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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Strategia UE din iulie 2020 privind o uniune a securității1 a prezentat peisajul amenințărilor la 
adresa securității care evoluează rapid în întreaga Uniune și a stabilit o serie de măsuri pentru 
a adapta viitorului politica de securitate a Uniunii, a aborda amenințările în continuă evoluție 
și a construi un ecosistem european robust în materie de securitate. Un element-cheie al 
strategiei este întărirea planificată a mandatului Europol. Aceasta face parte dintr-un pachet de 
măsuri prezentat de Comisie în decembrie 2020 pentru a întări răspunsul UE la terorism, 
inclusiv o propunere de modificare a Regulamentului privind Sistemul de Informații 
Schengen2 pentru a permite Europol să introducă date în SIS.

Propunerea extinde mandatul existent al Europol, printre altele pentru a permite agenției să 
coopereze în mod eficace cu părțile private și pentru a sprijini investigațiile statelor membre 
care implică ansambluri de date complexe și de mari dimensiuni, pentru a întări rolul acesteia 
în ce privește cercetarea și inovarea și pentru a îmbunătăți cooperarea cu Parchetul European. 
Raportorul salută obiectivele centrale ale propunerii și consideră că Europol ar trebui să fie 
dotat în mod corespunzător pentru a face față unui peisaj al securității în schimbare rapidă și 
pentru a asigura un sprijin optim statelor membre.

În conformitate cu rolul său de raportor permanent în cadrul Comisiei pentru bugete pentru 
agențiile descentralizate, raportorul se concentrează îndeosebi asupra dispozițiilor financiare, 
a normelor de guvernare și a dispozițiilor referitoare la informare și evaluare pentru a asigura 
un control parlamentar adecvat. Prin urmare, raportorul se concentrează pe evaluarea 
concordanței dispozițiilor din propunerea Comisiei cu:

 Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la punerea în 
aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului 
parlamentar asupra agențiilor descentralizate (Raportul Schoepflin)3

 Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului UE și a Comisiei 
Europene privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012 și abordarea comună4

 Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind 
regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al 
Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 
2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului5

De asemenea, el analizează propunerea ținând seama de Raportul special al Curții de Conturi 
privind „Viitorul agențiilor UE”6 și de studiul Departamentului tematic pentru drepturile 
cetățenilor și afaceri constituționale intitulat „Agențiile UE și conflictele de interese”7. 

1 COM/2020/605 final 
2 COM(2020) 791 final
3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_RO.html
4 https://europa.eu/european-
union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_ro.pdf
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715
6 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_RO.pdf
7 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0791&qid=1623061051026&from=RO
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_RO.html
https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_ro.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
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În general, raportorul salută propunerea Comisiei cu privire la aceste aspecte. Cu toate 
acestea, el propune o serie de modificări pentru a alinia Regulamentul Europol la 
Regulamentul delegat al Comisiei privind agențiile descentralizate în ceea ce privește cerința 
de a elabora un document unic de programare care să conțină programarea multianuală și 
programele anuale de lucru. El clarifică, de asemenea, dispozițiile menite să evite conflictele 
de interese - inclusiv cele aparente - privind rolul propus al Europol în conceperea și punerea 
în aplicare a programelor de cercetare. În final, el introduce unele modificări pentru a întări 
controlul parlamentar și dispozițiile care reglementează evaluarea și informarea. 

Impactul bugetar al propunerii

Consolidarea propusă a mandatului Europol ar necesita credite de angajament și de plată 
suplimentare în valoare de 178 milioane EUR în cadrul rubricii 5 și de 8,5 milioane EUR în 
cadrul rubricii 7. Fișa financiară legislativă subliniază că „Impactul bugetar al resurselor 
financiare suplimentare pentru Europol va fi compensat printr-o reducere compensatorie a 
cheltuielilor programate în cadrul rubricii 4”. În plus, programarea financiară a Comisiei 
precizează că Europol urmează să primească o majorare bugetară din partea „Fondului de 
gestionare integrată a frontierelor - Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize”. 

Raportorul observă că „FGIF - Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize” 
beneficiază de o suplimentare de un miliard EUR printr-o ajustare specifică programului 
convenită în timpul negocierilor privind CFM, ceea ce înseamnă că a existat o voință politică 
clară de a întări instrumentul. În plus, sarcinile suplimentare atribuite Europol în temeiul 
propunerii nu sunt sarcini care altfel ar fi îndeplinite în cadrul „FGIF - Instrumentul pentru 
gestionarea frontierelor și vize”. Prin urmare, raportorul regretă că propunerea, care a venit 
imediat după un acord politic privind CFM, implică o reducere de facto a pachetului financiar 
convenit recent pentru „FGIF - Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize”.

El reamintește, în această privință, că, în conformitate cu punctul 27 din Acordul 
interinstituțional din 16 decembrie 20208, fișa financiară finală care însoțește actul legislativ 
trebuie să fie înscrisă pe ordinea de zi a trilogului legislativ final spre aprobare și să fie 
inclusă pe ordinea de zi a unui trilog bugetar ulterior în vederea ajungerii la un acord cu 
privire la finanțare. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, 
care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

8 JO L 433I, 22.12.2020, p. 28.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020Q1222(01)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Europa se confruntă cu o situație în 
materie de securitate aflată în continuă 
schimbare, cu amenințări la adresa 
securității care evoluează și sunt tot mai 
complexe. Infractorii și teroriștii profită de 
avantajele pe care le oferă transformarea 
digitală și noile tehnologii, inclusiv 
interconectivitatea și estomparea granițelor 
dintre lumea fizică și cea digitală. Criza 
provocată de pandemia de COVID-19 a 
contribuit la aceste fenomene, infractorii 
profitând rapid de oportunitățile de 
exploatare a crizei prin adaptarea 
modurilor lor de operare sau prin 
dezvoltarea de noi activități infracționale. 
Terorismul rămâne o amenințare 
semnificativă la adresa libertății și a 
modului de viață al Uniunii și al cetățenilor 
săi.

(2) Europa se confruntă cu o situație în 
materie de securitate aflată în continuă 
schimbare, cu amenințări la adresa 
securității care evoluează și sunt tot mai 
complexe. Infractorii și teroriștii profită de 
avantajele pe care le oferă transformarea 
digitală și noile tehnologii, inclusiv 
interconectivitatea și estomparea granițelor 
dintre lumea fizică și cea digitală. Criza 
provocată de pandemia de COVID-19 a 
contribuit la aceste fenomene, infractorii 
profitând rapid de oportunitățile de 
exploatare a crizei prin adaptarea 
modurilor lor de operare sau prin 
dezvoltarea de noi activități infracționale, 
care instrumentalizează și exploatează 
datoriile și lipsa de venituri cauzate de 
criza COVID-19. Redresarea economică a 
Uniunii depinde în mare măsură de 
capacitatea sa de a preveni și eradica 
criminalitatea financiară. Terorismul 
rămâne o amenințare semnificativă la 
adresa libertății și a modului de viață al 
Uniunii și al cetățenilor săi.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Întrucât Europa se confruntă cu 
amenințări sporite generate de grupuri de 
criminalitate organizată și atacuri teroriste, 
un răspuns eficace al autorităților 
însărcinate cu asigurarea respectării legii 
trebuie să includă disponibilitatea unor 
unități speciale de intervenție, 
interoperabile și bine pregătite, specializate 
în controlul situațiilor de criză. În Uniune, 
unitățile de asigurare a respectării legii ale 
statelor membre cooperează în temeiul 
Deciziei 2008/617 a Consiliului53. Europol 
ar trebui să poată acorda sprijin acestor 

(4) Întrucât Europa se confruntă cu 
amenințări sporite generate de grupuri de 
criminalitate organizată și atacuri teroriste, 
un răspuns eficace al autorităților 
însărcinate cu asigurarea respectării legii 
trebuie să includă disponibilitatea unor 
unități speciale de intervenție, 
interoperabile și bine pregătite, specializate 
în controlul situațiilor de criză. O astfel de 
operaționalizare a instrumentelor de 
anchetă disponibile în cadrul juridic al 
Uniunii este necesară în special având în 
vedere mobilizarea fără precedent a unor 



PE689.865v03-00 6/24 AD\1232964RO.docx

RO

unități speciale de intervenție, inclusiv prin 
furnizarea de sprijin operațional, tehnic și 
financiar.

resurse financiare mult mai mari prin 
instrumentul Next Generation EU. În 
Uniune, unitățile de asigurare a respectării 
legii ale statelor membre cooperează în 
temeiul Deciziei 2008/617 a Consiliului53. 
Europol ar trebui să poată acorda sprijin 
acestor unități speciale de intervenție, 
inclusiv prin furnizarea de sprijin 
operațional, tehnic și financiar.

__________________ __________________
53 Decizia 2008/617/JAI a Consiliului din 
23 iunie 2008 privind îmbunătățirea 
cooperării dintre unitățile speciale de 
intervenție ale statelor membre ale Uniunii 
Europene în situații de criză (JO L 210, 
6.8.2008).

53 Decizia 2008/617/JAI a Consiliului din 
23 iunie 2008 privind îmbunătățirea 
cooperării dintre unitățile speciale de 
intervenție ale statelor membre ale Uniunii 
Europene în situații de criză (JO L 210, 
6.8.2008).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În ultimii ani, atacurile cibernetice 
la scară largă au vizat atât entități publice, 
cât și entități private din numeroase 
jurisdicții din Uniune și din afara acesteia, 
afectând diverse sectoare, printre care se 
numără transporturile, sănătatea și 
serviciile financiare. Criminalitatea 
informatică și securitatea cibernetică nu pot 
fi separate într-un mediu interconectat. 
Prevenirea, anchetarea și urmărirea penală 
a acestor activități sunt sprijinite prin 
coordonarea și cooperarea dintre actorii 
relevanți, inclusiv Agenția Uniunii 
Europene pentru Securitate Cibernetică 
(„ENISA”), autoritățile competente pentru 
securitatea rețelelor și a sistemelor 
informatice („autoritățile NIS”), astfel cum 
sunt definite în 
Directiva (UE) 2016/114854, autoritățile 
însărcinate cu asigurarea respectării legii și 
părțile private. Pentru a asigura cooperarea 
eficace dintre toți actorii relevanți la 
nivelul Uniunii și la nivel național cu 

(5) În ultimii ani, atacurile cibernetice 
la scară largă, inclusiv atacuri provenite 
din țări terțe, au vizat atât entități publice, 
cât și entități private din numeroase 
jurisdicții din Uniune și din afara acesteia, 
afectând diverse sectoare, printre care se 
numără transporturile, sănătatea și 
serviciile financiare. Criminalitatea 
informatică și securitatea cibernetică nu pot 
fi separate într-un mediu interconectat. 
Prevenirea, anchetarea și urmărirea penală 
a acestor activități sunt sprijinite prin 
coordonarea și cooperarea dintre actorii 
relevanți, inclusiv Agenția Uniunii 
Europene pentru Securitate Cibernetică 
(„ENISA”), autoritățile competente pentru 
securitatea rețelelor și a sistemelor 
informatice („autoritățile NIS”), astfel cum 
sunt definite în 
Directiva (UE) 2016/114854, autoritățile 
însărcinate cu asigurarea respectării legii și 
părțile private. Pentru a asigura cooperarea 
eficace dintre toți actorii relevanți la 
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privire la atacurile cibernetice și 
amenințările la adresa securității, Europol 
ar trebui să coopereze cu ENISA prin 
intermediul schimburilor de informații și 
prin furnizarea de sprijin analitic.

nivelul Uniunii și la nivel național cu 
privire la atacurile cibernetice și 
amenințările la adresa securității, Europol 
ar trebui să coopereze cu ENISA prin 
intermediul schimburilor de informații și 
prin furnizarea de sprijin analitic.

__________________ __________________
54 Directiva (UE) 2016/1148 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un 
nivel comun ridicat de securitate a rețelelor 
și a sistemelor informatice în Uniune, 
(JO L 194, 19.7.2016, pp. 1-30).

54 Directiva (UE) 2016/1148 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un 
nivel comun ridicat de securitate a rețelelor 
și a sistemelor informatice în Uniune, 
(JO L 194, 19.7.2016, pp. 1-30).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Infractorii care prezintă un grad 
ridicat de risc joacă un rol principal în 
cadrul rețelelor infracționale și generează 
un risc important de forme grave de 
criminalitate pentru securitatea internă a 
Uniunii. Pentru contracararea grupurilor de 
criminalitate organizată care prezintă un 
grad ridicat de risc și a liderilor acestora, 
Europol ar trebui să poată sprijini statele 
membre să își concentreze răspunsul în 
materie de investigare asupra identificării 
acestor persoane, a activităților lor 
infracționale și a membrilor rețelelor lor 
infracționale.

(6) Infractorii care prezintă un grad 
ridicat de risc joacă un rol principal în 
cadrul rețelelor infracționale și generează 
un risc important de forme grave de 
criminalitate pentru securitatea internă a 
Uniunii. Pentru contracararea grupurilor de 
criminalitate organizată care prezintă un 
grad ridicat de risc și a liderilor acestora, 
Europol ar trebui să poată sprijini statele 
membre să își concentreze răspunsul în 
materie de investigare asupra identificării 
acestor persoane, a activităților lor 
infracționale și a activelor lor financiare, a 
membrilor rețelelor lor infracționale, 
precum și a persoanelor din instituțiile 
politice și financiare naționale care sunt 
implicate în infracțiuni prin intermediul 
schemelor de corupție. Europol ar trebui, 
de asemenea, să sprijine statele membre 
să recupereze activele provenite din 
săvârșirea de infracțiuni, în vederea 
includerii lor ulterioare în fondurile 
publice.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a contribui la asigurarea 
faptului că se valorifică întregul potențial 
al finanțării acordate de UE pentru 
cercetarea din domeniul securității și 
pentru a răspunde nevoilor autorităților 
însărcinate cu asigurarea respectării legii, 
Europol ar trebui să acorde asistență 
Comisiei în ceea ce privește identificarea 
principalelor teme de cercetare, precum și 
în ceea ce privește elaborarea și punerea în 
aplicare a programelor-cadru de cercetare 
și inovare ale Uniunii care sunt relevante 
pentru obiectivele Europol. Atunci când 
acordă asistență Comisiei în ceea ce 
privește identificarea principalelor teme 
de cercetare, precum și în ceea ce privește 
elaborarea și punerea în aplicare a unui 
program-cadru al Uniunii, Europol nu ar 
trebui să beneficieze de finanțare din 
respectivul program, în conformitate cu 
principiul conflictului de interese.

(11) Pentru a contribui la asigurarea 
faptului că se valorifică întregul potențial 
al finanțării acordate de UE pentru 
cercetarea din domeniul securității și 
pentru a răspunde nevoilor autorităților 
însărcinate cu asigurarea respectării legii, 
Europol ar trebui să acorde asistență 
Comisiei în ceea ce privește identificarea 
principalelor teme de cercetare, precum și 
în ceea ce privește elaborarea și punerea în 
aplicare a programelor-cadru de cercetare 
și inovare ale Uniunii care sunt relevante 
pentru obiectivele Europol. Pentru a evita 
conflictele de interese, Europol nu ar 
trebui să primească finanțare din partea 
programelor-cadru ale Uniunii în a căror 
concepere sau punere în aplicare joacă un 
rol activ.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Europol furnizează cunoștințe de 
specialitate pentru combaterea formelor 
grave de criminalitate și a terorismului. La 
cererea unui stat membru, personalul 
Europol ar trebui să poată acorda 
autorităților însărcinate cu asigurarea 
respectării legii din respectivul stat 
membru sprijin operațional la fața locului, 
în cadrul operațiunilor și al anchetelor, în 
special prin facilitarea schimbului 
transfrontalier de informații și prin 
furnizarea de sprijin criminalistic și tehnic 

(13) Europol furnizează cunoștințe de 
specialitate pentru combaterea formelor 
grave de criminalitate și a terorismului. La 
cererea unui stat membru, personalul 
Europol ar trebui să poată acorda 
autorităților însărcinate cu asigurarea 
respectării legii din respectivul stat 
membru sprijin operațional la fața locului, 
în cadrul operațiunilor și al anchetelor, în 
special prin facilitarea schimbului 
transfrontalier de informații și prin 
furnizarea de sprijin criminalistic și tehnic 
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în cadrul operațiunilor și al anchetelor, 
inclusiv în contextul echipelor comune de 
anchetă. La cererea unui stat membru, 
personalul Europol ar trebui să aibă dreptul 
de a fi prezent atunci când se iau măsuri de 
anchetă în statul membru respectiv și de a 
acorda asistență în luarea acestor măsuri de 
anchetă. Personalul Europol nu ar trebui să 
aibă competența de a executa măsuri de 
anchetă.

în cadrul operațiunilor și al anchetelor, 
inclusiv în contextul echipelor comune de 
anchetă și pentru recuperarea activelor. 
La cererea unui stat membru, personalul 
Europol ar trebui să aibă dreptul de a fi 
prezent atunci când se iau măsuri de 
anchetă în statul membru respectiv și de a 
acorda asistență în luarea acestor măsuri de 
anchetă. Personalul Europol nu ar trebui să 
aibă competența de a executa măsuri de 
anchetă.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Unul dintre obiectivele Europol 
este de a sprijini și a consolida activitatea 
autorităților competente ale statelor 
membre și cooperarea lor reciprocă în ceea 
ce privește prevenirea și combaterea 
formelor de criminalitate ce aduc atingere 
unui interes comun care face obiectul unei 
politici a Uniunii. Pentru a consolida acest 
sprijin, Europol ar trebui să poată solicita 
autorităților competente ale unui stat 
membru să inițieze, să efectueze sau să 
coordoneze o anchetă penală cu privire la o 
infracțiune care aduce atingere unui interes 
comun ce se încadrează în domeniul de 
aplicare al unei politici a Uniunii, chiar și 
în cazul în care infracțiunea în cauză nu are 
un caracter transfrontalier. Europol ar 
trebui să informeze Eurojust cu privire la 
astfel de solicitări.

(14) Unul dintre obiectivele Europol 
este de a sprijini și a consolida activitatea 
autorităților competente ale statelor 
membre și cooperarea lor reciprocă în ceea 
ce privește prevenirea și combaterea 
formelor de criminalitate ce aduc atingere 
unui interes comun care face obiectul unei 
politici a Uniunii. Pentru a consolida acest 
sprijin, Europol ar trebui să poată solicita 
autorităților competente ale unui stat 
membru să inițieze, să efectueze sau să 
coordoneze o anchetă penală cu privire la o 
infracțiune care aduce atingere unui interes 
comun ce se încadrează în domeniul de 
aplicare al unei politici a Uniunii, chiar și 
în cazul în care infracțiunea în cauză nu are 
un caracter transfrontalier. Europol ar 
trebui să informeze Eurojust și Parchetul 
European cu privire la astfel de solicitări.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Având în vedere faptul că internetul 
nu cunoaște frontiere, aceste servicii pot fi 
adesea furnizate de oriunde din lume. Prin 

(27) Având în vedere faptul că internetul 
nu cunoaște frontiere, aceste servicii pot fi 
adesea furnizate de oriunde din lume. Prin 
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urmare, victimele, autorii infracțiunilor, 
infrastructura digitală în care sunt stocate 
datele cu caracter personal și furnizorul de 
servicii care furnizează serviciul pot face 
obiectul unor jurisdicții naționale diferite, 
din Uniune și din afara acesteia. În 
consecință, părțile private pot să dețină 
seturi de date relevante pentru asigurarea 
respectării legii care conțin date cu caracter 
personal cu legături cu mai multe 
jurisdicții, precum și date cu caracter 
personal care nu pot fi atribuite cu ușurință 
vreunei jurisdicții specifice. Autoritățile 
naționale consideră că este dificil să 
analizeze în mod eficace, prin intermediul 
soluțiilor disponibile la nivel național, 
astfel de seturi de date care implică mai 
multe jurisdicții sau care nu pot fi atribuite 
unei anumite jurisdicții. În prezent, atunci 
când părțile private decid să transmită în 
mod legal și voluntar date autorităților 
însărcinate cu asigurarea respectării legii, 
nu au la dispoziție un punct de contact unic 
căruia să îi poată transmite astfel de seturi 
de date la nivelul Uniunii. În plus, părțile 
private se confruntă cu dificultăți atunci 
când primesc solicitări multiple din partea 
autorităților însărcinate cu asigurarea 
respectării legii din diferite țări.

urmare, victimele, autorii infracțiunilor, 
infrastructura digitală în care sunt stocate 
datele cu caracter personal și furnizorul de 
servicii care furnizează serviciul pot face 
obiectul unor jurisdicții naționale diferite, 
din Uniune și din afara acesteia. În 
consecință, părțile private pot să dețină 
seturi de date relevante pentru asigurarea 
respectării legii care conțin date cu caracter 
personal cu legături cu mai multe 
jurisdicții, precum și date cu caracter 
personal care nu pot fi atribuite cu ușurință 
vreunei jurisdicții specifice. Autoritățile 
naționale consideră că este dificil să 
analizeze în mod eficace, prin intermediul 
soluțiilor disponibile la nivel național, 
astfel de seturi de date care implică mai 
multe jurisdicții sau care nu pot fi atribuite 
unei anumite jurisdicții. Europol ar trebui 
să ia măsuri pentru a facilita cooperarea 
dintre părțile private, inclusiv în ceea ce 
privește schimbul de informații. În 
prezent, atunci când părțile private decid să 
transmită în mod legal și voluntar date 
autorităților însărcinate cu asigurarea 
respectării legii, nu au la dispoziție un 
punct de contact unic căruia să îi poată 
transmite astfel de seturi de date la nivelul 
Uniunii. În plus, părțile private se 
confruntă cu dificultăți atunci când primesc 
solicitări multiple din partea autorităților 
însărcinate cu asigurarea respectării legii 
din diferite țări.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Punerea la dispoziția Europol a 
unor instrumente și capacități suplimentare 
necesită consolidarea controlului 
democratic asupra Europol și consolidarea 
răspunderii Europol. Controlul parlamentar 
mixt constituie un element important al 
monitorizării politice a activităților 
Europol. Pentru a permite o monitorizare 

(40) Punerea la dispoziția Europol a 
unor instrumente și capacități suplimentare 
necesită consolidarea controlului 
democratic asupra Europol și consolidarea 
transparenței și răspunderii Europol. 
Controlul parlamentar mixt constituie un 
element important al monitorizării politice 
a activităților Europol. Pentru a permite o 
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politică eficace a modului în care Europol 
aplică instrumentele și capacitățile 
suplimentare, Europol ar trebui să 
furnizeze anual grupului mixt de control 
parlamentar specializat informații privind 
utilizarea acestor instrumente și capacități 
și rezultatul obținut.

monitorizare politică eficace a modului în 
care Europol aplică instrumentele și 
capacitățile suplimentare, Europol ar trebui 
să furnizeze anual grupului mixt de control 
parlamentar specializat informații privind 
utilizarea acestor instrumente și capacități 
și rezultatul obținut. Activitățile de 
cercetare și inovare planificate ar trebui 
să fie stabilite în documentul unic de 
programare care conține programul 
multianual și programul de lucru anual al 
Europol și transmise Grupului mixt de 
control parlamentar.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Este necesar să se pună la 
dispoziția Europol resurse umane și 
financiare suplimentare, astfel încât 
acesta să își poată îndeplini noile 
obiective, sarcini și responsabilități 
care i-au fost încredințate în temeiul 
prezentului regulament. Creditele 
necesare ar trebui să provină exclusiv 
din marjele nealocate în limita 
plafoanelor rubricilor CFM relevante 
sau prin mobilizarea instrumentelor 
speciale relevante din CFM. Suma 
finală ar trebui autorizată de 
Parlamentul European și de Consiliu, 
prin intermediul procedurii bugetare 
anuale.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 41
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Serviciile Europol oferă valoare 
adăugată statelor membre și țărilor terțe. 
Printre acestea se numără statele membre 
care nu participă la măsurile adoptate în 
temeiul titlului V din partea a treia din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Statele membre și țările terțe pot 
să contribuie la bugetul Europol pe baza 
unor acorduri separate. Prin urmare, 
Europol ar trebui să poată primi contribuții 
din partea statelor membre și a țărilor terțe 
pe baza unor acorduri financiare, care să se 
încadreze în domeniul de aplicare al 
obiectivelor și al atribuțiilor sale.

(41) Serviciile Europol oferă valoare 
adăugată statelor membre și țărilor terțe. 
Printre acestea se numără statele membre 
care nu participă la măsurile adoptate în 
temeiul titlului V din partea a treia din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Statele membre și țările terțe pot 
să contribuie la bugetul Europol pe baza 
unor acorduri separate. Prin urmare, 
Europol ar trebui să poată primi contribuții 
din partea statelor membre și a țărilor terțe 
pe baza unor acorduri financiare, care să se 
încadreze în domeniul de aplicare al 
obiectivelor și al atribuțiilor sale. Aceste 
contribuții financiare ar trebui înscrise în 
bugetul Europol ca venituri alocate 
externe. Pentru a asigura transparența și 
responsabilitatea, cuantumul, originea și 
scopul contribuțiilor respective ar trebui 
să fie incluse în conturile anuale și în 
raportul anual privind gestiunea bugetară 
și financiară a Europol.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Întrucât obiectivul prezentului 
regulament, și anume sprijinirea și 
consolidarea activității serviciilor statelor 
membre însărcinate cu asigurarea 
respectării legii și a cooperării reciproce a 
acestora în ceea ce privește prevenirea și 
combaterea formelor grave de criminalitate 
care afectează două sau mai multe state 
membre, a terorismului și a formelor de 
criminalitate care aduc atingere unui 
interes comun ce face obiectul unei politici 
a Uniunii, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre, dar, 
având în vedere caracterul transfrontalier al 
formelor grave de criminalitate și al 

(42) Întrucât obiectivul prezentului 
regulament, și anume sprijinirea și 
consolidarea activității serviciilor statelor 
membre însărcinate cu asigurarea 
respectării legii și a cooperării reciproce a 
acestora în ceea ce privește prevenirea și 
combaterea formelor grave de criminalitate 
care afectează două sau mai multe state 
membre, a terorismului și a formelor de 
criminalitate care aduc atingere unui 
interes comun ce face obiectul unei politici 
a Uniunii, inclusiv comercializarea ilicită 
online de produse farmaceutice în 
legătură cu pandemia de COVID-19, 
traficul de ființe umane, arme, droguri și 
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terorismului și necesitatea unui răspuns 
coordonat la amenințările conexe la adresa 
securității, acesta poate fi realizat mai bine 
la nivelul Uniunii, Uniunea poate să adopte 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din tratat. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum este 
prevăzut la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea obiectivului 
respectiv.

petrol, infracțiunile de mediu și 
criminalitatea informatică, nu poate fi 
realizat în mod satisfăcător de către statele 
membre, dar, având în vedere caracterul 
transfrontalier al formelor grave de 
criminalitate și al terorismului și 
necesitatea unui răspuns coordonat la 
amenințările conexe la adresa securității, 
acesta poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii, Uniunea poate să adopte măsuri, 
în conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul respectiv, prezentul regulament 
nu depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea obiectivului respectiv.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (UE) 2016/794
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, Europol furnizează analize 
de evaluare a amenințărilor care sprijină 
Comisia și statele membre în efectuarea de 
evaluări ale riscurilor.;

De asemenea, Europol furnizează analize 
de evaluare a amenințărilor, inclusiv 
analize privind impactul financiar 
potențial, sprijinind Comisia și statele 
membre în efectuarea de evaluări ale 
riscurilor;

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d
Regulamentul (UE) 2016/794
Articolul 4 – alineatul 4 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Europol acordă asistență Comisiei 
în ceea ce privește identificarea 
principalelor teme de cercetare, precum și 

4a. Europol acordă asistență Comisiei 
în ceea ce privește identificarea 
principalelor teme de cercetare, precum și 
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în ceea ce privește elaborarea și punerea în 
aplicare a programelor-cadru ale Uniunii 
pentru activități de cercetare și inovare care 
sunt relevante în vederea realizării 
obiectivelor prevăzute la articolul 3. 
Atunci când Europol acordă asistență 
Comisiei în ceea ce privește identificarea 
principalelor teme de cercetare, precum și 
în ceea ce privește elaborarea și punerea în 
aplicare a unui program-cadru al Uniunii, 
agenția nu beneficiază de finanțare din 
respectivul program.

în ceea ce privește elaborarea și punerea în 
aplicare a programelor-cadru ale Uniunii 
pentru activități de cercetare și inovare care 
sunt relevante în vederea realizării 
obiectivelor prevăzute la articolul 3. În 
cazul în care Europol joacă un rol activ în 
conceperea sau punerea în aplicare a unui 
program-cadru al Uniunii, nu primește 
finanțare din partea programului 
respectiv. Europol ia toate măsurile 
necesare pentru a evita conflictele de 
interese.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) 2016/794
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul în vigoare Amendamentul

(4a) La articolul 11 alineatul (1), litera 
(a) se înlocuiește cu următorul text:

„ (a) adoptă în fiecare an, cu majoritatea de 
două treimi a membrilor săi și în 
conformitate cu articolul 12, un document 
care conține programul multianual și 
programul anual de activitate pentru anul 
următor ale Europol;”

„(a) adoptă în fiecare an, cu majoritatea de 
două treimi a membrilor săi și în 
conformitate cu articolul 12, un document 
unic de programare în conformitate cu 
articolul 32 din Regulamentul delegat 
(UE) 2019/7151a al Comisiei și cu 
orientările conexe ale Comisiei referitoare 
la documentul unic de programare care 
conține programul multianual și programul 
anual de activitate pentru anul următor ale 
Europol;”

___________________
1a Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al 
Comisiei din 18 decembrie 2018 privind 
regulamentul financiar cadru pentru 
organele instituite în temeiul TFUE și al 
Tratatului Euratom și menționate la 
articolul 70 din Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 
European și al Consiliului (JO L 122, 
10.5.2019, p. 1).
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 b (nou)
Regulamentul (UE) 2016/794
Articolul 12 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(4b) La articolul 12, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

1. Până la data de 30 noiembrie a 
fiecărui an, consiliul de administrație 
adoptă un document care conține 
programul multianual și programul anual 
de activitate ale Europol, pe baza unui 
proiect prezentat de directorul executiv, 
ținând seama de avizul Comisiei și în ceea 
ce privește programul multianual, după 
consultarea JPSG. Consiliul de 
administrație transmite documentul 
Consiliului și Comisiei și JPSG.

„1. Până la data de 30 noiembrie a 
fiecărui an, consiliul de administrație 
adoptă un singur document de programare 
care conține programul multianual și 
programul anual de activitate ale Europol, 
pe baza unui proiect prezentat de directorul 
executiv, ținând seama de avizul Comisiei 
și în ceea ce privește programul multianual, 
după consultarea JPSG. În cazul în care 
Consiliul de administrație decide să nu ia 
în considerare elemente din avizul 
Comisiei, acesta furnizează o justificare 
detaliată. Obligația de a prezenta o 
justificare detaliată se aplică, de 
asemenea, elementelor aduse în discuție 
de JPSG. Consiliul de administrație 
transmite documentul unic de programare 
final Consiliului și Comisiei și JPSG.”

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 c (nou)
Regulamentul (UE) 2016/794
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(4c) La articolul 12 alineatul (2), 
primul paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

2. Programul multianual stabilește 
programarea strategică globală, inclusiv 
obiectivele, rezultatele preconizate și 
indicatorii de performanță. Acesta 
stabilește, de asemenea, planificarea 

„2. Programul multianual stabilește 
programarea strategică globală, inclusiv 
obiectivele, rezultatele preconizate și 
indicatorii de performanță. Acesta 
stabilește, de asemenea, planificarea 
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resurselor, inclusiv bugetul multianual și 
personalul. Aceasta include strategia 
privind relațiile cu țări terțe și organizații 
internaționale.

resurselor, inclusiv bugetul multianual și 
personalul. Aceasta include strategia 
privind relațiile cu țări terțe și organizații 
internaționale și activitățile de cercetare și 
inovare planificate.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 d (nou)
Regulamentul (UE) 2016/794
Articolul 16 – alineatul 5 – litera d

Textul în vigoare Amendamentul

(4d) La articolul 16 alineatul (5), litera 
(d) se înlocuiește cu următorul text:

(d) elaborarea proiectului de program 
multianual și de program anual de 
activitate și prezentarea acestora 
consiliului de administrație, după 
consultarea Comisiei;

„(d) elaborarea proiectului de document 
unic de programare cuprinzând 
programul multianual și programul anual 
de activitate și prezentarea acestuia 
consiliului de administrație, după 
consultarea Comisiei;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) 2016/794
Articolul 21 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În cazul în care, în cursul 
activităților de prelucrare a informațiilor 
referitoare la o anchetă individuală sau la 
un proiect specific, Europol identifică 
informații relevante pentru o eventuală 
activitate ilegală care afectează interesele 
financiare ale Uniunii, Europol furnizează 
OLAF, din proprie inițiativă, fără întârzieri 
nejustificate, respectivele informații.

8. În cazul în care, în cursul 
activităților de prelucrare a informațiilor 
referitoare la o anchetă individuală sau la 
un proiect specific, Europol identifică 
informații relevante pentru o eventuală 
activitate ilegală care afectează interesele 
financiare ale Uniunii, Europol furnizează 
EPPO și OLAF, din proprie inițiativă, fără 
întârzieri nejustificate, respectivele 
informații.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera d
Regulamentul (UE) 2016/794
Articolul 26 – alineatul 6 b

Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. Infrastructura Europol poate să fie 
utilizată pentru schimburi între autoritățile 
competente ale statelor membre și părți 
private, în conformitate cu legislația 
națională a respectivelor state membre. În 
cazurile în care statele membre utilizează 
această infrastructură pentru schimburi de 
date cu caracter personal privind infracțiuni 
care nu se încadrează în domeniul de 
aplicare al obiectivelor Europol, Europol 
nu are acces la aceste date.

6b. Infrastructura Europol poate să fie 
utilizată pentru schimburi între autoritățile 
competente ale statelor membre și părți 
private, în conformitate cu legislația 
națională a respectivelor state membre. În 
cazurile în care statele membre utilizează 
această infrastructură pentru schimburi de 
date cu caracter personal privind infracțiuni 
care nu se încadrează în domeniul de 
aplicare al obiectivelor Europol, Europol 
nu are acces la aceste date. Pentru a 
identifica posibilele riscuri de securitate 
pe care le prezintă deschiderea 
infrastructurii sale în vederea utilizării de 
către părți private, Europol efectuează o 
evaluare și, dacă este necesar, aplică 
măsuri adecvate de prevenire și atenuare.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37 – litera a
Regulamentul (UE) 2016/794
Articolul 51 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) informații anuale cu privire la 
numărul de cazuri în care Europol a adresat 
cereri subsecvente unor părți private sau 
cereri din proprie inițiativă adresate statelor 
membre de stabilire pentru transmiterea de 
date cu caracter personal în conformitate 
cu articolul 26, inclusiv exemple specifice 
de cazuri care să demonstreze motivul 
pentru care aceste cereri au fost necesare în 
vederea îndeplinirii de către Europol a 
obiectivelor și a atribuțiilor sale;

(f) informații anuale cu privire la 
numărul de cazuri în care Europol a adresat 
cereri subsecvente unor părți private sau 
cereri din proprie inițiativă adresate statelor 
membre de stabilire pentru transmiterea de 
date cu caracter personal în conformitate 
cu articolul 26, inclusiv informații 
specifice care să demonstreze motivul 
pentru care aceste cereri au fost necesare în 
vederea îndeplinirii de către Europol a 
obiectivelor și a atribuțiilor sale;
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37 – litera a
Regulamentul (UE) 2016/794
Articolul 51 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) informații anuale cu privire la 
numărul de cazuri în care a fost necesar ca 
Europol să prelucreze date cu caracter 
personal din afara categoriilor de persoane 
vizate enumerate în anexa II pentru a 
sprijini statele membre într-o anchetă 
penală specifică în conformitate cu 
articolul 18a, inclusiv exemple de astfel de 
cazuri care să demonstreze motivul pentru 
care a fost necesară această prelucrare a 
datelor;

(g) informații anuale cu privire la 
numărul de cazuri în care a fost necesar ca 
Europol să prelucreze date cu caracter 
personal din afara categoriilor de persoane 
vizate enumerate în anexa II pentru a 
sprijini statele membre într-o anchetă 
penală specifică în conformitate cu 
articolul 18a, inclusiv informații specifice 
care să demonstreze motivul pentru care a 
fost necesară această prelucrare a datelor;

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37 – litera a
Regulamentul (UE) 2016/794
Articolul 51 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) informații anuale cu privire la 
numărul de cazuri în care Europol a emis 
semnalări în Sistemul de informații 
Schengen în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) litera (r) și la numărul de 
rezultate pozitive generate de aceste 
semnalări, inclusiv exemple specifice de 
cazuri care să demonstreze motivul pentru 
care aceste semnalări au fost necesare în 
vederea îndeplinirii de către Europol a 
obiectivelor și a atribuțiilor sale;

(h) informații anuale cu privire la 
numărul de cazuri în care Europol a emis 
semnalări în Sistemul de informații 
Schengen în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) litera (r) și la numărul de 
rezultate pozitive generate de aceste 
semnalări, inclusiv informații specifice 
care să demonstreze motivul pentru care 
aceste semnalări au fost necesare în 
vederea îndeplinirii de către Europol a 
obiectivelor și a atribuțiilor sale;
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Regulamentul (UE) 2016/794
Articolul 57 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Europol poate să beneficieze de 
finanțare din partea Uniunii sub forma 
acordurilor de contribuție sau a acordurilor 
de grant în conformitate cu normele sale 
financiare menționate la articolul 61 și cu 
dispozițiile instrumentelor relevante care 
sprijină politicile Uniunii. Se pot primi 
contribuții din partea țărilor cu care 
Europol sau Uniunea a încheiat un acord 
care prevede furnizarea de contribuții 
financiare către Europol în cadrul 
domeniului de aplicare al obiectivelor și al 
atribuțiilor acestuia. Cuantumul 
contribuției se stabilește în respectivul 
acord.;

4. Europol poate să beneficieze de 
finanțare din partea Uniunii sub forma 
acordurilor de contribuție sau a acordurilor 
de grant în conformitate cu normele sale 
financiare menționate la articolul 61 și cu 
dispozițiile instrumentelor relevante care 
sprijină politicile Uniunii. Europol poate 
primi contribuții din partea țărilor cu care 
acesta sau Uniunea a încheiat un acord 
care prevede furnizarea de contribuții 
financiare în cadrul domeniului de aplicare 
al obiectivelor și al atribuțiilor acestuia. 
Cuantumul contribuției se stabilește în 
respectivul acord. Valoarea, originea și 
scopul unor astfel de contribuții sunt 
incluse în conturile anuale ale Europol și 
sunt detaliate clar în raportul anual 
privind gestiunea bugetară și financiară 
menționat la articolul 60 alineatul (2).

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 a (nou)
Regulamentul (UE) 2016/794
Articolul 58 – alineatul 9

Textul în vigoare Amendamentul

(38a) La articolul 58, alineatul (9) se 
înlocuiește cu următorul text:

9. Pentru orice proiect de natură imobiliară 
care poate avea implicații semnificative 
asupra bugetului Europol, se aplică 

„9. Pentru orice proiect de natură 
imobiliară care poate avea implicații 
semnificative asupra bugetului Europol, se 
aplică Regulamentul 
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Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013. delegat (UE) 2019/715.”

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 b (nou) – litera a (nouă)
Regulamentul (UE) 2016/794
Articolul 60 – alineatul 4

Textul în vigoare Amendamentul

(38b) Articolul 60 se modifică după cum 
urmează:
(a) alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text:

4. După ce primește observațiile formulate 
de Curtea de Conturi cu privire la conturile 
provizorii ale Europol pentru anul N, în 
temeiul articolului 148 din 
Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului25, contabilul Europol 
întocmește conturile finale ale Europol 
pentru anul respectiv. Directorul executiv 
le prezintă consiliului de administrație în 
vederea obținerii unui aviz.

„4. După ce primește observațiile 
formulate de Curtea de Conturi cu privire 
la conturile provizorii ale Europol pentru 
anul N, în temeiul articolului 246 din 
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al Consiliului 
[25], contabilul Europol întocmește 
conturile finale ale Europol pentru anul 
respectiv. Directorul executiv le prezintă 
consiliului de administrație în vederea 
obținerii unui aviz.”

__________________ __________________
25 Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 25 octombrie 2012 
privind normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii și de abrogare 
a Regulamentului (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 
26.10.2012, p. 1).

25 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, de modificare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 
Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 b (nou) – litera b (nouă)
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Regulamentul (UE) 2016/794
Articolul 60 – alineatul 9

Textul în vigoare Amendamentul

(b) alineatul (9) se înlocuiește cu 
următorul text:

9. Directorul executiv prezintă 
Parlamentului European, la cererea 
acestuia din urmă, orice informație 
necesară pentru buna desfășurare a 
procedurii de descărcare de gestiune pentru 
anul N, în conformitate cu articolul 109 
alineatul (3) din Regulamentul 
delegat (UE) nr. 1271/2013.

„9. Directorul executiv prezintă 
Parlamentului European, la cererea 
acestuia din urmă, orice informație 
necesară pentru buna desfășurare a 
procedurii de descărcare de gestiune pentru 
anul N, în conformitate cu articolul 106 
alineatul (3) din Regulamentul delegat 
(UE) 2019/715.”

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera b
Regulamentul (UE) 2016/794
Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Europol poate să acorde granturi 
legate de îndeplinirea obiectivelor și a 
atribuțiilor sale menționate la articolele 3 
și 4.”;

2. Europol poate să acorde granturi 
legate de îndeplinirea atribuțiilor sale 
menționate la articolul 3 și în 
concordanță cu obiectivele sale 
menționate la articolul 4”;

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera b
Regulamentul (UE) 2016/794
Articolul 61 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Europol poate să acorde statelor 
membre granturi fără o cerere de propuneri 
pentru desfășurarea activităților care se 
încadrează în obiectivele și atribuțiile 
Europol;

3. Europol poate să acorde statelor 
membre granturi fără o cerere de propuneri 
pentru desfășurarea activităților care se 
încadrează în sfera obiectivelor și 
atribuțiilor Europol;
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 41
Regulamentul (UE) 2016/794
Articolul 68 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În termen de [trei ani de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament], 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport în care evaluează 
beneficiile operaționale ale punerii în 
aplicare a competențelor prevăzute la 
articolul 18 alineatul (2) litera (e), la 
articolul 18 alineatul (5a), la articolul 18a, 
la articolul 26 și la articolul 26a în ceea ce 
privește obiectivele Europol. Raportul se 
referă la impactul acestor competențe 
asupra drepturilor și libertăților 
fundamentale consacrate în Carta 
drepturilor fundamentale.

3. În termen de [trei ani de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament], 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport în care evaluează 
beneficiile operaționale ale punerii în 
aplicare a competențelor prevăzute la 
articolul 18 alineatul (2) litera (e), la 
articolul 18 alineatul (5a), la articolul 18a, 
la articolul 26 și la articolul 26a în ceea ce 
privește obiectivele Europol. Raportul se 
referă la impactul acestor competențe 
asupra drepturilor și libertăților 
fundamentale consacrate în Carta 
drepturilor fundamentale. Acesta prezintă, 
de asemenea, o analiză cost-beneficiu a 
extinderii mandatului Europol.
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