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Az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló 
javaslat

határozatra irányuló javaslat (COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Jo Leinen

Módosítás: 6
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) Az Europol-ügynökség létrehozása 
megköveteli, hogy előmozdítsuk az európai 
szabályozási ügynökségek keretfeltételei 
meghatározásával kapcsolatos 
intézményközi megállapodás ügyét, hogy az 
eddigi és a jövőbeli ügynökségek 
struktúráját az egyértelműség, az 
átláthatóság és a jogbiztonság érdekében 
alakítsuk.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis

Módosítás: 7
(11) preambulumbekezdés
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(11) E határozat összhangban van a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről 
szóló 2007/XX/IB tanácsi kerethatározattal.

(11) E határozat összhangban van a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről 
szóló 2007/XX/IB tanácsi kerethatározattal 
és annak haladéktalan elfogadását 
implikálja.

Or. el

Indokolás

Jelen határozatot – elsősorban az adatok Europol által történő feldolgozása tekintetében –
semmi esetre sem lehet alkalmazni, amíg a személyi adatok védelmét nem integrálják a 
harmadik pillérbe.

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis

Módosítás: 8
4. cikk (1) bekezdés

(1) Az Europol hatásköre a két vagy több 
tagállamot érintő súlyos bűnözésre, 
különösen a szervezett bűnözésre és a 
terrorizmusra terjed ki.

(1) Az Europol hatásköre – az arányosság 
elvének keretei között – a két vagy több 
tagállamot érintő súlyos bűnözésre, 
különösen a szervezett bűnözésre és a 
terrorizmusra terjed ki.

Or. el

Indokolás

Az Europol hatáskörének olyan bűncselekményekre történő kiterjesztését, amelyek nem állnak 
közvetlen összefüggésben a szervezett bűnözéssel, az arányosság elvének keretei között kell 
szabályozni.

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis

Módosítás: 9
10. cikk (2) bekezdés

(2) Az Europol feldolgozhat adatokat annak 
eldöntése céljából, hogy ezek az adatok 
feladatai szempontjából fontosak-e, és 
felvehetők-e valamely információs 

(2) Az Europol feldolgozhat – a tárgyhoz 
tartozó és megfelelő adatokat, de az adott 
célhoz szükségesnél semmi esetre sem
nagyobb mértékben – annak eldöntése 
céljából, hogy ezek az adatok konkrét 
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rendszerébe. bűncselekmények elleni közdelemmel 
összefüggésben vannak-e, feladatai 
szempontjából fontosak-e, és legálisan 
felvehetők-e valamely információs 
rendszerébe.

Or. el

Indokolás

A fenti, az Europolra vonatkozó megfogalmazás túl széles körű és homályos, és ezért 
ellentétben áll az arányosság elvével; ezenkívül megvan annak a veszélye, hogy önkényes 
indokból történik esetleg adatfeldolgozás.

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis

Módosítás: 10
10. cikk (5) bekezdés

(5) Az Europol a legjobb gyakorlatot 
követve, nyílt szabványok alkalmazásával 
mindent megtesz annak biztosítása 
érdekében, hogy adatfeldolgozó rendszerei 
képesek legyenek együttműködni a 
tagállamok adatfeldolgozó rendszereivel, és 
különösen a Közösség és az Unió azon 
szerveinél használatos adatfeldolgozó 
rendszerekkel, amelyekkel az Europol a 22. 
cikkel összhangban kapcsolatot létesíthet.

(5) Az Europol a legjobb gyakorlatot 
követve, nyílt szabványok alkalmazásával 
mindent megtesz annak biztosítása 
érdekében, hogy adatfeldolgozó rendszerei 
képesek legyenek együttműködni a 
tagállamok adatfeldolgozó rendszereivel, és 
különösen a Közösség és az Unió azon 
szerveinél használatos adatfeldolgozó 
rendszerekkel, amelyekkel az Europol a 22. 
cikkel összhangban kapcsolatot létesíthet. A 
kompatibilitást a megfelelő határozatot és a 
közös ellenőrző hatóság adatvédelmi 
biztossal való konzultációját követően 
hagyják jóvá, amely hatóság megállapítja a 
szabályokat és feltételeket, különösen a 
kompatibilitás szükséges használatára és a 
személyi adatok felhasználásának céljára 
vonatkozólag.

Or. el

Indokolás

Az Europol-egyezmény kiszélesíti az adatfeldolgozó rendszerek kompatibilitásának 
kihasználását. Azért kell szigorú feltételeket szabni a kompatibilitás kihasználásának jövőbeni 
lehetőségére, hogy elkerülhető legyen az adatok rendeltetésüktől eltérő céllal való 
felhasználásának veszélye.
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