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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението и в частност, развитието на демократичния 
контрол върху Европол, и предлага някои предложения за изменения, които да го 
засилят.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 4 а (ново)

4 a.) Парламентът в своята 
"препоръка към Съвета на Европол: за 
засилване на парламентарния контрол 
и разширяване на правомощията"1, 
призова за включването на Европол в 
институционалната рамка на 
Европейския съюз и упражняването на 
демократичен контрол от страна на 
Парламента.
________________
1 ОВ С 219, 30.07.1999 г., стр.101

Изменение 2
Съображение 4 б (ново)

4 б.) Парламентът в своята 
"препоръка от 30 май 2002 г. относно 
бъдещото развитие на Европол и 
неговото автоматично включване в 
институционалната система на 
Европейския съюз"1 и в своята 
"препоръка от 10 април 2003 г. относно 
бъдещото развитие на Европол"2, 
призова за обособяването на Европол на 

  
1 Все още непубликуван в ОВ.
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общностно ниво.
________________
1 ОВ С 187, Е 07.08.2003 г., стр.144
2 ОВ С 64, Е 12.03.2004, стр.558

Изменение 3
Съображение 5

(5) Обособяването на Европол като 
агенция на Европейския съюз, 
финансирана от общия бюджет на 
Европейските общности, ще засили 
ролята на Европейския парламент в 
контрола върху Европол посредством 
участието на Европейския парламент в 
приемането на бюджета.

5) Обособяването на Европол като 
агенция на Европейския съюз, 
финансирана от общия бюджет на 
Европейските общности, ще засили 
ролята на Европейския парламент в 
контрола и демократичното 
наблюдение върху Европол посредством 
участието на Европейския парламент в 
приемането на бюджета.

Изменение 4
Съображение 8 а (ново)

8 a.) Вследствие на разширяването на 
операционните правомощия на 
Европол, са необходими някои 
подобрения относно демократичната 
отговорност.

Изменение 5
Член 5, параграф 1, буква (а)

(а) да събира, съхранява, обработва, 
анализира и обменя информация и 
разузнавателни сведения, предоставени 
от органите на държавите-членки или от 
трети страни или други публични или 
частни субекти;

а) да събира, съхранява, обработва, 
анализира и обменя информация и 
разузнавателни сведения, предоставени 
от органите на държавите-членки или от 
трети страни или други публични или 
частни субекти; когато информацията 
идва от частни субекти, преди да бъде 
предоставена на Европол следва да бъде 
събрана и обработена в съответствие 
със законодателството на ЕС и 
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международните конвенции по 
граждански свободи, както и според 
националното законодателство, 
прилагащо Директива 95/46/ЕО, като 
се разрешава достъп на Европол за 
всеки случай по-отделно, за определени 
цели, като този достъп е обект на 
съдебен контрол в държавата-членка.


