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Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendament depus de Jo Leinen

Amendamentul 6
Considerentul (6a) (nou)

(6a) crearea agenţiei Europol implică 
încheierea unui acord interinstituţional în 
scopul stabilirii condiţiilor de bază pentru 
agenţiile europene de reglementare, astfel 
încât structurile agenţiilor existente sau 
viitoare să corespundă, prin felul în care 
sunt concepute, criteriilor de claritate, 
transparenţă şi de certitudine juridică;

Or. de 
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Amendament depus de Stavros Lambrinidis

Amendamentul 7
Considerentul 11

Prezenta decizie este în conformitate cu 
Decizia-cadru 2007/XX/JAI a Consiliului 
privind protecţia datelor cu caracter personal 
prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi 
judiciare în materie penală

Prezenta decizie este în conformitate cu 
Decizia-cadru 2007/XX/JAI a Consiliului 
privind protecţia datelor cu caracter personal 
prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi 
judiciare în materie penală şi implică 
adoptarea imediată a acesteia din urmă.

Or. el

Justificare

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.

Amendament depus de Stavros Lambrinidis

Amendamentul 8
Articolul 4 alineatul (1)

(1) Formele grave de criminalitate care 
afectează două sau mai multe state membre, 
în special criminalitatea organizată şi 
terorismul, sunt de competenţa Europol.

(1) Formele grave de criminalitate care 
afectează două sau mai multe state membre, 
în special criminalitatea organizată şi 
terorismul, sunt, în conformitate cu 
principiul proporţionalităţii, de competenţa 
Europol.

Or. el

Justificare

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.
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Amendamentul 9
Articolul 10 alineatul (2)

(2). Europol poate prelucra date în scopul 
stabilirii dacă acestea sunt relevante pentru 
îndeplinirea sarcinilor sale şi dacă pot fi 
incluse într-unul din sistemele sale 
informaţionale.

(2) Europol poate prelucra date relevante, 
adecvate, care nu depăşesc datele necesare 
îndeplinirii obiectivului urmărit, în scopul 
stabilirii dacă acestea sunt relevante pentru 
combaterea activităţilor criminale specifice 
în cadrul îndeplinirii sarcinilor sale şi dacă 
pot fi incluse în mod legal într-unul din 
sistemele sale informaţionale.

Or. el

Justificare

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.

Amendament depus de Stavros Lambrinidis

Amendamentul 10
Articolul 10 alineatul (5)

(5) Europol depune toate eforturile necesare 
pentru a se asigura că sistemele sale de 
prelucrare a datelor sunt interoperabile cu 
sistemele de prelucrare a datelor din statele 
membre şi, în special, cu sistemele de 
prelucrare a datelor utilizate de organismele 
Comunităţii şi ale Uniunii cu care Europol 
poate stabili relaţii în conformitate cu 
articolul 22, prin aplicarea bunelor practici şi 
prin utilizarea standardelor deschise.

(5) Europol depune toate eforturile necesare 
pentru a se asigura că sistemele sale de 
prelucrare a datelor sunt interoperabile cu 
sistemele de prelucrare a datelor din statele 
membre şi, în special, cu sistemele de 
prelucrare a datelor utilizate de organismele 
Comunităţii şi ale Uniunii cu care Europol 
poate stabili relaţii în conformitate cu 
articolul 22, prin aplicarea bunelor practici şi 
prin utilizarea standardelor deschise. 
Interoperabilitatea este autorizată după 
luarea unei decizii în acest scop şi după 
consultarea persoanei responsabile cu 
protecţia datelor şi a autorităţii de control 
comune, care stabileşte normele şi 
condiţiile prealabile, în special în ceea ce 
priveşte necesitatea punerii în aplicare a 
interoperabilităţii şi scopurile în care sunt 
folosite datele personale.
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Or. el

Justificare

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.


