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P6_TA(2006)0410 

Vedtægten for Europols personale * 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Republikken Østrigs initiativ 

med henblik på vedtagelse af Rådets retsakt om ændring af vedtægten for Europols 

personale  (5428/2006 - C6-0073/2006 - 2006/0804 (CNS)) 

 

(Høringsprocedure) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Republikken Østrigs initiativ (5428/2006)1, 

 

- der henviser til artikel 44 i Rådets retsakt af 3. december 1998 om vedtægten for Europols 

personale (herefter benævnt "vedtægten"), 

 

- der henviser til artikel 39, stk. 1, i EU-traktaten, der danner grundlag for Rådets høring af 

Parlamentet (C6-0073/2006), 

 

- der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Den 

demokratiske kontrol med Europol (KOM(2002)0095), 

 

- der henviser til sin henstilling til Rådet af 30. maj 2002 om Europols fremtidige udvikling 

og fulde integration i Den Europæiske Unions institutionelle system2, 

 

- der henviser til sin henstilling til Rådet af 10. april 2003 om Europols fremtidige 

udvikling3, 

 

- der henviser til sin holdning af 7. juli 2005 om Storhertugdømmet Luxembourgs initiativ 

med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om tilpasning af Europol-ansattes vederlag 

og tillæg4, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 93 og 51, 

 

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender (A6-0279/2006), 

 

A. der henviser til, at Parlamentet ikke er blevet hørt - eller informeret - om nogen af de 

operationelle og organisatoriske foranstaltninger vedrørende Europol, eller om Europols 

aktuelle aktiviteter og fremtidige programmer til opfyldelse af EU's og medlemsstaternes 

behov; der endvidere henviser til, at denne mangel på information gør det umuligt for 

Parlamentet at vurdere, hvorvidt den foreslåede retsakt er relevant og fyldestgørende; der 

påpeger, at der er et presserende behov for at gøre Europol til et EU-agentur med henblik 

på at forbedre gennemsigtigheden og tilsynet, og at Rådet ved at blokere for fremskridt i 

                                                 
1  Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
2  EUT C 187 E af 7.8.2003, s. 144. 
3  EUT C 64 E af 12.3.2004, s. 588. 
4  EUT C 157 E af 6.7.2006, s. 450. 
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denne henseende ikke lever op til sit ansvar, 

 

1. forkaster Republikken Østrigs initiativ; 

 

2. opfordrer Republikken Østrig til at trække sit initiativ tilbage; 

 

3. pålægger sin formand at sende denne holdning til Rådet og Kommissionen, samt til 

Republikken Østrigs regering. 

 

 


