
AM\663086PL.doc PE 388.420v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Spraw Konstytucyjnych

17.4.2007 PE 388.420v01-00

POPRAWKI 6-10

Projekt opinii (PE 386.693v01-00)
György Schöpflin
Wniosek dotyczący decyzji Rady ustanawiającej Europejski Urząd Policji (EUROPOL)

Wniosek dotyczący decyzji (COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 6
Punkt 6 a preambuły (nowy)

(6a.) Ustanowienie agencji Europol 
wymaga szybszego osiągnięcia 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w 
sprawie ustalenia warunków ramowych dla 
europejskich agencji regulacyjnych w celu 
ukształtowania struktury dotychczasowych i 
przyszłych agencji zgodnie z zasadami 
jasności, przejrzystości i pewności prawnej.

Or. de

Poprawkę złożył Stavros Lambrinidis

Poprawka 7
Punkt 11 preambuły

(11) Niniejsza decyzja jest zgodna z decyzją 
ramową Rady 2007/XX/ WSiSW w sprawie 

(11) Niniejsza decyzja jest zgodna z decyzją 
ramową Rady 2007/XX/ WSiSW w sprawie 
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ochrony danych osobowych przetwarzanych 
w ramach współpracy policyjnej i sądowej w 
sprawach karnych.

ochrony danych osobowych przetwarzanych 
w ramach współpracy policyjnej i sądowej w 
sprawach karnych i implikuje jej 
niezwłoczne przyjęcie.

Or. el

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja nie powinna być w żadnym przypadku stosowana, w szczególności ze 
względu na przetwarzanie danych przez EUROPOL, dopóki ochrona danych osobowych nie 
zostanie włączona do trzeciego filaru.

Poprawkę złożył Stavros Lambrinidis

Poprawka 8
Artykuł 4 ustęp 1

1. Kompetencje Europolu obejmują 
poważne przestępstwa, które wpływają na 
dwa państwa członkowskie lub więcej, w 
szczególności przestępczość zorganizowaną 
i terroryzm.

1. Kompetencje Europolu, zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, obejmują poważne 
przestępstwa, które wpływają na dwa 
państwa członkowskie lub więcej, w 
szczególności przestępczość zorganizowaną 
i terroryzm.

Or. el

Uzasadnienie

Rozszerzenie kompetencji Europolu na przestępstwa, które nie mają bezpośredniego związku 
z przestępczością zorganizowaną, należy uregulować zgodnie z zasadą proporcjonalności.

Poprawkę złożył Stavros Lambrinidis

Poprawka 9
Artykuł 10 ustęp 2

2. Europol może przetwarzać dane w celu 
ustalenia, czy dane te mają znaczenie dla 
realizacji jego zadań i czy mogą zostać 
włączone do jednego z jego systemów 
informacyjnych.

2. Europol może przetwarzać odnośne i 
właściwe dane, zawsze jednak jedynie te 
dane, które są w danym przypadku 
niezbędne, w celu ustalenia, czy dane te 
pozostają w związku ze zwalczaniem 
konkretnych czynów przestępczych oraz czy 
mają znaczenie dla realizacji jego zadań i 
czy mogą w legalny sposób zostać włączone 
do jednego z jego systemów 
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informacyjnych.

Or. el

Uzasadnienie

Powyższe sformułowanie dotyczące Europolu jest zbyt ogólne i niejasne, dlatego stoi w 
sprzeczności z zasadą proporcjonalności; ponadto istnieje niebezpieczeństwo, że 
przetwarzanie danych odbywać się będzie z dowolnych powodów.

Poprawkę złożył Stavros Lambrinidis

Poprawka 10
Artykuł 10 ustęp 5

5. Europol dokłada wszelkich starań, aby z 
pomocą najlepszych praktyk i otwartych 
standardów zapewnić interoperacyjność 
swoich systemów przetwarzania informacji z 
systemami przetwarzania informacji w 
państwach członkowskich, a w 
szczególności z takimi systemami 
wykorzystywanymi przez organy powiązane 
ze Wspólnotą i Unią, z którymi Europol 
może utrzymywać stosunki zgodnie z art. 
22.

5. Europol dokłada wszelkich starań, aby z 
pomocą najlepszych praktyk i otwartych 
standardów zapewnić interoperacyjność 
swoich systemów przetwarzania informacji z 
systemami przetwarzania informacji w 
państwach członkowskich, a w 
szczególności z takimi systemami 
wykorzystywanymi przez organy powiązane 
ze Wspólnotą i Unią, z którymi Europol 
może utrzymywać stosunki zgodnie z art. 
22. Interoperacyjność jest zatwierdzana 
zgodnie z odnośną decyzją i po zasięgnięciu 
przez inspektora ochrony danych opinii 
wspólnego organu kontroli, który określa 
zasady i warunki, w szczególności dotyczące 
konieczności wykorzystywania 
interoperacyjności oraz cele, dla których 
wykorzystuje się dane osobowe.

Or. el

Uzasadnienie

Konwencja o Europolu zabrania wykorzystywania interoperacyjności systemów 
przetwarzania danych. Z tego względu przyszła możliwość korzystania z interoperacyjności 
musi podlegać ścisłym kryteriom, aby uniknąć wykorzystywania danych do celów innych niż 
te, dla których je zgromadzono.


