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Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Предложение за изменение, внесено от Leinen

Изменение 6
Съображение  6 а (ново)

(6а) Създаването на Европол като 
агенция налага да се ускори
постигането на 
междуинституционално споразумение,
което определя рамкови условия за 
европейските регулаторни агенции, с 
цел съществуващите и бъдещите
агенции да се структурират в интерес 
на яснотата, прозрачността и 
правната сигурност.
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Предложение за изменение, внесено от Stavros Lambrinidis

Изменение 7
Съображение  11

(11) Настоящото решение е в 
съответствие с Рамково решение 
2007/XX/ПВР на Съвета относно 
защитата на лични данни, обработвани в 
рамките на полицейското и съдебно 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси.

(11) Настоящото решение е в 
съответствие с Рамково решение 
2007/XX/ПВР на Съвета относно 
защитата на лични данни, обработвани в 
рамките на полицейското и съдебно 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси, и предполага неговото 
незабавно приемане.

Or. el

Обосновка

Der vorliegende Beschluss kann - vor allem im Hinblick auf die Verarbeitung von Daten
durch EUROPOL - keinesfalls zur Anwendung kommen, solange nicht zuvor der Schutz 
personenbezogener Daten  in den dritten Pfeiler integriert wurde.

Предложение за изменение, внесено от Stavros Lambrinidis

Изменение 8
Член 4, параграф 1

1. Правомощията на Европол обхващат 
сериозната престъпност, засягаща две или 
повече държави-членки, по-специално 
организираната престъпност и тероризма.

1. Правомощията на Европол, в рамките 
на принципа на пропорционалност,  
обхващат сериозната престъпност, 
засягаща две или повече държави-членки, 
по-специално организираната 
престъпност и тероризма.

Or. el

Обосновка

Die Ausweitung der Kompetenzen von Europol auf Verbrechen, die nicht direkt mit der 
organisierten Kriminalität in Zusammenhang stehen, muss im  Rahmen des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit geregelt werden.
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Предложение за изменение, внесено от Stavros Lambrinidis

Изменение 9
Член 10, параграф 2

2. Европол може да обработва данни с 
цел да определи дали тези данни са 
свързани с неговите задачи и дали могат 
да бъдат включени в някоя от 
информационните му системи.

2. Европол може да обработва данни, 
които са свързани, подходящи и не 
надхвърлят необходимите за 
поставената цел данни, с цел да 
определи дали тези данни, във връзка с 
борбата с конкретни престъпни 
дейности, са свързани с неговите задачи 
и дали могат да бъдат включени законно 
в някоя от информационните му системи.

Or. el

Обосновка

Die obige Formulierung in Bezug auf Europol ist zu umfassend und vage und steht damit im
Widerspruch zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; darin besteht ferner die Gefahr, dass 
eine Datenverarbeitung aus willkürlichen Gründen stattfindet.

Предложение за изменение, внесено от Stavros Lambrinidis

Изменение 10
Член 10, параграф 5

5. Европол полага всички усилия, за да 
гарантира, че системите му за обработка 
на данни са съвместими със системите за 
обработка на данни в държавите-членки и 
по-специално със системите за обработка 
на данни, използвани от свързаните с 
Общността и Съюза органи, с които 
Европол може да установи отношения в 
съответствие с член 22, чрез използване 
на най-добрата практика и открити 
стандарти.

5. Европол полага всички усилия, за да 
гарантира, че системите му за обработка 
на данни са съвместими със системите за 
обработка на данни в държавите-членки и 
по-специално със системите за обработка 
на данни, използвани от свързаните с 
Общността и Съюза органи, с които 
Европол може да установи отношения в 
съответствие с член 22, чрез използване 
на най-добрата практика и открити 
стандарти. Съвместимостта се 
разрешава след съответно решение и 
след консултиране със служителя по 
защита на данните и с общия 
контролен орган, който определя 
правилата и условията, по-специално 
за необходимостта от използване на 
съвместимостта и за целите на 
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използване на личните данни. 

Or. el

Обосновка

Das Europol-Übereinkommen verbietet die Nutzung der Kompatibilität von
Datenverarbeitungssystemen. Deswegen muss die künftige Möglichkeit einer Nutzung der 
Kompatibilität strikten Kriterien unterliegen, damit die Gefahr einer Verwendung von Daten 
zu anderen Zwecken als jenen, für die sie erhoben wurden, vermieden wird.


