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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Jo Leinen

Ændringsforslag 6
Betragtning 6 a (ny)

(6a) Oprettelsen af Europol-agenturet gør 
det påkrævet at fremme indgåelsen af en 
interinstitutionel aftale om rammer for 
europæiske reguleringsorganer, således at 
de hidtidige og kommende agenturers 
strukturer udformes ud fra hensynet til 
klarhed, gennemsigtighed og retssikkerhed.

Or. de
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Ændringsforslag af Stavros Lambrinidis

Ændringsforslag 7
Betragtning 11

(11) Denne afgørelse er i overensstemmelse 
med Rådets rammeafgørelse 2007/XX/RIA 
om beskyttelse af personoplysninger, der 
behandles i forbindelse med det 
politimæssige og retslige samarbejde i 
straffesager.

(11) Denne afgørelse er i overensstemmelse 
med Rådets rammeafgørelse 2007/XX/RIA 
om beskyttelse af personoplysninger, der 
behandles i forbindelse med det 
politimæssige og retslige samarbejde i 
straffesager, og forudsætter en hurtig 
vedtagelse heraf.

Or. el

Begrundelse

Denne afgørelse må - navnlig for så vidt angår behandling af oplysninger fra Europols side -
ikke anvendes, før der også er sikret beskyttelse af personoplysninger under søjle 3..

Ændringsforslag af Stavros Lambrinidis

Ændringsforslag 8
Artikel 4, stk. 1

1. Europols kompetence omfatter grov
kriminalitet, hvor to eller flere 
medlemsstater er involveret, navnlig 
organiseret kriminalitet og terrorisme.

1. Europols kompetence omfatter, under 
iagttagelse af proportionalitetsprincippet, 
grov kriminalitet, hvor to eller flere 
medlemsstater er involveret, navnlig 
organiseret kriminalitet og terrorisme.

Or. el

Begrundelse

Udvidelsen af Europols kompetence til at omfatte andre former for kriminalitet end den 
organiserede kriminalitet skal være underlagt proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag af Stavros Lambrinidis

Ændringsforslag 9
Artikel 10, stk. 2

2. Europol kan behandle oplysninger med 
henblik på at fastslå, om oplysningerne er 

2. Europol kan behandle oplysninger med 
henblik på at fastslå, om oplysningerne er 
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relevante for organisationens opgaver og 
kan indgå i et af informationssystemerne.

relevante i forbindelse med imødegåelsen af 
konkrete kriminelle handlinger inden for 
rammerne af organisationens opgaver og 
lovligt kan indgå i et af 
informationssystemerne, forudsat at 
oplysningerne har tilknytning til og er 
passende i forhold til de pågældende 
handlinger og ikke er mere omfattende end
nødvendigt til det konkrete formål.

Or. el

Begrundelse

Den pågældende henvisning til Europols kompetence er formuleret for bredt og generelt, 
strider mod proportionalitetsprincippet og skaber risiko for, at oplysninger behandles i et 
hvilket som helst øjemed.

Ændringsforslag af Stavros Lambrinidis

Ændringsforslag 10
Artikel 10, stk. 5

5. Europol bestræber sig på at sikre, at 
databehandlingssystemerne er kompatible 
med medlemsstaternes 
databehandlingssystemer, navnlig de 
databehandlingssystemer, der anvendes af de 
fællesskabs- og EU-instanser, som Europol 
kan etablere kontakter med ifølge artikel 22, 
gennem anvendelse af bedste praksis og 
åbne standarder.

5. Europol bestræber sig på at sikre, at 
databehandlingssystemerne er kompatible 
med medlemsstaternes 
databehandlingssystemer, navnlig de 
databehandlingssystemer, der anvendes af de 
fællesskabs- og EU-instanser, som Europol 
kan etablere kontakter med ifølge artikel 22, 
gennem anvendelse af bedste praksis og 
åbne standarder. Kompatibiliteten tillades 
på grundlag af en afgørelse herom og i 
samråd med den databeskyttelsesansvarlige 
og den fælles kontrolinstans, som 
fastlægger reglerne og betingelserne, især 
for så vidt angår behovet for anvendelse af 
kompatibiliteten og formålene med 
anvendelsen af personoplysninger.

Or. el

Begrundelse

Europol-konventionen forbyder anvendelse af databehandlingssystemers kompatibilitet. 
Muligheden for anvendelse heraf fremover skal derfor underkastes strenge kriterier, således 
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at man undgår risikoen for, at oplysninger bruges til et andet formål end det, de blev 
indhentet til.


