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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) На управителния съвет следва да 

бъдат предоставени необходимите 

правомощия, и по-специално да изготвя 

бюджета, да проверява изпълнението 

му, да приема подходящи финансови 

правила и документи за планиране, да 

установява прозрачни работни 

процедури за вземане на решения от 

изпълнителния директор на Европол и 

да приема годишния доклад за 

дейността. Той трябва да упражнява 

правомощията на орган по 

назначаването по отношение на 

персонала на агенцията, включително 

изпълнителния директор. За да се 

оптимизира процесът на вземане на 

решения, както и да се засили надзорът 

на административното и бюджетното 

управление, управителният съвет следва 

също така да има право да създаде 

изпълнителен съвет. 

(17) На управителния съвет следва да 

бъдат предоставени необходимите 

правомощия, и по-специално да изготвя 

бюджета, да проверява изпълнението 

му, да приема подходящи финансови 

правила и документи за планиране, да 

приема мерки в защита на 

финансовите интереси на Съюза и за 

борба с измамите, както и да приема 

правила за предотвратяването и 

управлението на конфликти на 

интереси, да установява прозрачни 

работни процедури за вземане на 

решения от изпълнителния директор на 

Европол и да приема годишния доклад 

за дейността. Той трябва да упражнява 

правомощията на орган по 

назначаването по отношение на 

персонала на агенцията, включително 

изпълнителния директор. За да се 

оптимизира процесът на вземане на 

решения, както и да се засили надзорът 

на административното и бюджетното 

управление, управителният съвет следва 

също така да има право да създаде 

изпълнителен съвет. 

Обосновка 

Предвид дублирането на задачите, изпълнявани от изпълнителния съвет и от 

управителния съвет, докладчикът счита, че няма нужда от изпълнителен съвет. 
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Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) За да се засили оперативното 

сътрудничество между агенциите и 

особено да се установят връзки 

между вече притежаваните от 

различните агенции данни, Европол 

следва да предостави възможност на 

Евроюст и на Европейската служба за 

борба с измамите (OLAF) да 

разполагат с достъп до данните, с 

които разполага Европол, и да могат 

да извършват търсене в тези данни. 

(23) За да се засили оперативното 

сътрудничество между агенциите, 

Европол следва да съгласува с Евроюст 

и Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF) договореностите във 

връзка със сътрудничеството 

помежду им в рамките на 

съответния им мандат, според 

необходимостта. 

Обосновка 

Вж. членове 13 и 8 от Регламента за OLAF. 

 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Школата към Европол представя 

на компетентните комисии на 

Европейския парламент годишен 

доклад за своята дейност и 

постигнати резултати, както и 

преглед на годишните си отчети. 

 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Мандатът на членовете и техните 

заместници е със срок четири години. 

Този срок може да бъде продължен. 

При изтичане на мандата им или в 

случай на оставка членовете остават на 

служба до подновяване на назначенията 

им или докато бъдат заменени. 

5. Мандатът на членовете и техните 

заместници е със срок четири години. 

Този мандат може да бъде подновяван. 

При изтичане на мандата им или в 

случай на оставка членовете остават на 

служба до подновяване на назначенията 

им или докато бъдат заменени. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на формулировката в предложението с тази от 

съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската 

комисия относно децентрализираните агенции (вж. точка 10). 

 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5а. В началото на своя мандат всеки 

член на управителния съвет 

представя декларация за своите 

интереси. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – буква о) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

о) осигурява подходящи последващи 

действия във връзка с констатациите и 

препоръките, направени вследствие на 

вътрешни или външни одитни доклади и 

оценки, както и вследствие на 

разследвания на Европейската служба 

за борба с измамите (OLAF); 

о) осигурява подходящи последващи 

действия във връзка с констатациите и 

препоръките, направени вследствие на 

вътрешни или външни одитни доклади 

на Европейската сметна палата, и 

произтичащите от разследванията 
на Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF) и изпраща на 

Европейския парламент и Съвета 

всяка информация, отнасяща се до 
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резултатите от процедурите по 

оценка; 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 5 – буква з) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) за изготвянето на стратегия на 

Европол за борба с измамите и 

представянето й пред управителния 

съвет за одобрение; 

з) за изготвянето на стратегия на 

Европол за борба с измамите и 

стратегия за предотвратяване и 

управление на конфликтите на 

интереси и представянето й пред 

управителния съвет за одобрение; 

 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 9 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 9а. В началото на своя мандат всеки 

член на Научния комитет по 

обучението представя декларация за 

своите интереси. 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 27 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 27а 

 Сътрудничество на Европол с OLAF 

 1. Европол сътрудничи с OLAF, по 

целесъобразност, в рамките на своя 

мандат, в защита на финансовите 

интереси на Съюза. При 

необходимост, с цел да се улесни това 

сътрудничество и в съответствие с 

член 13 от Регламент (ЕС, Евратом) 
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№ 883/2013, Европол съгласува с OLAF 

съответните административни 

договорености. Тези работни 

договорености могат да засягат 

обмена на оперативна, стратегическа 

или техническа информация, 

включително лични данни и 

класифицирана информация, и при 

поискване — докладите за напредъка. 

 2. Европол предава на OLAF незабавно 

наличната му информация, която се 

счита за уместна и касае измами, 

корупция или друга незаконна 

дейност, засягаща финансовите 

интереси на Съюза. 

 3. Европол информира своевременно 

компетентните органи на 

съответните държави членки, когато 

предоставена от тях информация се 

предава от Европол на OLAF. 

Обосновка 

Вж. членове 13 и 8 от Регламента за OLAF. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 53 – параграф 3 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) договореностите за работа, приети в 

съответствие с член 31, параграф 1. 

б) договореностите за работа, приети в 

съответствие с член 31, параграф 1, и 

уведомления за случаи, при които 

изпълнителният директор прилага 

член 31, параграф 2. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 63 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 
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1. Финансовите правила, приложими по 

отношение на Европол, се приемат от 

управителния съвет след консултация с 

Комисията. Те не могат да се отклоняват 

от [Рамковия финансов регламент], 

освен ако това не е обусловено от 

специфичните изисквания за 

функционирането на Европол и ако 

Комисията не е дала предварителното 

си съгласие. 

1. Финансовите правила, приложими по 

отношение на Европол, се приемат от 

управителния съвет след консултация с 

Комисията. Те не могат да се отклоняват 

от [Рамковия финансов регламент], 

освен ако това не е обусловено от 

специфичните изисквания за 

функционирането на Европол и ако 

Комисията не е дала предварителното 

си съгласие; Европейският парламент 

се уведомява за тези отклонения. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 67 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Европол публикува на своя уебсайт 

списък на членовете на своя 

управителен съвет и външните и 

вътрешните експерти, както и 

техните декларации за интереси и 

автобиографии. Протоколите от 

заседанията на управителния съвет 

се публикуват редовно. Европол може 

да ограничи публикуването на 

документи, временно или за 

постоянно, ако то рискува да 

застраши изпълнението на задачите 

на Европол, като се вземат предвид 

задълженията му за дискретност и 

поверителност. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 67 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 67 а 

 Предварително уведомяване и 

механизъм за предупреждаване 
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„червен флаг“ 

 Комисията задейства система за 

предупреждаване, ако изпитва 

сериозно безпокойство, че 

управителният съвет евентуално 

предстои да вземе решения, които 

биха могли да не бъдат в 

съответствие с мандата на Европол, 

да нарушават правото на ЕС или да 

бъдат в противоречие с целите на 

политиката на Съюза. В такива 

случаи Комисията поставя 

официално въпроса на управителния 

съвет и изисква от него да се 

въздържи от приемане на 

съответното решение. Ако 

управителният съвет откаже да 

изпълни искането, Комисията 

уведомява официално Европейския 

парламент и Съвета за това, за да 

даде възможност за бърз отговор. 

Комисията може да поиска от 

управителния съвет да се въздържи 

от прилагане на спорното решение, 

докато представителите на 

институциите обсъждат въпроса. 

Обосновка 

Вж. точка 59 от съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и 

Европейската комисия относно децентрализираните агенции. 

 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 70 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията изпраща доклада за 

оценката заедно със заключенията си по 

доклада до Европейския парламент, 

Съвета, националните парламенти и 

управителния съвет. 

2. Комисията изпраща доклада за 

оценката заедно със заключенията си по 

доклада до Европейския парламент, 

Съвета, националните парламенти и 

управителния съвет. Освен това при 

поискване Комисията предоставя на 

Европейския парламент, Съвета и 
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националните парламенти всякаква 

допълнителна информация относно 

оценката на агенциите. 

Обосновка 

Вж. точка 63 от съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и 

Европейската комисия относно децентрализираните агенции. 

 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 74 – параграф 6 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6а. Управителният съвет формулира 

подробни разпоредби, регулиращи 

процедурата съгласно член 67а, и ги 

представя на Комисията за 

одобрение.  
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