
P6_TA(2006)0410 

Kadrovski predpisi Europola * 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o pobudi Republike Avstrije z namenom 

sprejetja Akta Sveta o spremembi Kadrovskih predpisov Europola (5428/2006 – C6-

0073/2006 – 2006/0804(CNS)) 

 

(Postopek posvetovanja) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju pobude Republike Avstrije (5428/2006)1, 

– ob upoštevanju člena 44 Akta Sveta z dne 3. decembra 1998 o sprejetju kadrovskih 

predpisov za zaposlene v Europolu (v nadaljevanju "kadrovski predpisi"), 

– ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe EU, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 

Parlamentom (C6-0073/2006), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 

Demokratični nadzor Europola (KOM(2002)0095), 

– ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 30. maja 2002 o nadaljnjem razvoju 

Europola in njegovi samodejni vključitvi v institucionalni sistem Evropske unije2, 

– ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 10. aprila 2003 o nadaljnjem razvoju 

Europola3, 

– ob upoštevanju svojega stališča z dne 7. julija 2005 o pobudi Velikega vojvodstva 

Luksemburg z namenom sprejetja Sklepa Sveta o uskladitvi osnovnih plač in dodatkov za 

osebje Europola4, 

– ob upoštevanju členov 93 in 51 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

(A6-0279/2006), 

A.  ker Parlament ni bil zaprošen za mnenje ali obveščen o kakršnih koli operativnih in 

organizacijskih ukrepih, povezanih z Europolom, ali o Europolovih sedanjih dejavnostih in 

prihodnjih programih za odzivanje na potrebe EU in držav članic; ker je ob takem 

pomanjkanju informacij nemogoče, da bi Parlament ocenil pomen in ustreznost 

predlaganega sklepa, čeprav je sprememba Europola v agencijo EU nujna za prispevanje k 

večji preglednosti in boljšemu nadzoru in ker Svet s svojo blokado te spremembe ovira. 

                                                 
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu. 
2 UL C 187 E, 7.8.2003, str. 144. 
3 UL C 64 E, 12.3.2004, str. 588. 
4 UL C 157 E, 6.7.2006, str. 450. 



1. zavrne pobudo Republike Avstrije; 

2. poziva Republiko Avstrijo, naj umakne pobudo; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladi 

Republike Avstrije. 

 

 


