
AM\663086SL.doc PE 388.420v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za ustavne zadeve

17.4.2007 PE 388.420v01-00

PREDLOGI SPREMEMB 6-10

Osnutek mnenja (PE 386.693v01-00)
György Schöpflin
Predlog Sklepa Sveta o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (EUROPOL)

Predlog Sklepa (KOM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jo Leinen

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 6 a (novo)

(6a.) Ustanovitev Europola zahteva 
pospešitev medinstitucionalnega sporazuma 
o določitvi okvirnih pogojev za evropske 
regulativne agencije, ki bo strukture 
sedanjih in prihodnjih agencij oblikoval ob 
upoštevanju jasnosti, preglednosti in 
pravne varnosti.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stavros Lambrinidis

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 11

(11) Ta sklep je v skladu z Okvirnim 
sklepom Sveta 2007/XX/PNZ o varstvu 

(11) Ta sklep je v skladu z Okvirnim 
sklepom Sveta 2007/XX/PNZ o varstvu 
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osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru 
policijskega in pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah.

osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru 
policijskega in pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah, in predlaga njegovo 
takojšnje sprejetje.

Or. el

Obrazložitev

Pričujoči sklep se predvsem z vidika obdelave podatkov v Europolu ne sme začeti uporabljati, 
dokler ne bo varstvo osebnih podatkov vključeno v tretji steber.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stavros Lambrinidis

Predlog spremembe 8
Člen 4, odstavek 1

1. Pristojnost Europola zajema hujše oblike 
kriminala, ki vplivajo na dve ali več držav 
članic, zlasti organiziran kriminal in 
terorizem.

1. Pristojnost Europola v okviru načela 
sorazmernosti zajema hujše oblike 
kriminala, ki vplivajo na dve ali več držav 
članic, zlasti organiziran kriminal in 
terorizem.

Or. el

Obrazložitev

Razširitev pristojnosti Europola na kazniva dejanja, ki niso neposredno povezana z 
organiziranim kriminalom, mora urejati načelo sorazmernosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stavros Lambrinidis

Predlog spremembe 9
Člen 10, odstavek 2

2. Europol lahko obdeluje podatke za 
določitev, ali so takšni podatki ustrezni za te 
naloge in se lahko vključijo v enega od teh 
informacijskih sistemov.

2. Europol lahko obdeluje zadevne in 
ustrezne podatke - toda izključno tiste, 
potrebne za nek namen - za določitev, ali so 
takšni podatki povezani z bojem proti 
konkretnim kaznivim dejanjem, ustrezni za 
te naloge in ali se lahko legalno vključijo v 
enega od teh informacijskih sistemov.

Or. el
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Obrazložitev

Zgornje besedilo o Europolu je preveč splošno in nejasno ter v nasprotju z načelom 
sorazmernosti; obstaja nevarnost samovoljne obdelave podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stavros Lambrinidis

Predlog spremembe 10
Člen 10, odstavek 5

5. Europol sprejme vse ukrepe, da s pomočjo 
naslednjih najboljših praks in uporabo 
odprtih standardov zagotovi 
interoperabilnost svojih sistemov za 
obdelavo podatkov s sistemi za obdelavo 
podatkov v državah članicah ter zlasti s 
sistemi za obdelavo podatkov, ki jih 
uporabljajo povezani organi Skupnosti in 
Unije, s katerimi lahko Europol vzpostavi 
odnose v skladu s členom 22.

5. Europol sprejme vse ukrepe, da s pomočjo 
naslednjih najboljših praks in uporabo 
odprtih standardov zagotovi 
interoperabilnost svojih sistemov za 
obdelavo podatkov s sistemi za obdelavo 
podatkov v državah članicah ter zlasti s 
sistemi za obdelavo podatkov, ki jih 
uporabljajo povezani organi Skupnosti in 
Unije, s katerimi lahko Europol vzpostavi 
odnose v skladu s členom 22. 
Interoperabilnost se odobri v skladu z 
zadevnim sklepom in po posvetovanju 
pooblaščenca za varstvo podatkov s 
skupnim nadzornim organom, ki določi 
predpise in pogoje zlasti za nujno uporabo 
interoperabilnosti ter namene uporabe 
osebnih podatkov.

Or. el

Obrazložitev

Sporazum o Europolu prepoveduje uporabo interoperabilnosti sistemov za obdelavo 
podatkov. Zaradi tega mora morebitna uporaba interoperabilnosti v prihodnosti izpolnjevati 
stroga merila, da se prepreči nevarnost uporabe podatkov za kateri koli drug namen kot za 
tistega, za katerega so bili zbrani.


