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Voorstel voor een besluit (COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Jo Leinen

Amendement 6
Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) De oprichting van Europol maakt 
het noodzakelijk snel een interinstitutioneel 
akkoord te sluiten over de 
randvoorwaarden voor de Europese  
regelgevende agentschappen, teneinde de 
structuren van de bestaande en toekomstige 
agentschappen vast te leggen in het belang 
van duidelijkheid, transparantie en 
rechtszekerheid.  

Or. de

Amendement ingediend door Stavros Lambrinidis

Amendement 7
Overweging 11
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(11) Dit besluit strookt met Kaderbesluit 
2007/XX/JBZ van de Raad over de 
bescherming van persoonsgegevens die 
worden verwerkt in het kader van de 
politiële en justitiële samenwerking in 
strafzaken.

(11) Dit besluit strookt met Kaderbesluit 
2007/XX/JBZ van de Raad over de 
bescherming van persoonsgegevens die 
worden verwerkt in het kader van de 
politiële en justitiële samenwerking in 
strafzaken en impliceert de onverwijlde 
goedkeuring daarvan.

Or. el

Motivering

Het onderhavige besluit kan - vooral met het oog op de verwerking van gegevens door 
Europol - in geen geval worden toegepast zolang de bescherming van persoonsgegevens niet 
is opgenomen in de derde pijler.  

Amendement ingediend door Stavros Lambrinidis

Amendement 8
Artikel 4, lid 1

1. Europol is bevoegd voor ernstige 
criminaliteit waarbij twee of meer lidstaten 
betrokken zijn, in het bijzonder voor 
georganiseerde criminaliteit en terrorisme.

1. Europol is - binnen het kader van het 
evenredigheidsbeginsel - bevoegd voor 
ernstige criminaliteit waarbij twee of meer 
lidstaten betrokken zijn, in het bijzonder 
voor georganiseerde criminaliteit en 
terrorisme.

Or. el

Motivering

Uitbreiding van de bevoegdheden van Europol tot misdrijven die niet rechtstreeks verband 
houden met georganiseerde criminaliteit, moet binnen het kader van het 
evenredigheidsbeginsel worden geregeld. 

Amendement ingediend door Stavros Lambrinidis

Amendement 9
Artikel 10, lid 2

2. Europol mag gegevens verwerken om na 
te gaan of die gegevens van belang zijn voor 
zijn taken en kunnen worden opgenomen in 

2. Europol mag specifieke en passende 
gegevens - maar in geen geval meer dan de 
voor het desbetreffende doel noodzakelijke 
gegevens - verwerken om na te gaan of die 
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een van zijn informatiesystemen. gegevens in verband met de bestrijding van 
concrete misdrijven van belang zijn voor 
zijn taken en legaal kunnen worden 
opgenomen in een van zijn 
informatiesystemen.

Or. el

Motivering

Bovenstaande formulering met betrekking tot Europol is te veelomvattend en te vaag en is 
daardoor strijdig met het evenredigheidsbeginsel. Hierdoor bestaat het gevaar dat er 
gegevensverwerking op willekeurige basis kan plaatsvinden.  

Amendement ingediend door Stavros Lambrinidis

Amendement 10
Artikel 10, lid 5

5. Europol stelt alles in het werk om ervoor 
te zorgen dat zijn 
gegevensverwerkingssystemen compatibel 
zijn met de gegevensverwerkingssystemen 
in de lidstaten en in het bijzonder met de 
gegevensverwerkingssystemen die worden 
gebruikt in de organen van de Europese 
Gemeenschap en de Europese Unie waarmee 
Europol betrekkingen kan aanknopen 
overeenkomstig artikel 22, en maakt daartoe 
gebruik van beproefde methoden en open 
normen.

5. Europol stelt alles in het werk om ervoor 
te zorgen dat zijn 
gegevensverwerkingssystemen compatibel 
zijn met de gegevensverwerkingssystemen 
in de lidstaten en in het bijzonder met de 
gegevensverwerkingssystemen die worden 
gebruikt in de organen van de Europese 
Gemeenschap en de Europese Unie waarmee 
Europol betrekkingen kan aanknopen 
overeenkomstig artikel 22, en maakt daartoe 
gebruik van beproefde methoden en open 
normen. Goedkeuring voor compatibiliteit 
wordt verleend met een specifiek besluit en 
na overleg tussen de Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en het 
Gemeenschappelijk controle-orgaan, dat de 
regels en voorwaarden, met name voor de 
noodzakelijke benutting van de 
compatibiliteit en de doeleinden voor het 
gebruik van persoonsgegevens, schriftelijk 
vastlegt.  

Or. el

Motivering

De Europol-overeenkomst verbiedt gebruikmaking van de compatibiliteit van 
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gegevensverwerkingssystemen. Daarom moet de toekomstige mogelijkheid om gebruik te 
maken van de compatibiliteit aan strenge criteria worden onderworpen, zodat wordt 
voorkomen dat gegevens gebruikt worden voor andere doeleinden als waarvoor zij zijn 
verzameld.   
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