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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj vítá tento návrh, zvláště s ohledem na vývoj v demokratickém dohledu 
nad Europolem, a předkládá pozměňovací návrhy, které na něj kladou důraz.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a.) Parlament ve svém „doporučení Radě 
k Europolu: Posílení parlamentní kontroly 
a rozšíření pravomocí”1 vyzval k tomu, aby 
byl Europol začleněn do institucionálního 
rámce Evropské unie a podroben 
demokratickému dohledu Parlamentu.
________________
1 Úř. věst. C 219, 30.7.1999, s. 101.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 4b (nový)

(4b.) Parlament ve svém „doporučení ze 
dne 30. května 2002 k budoucímu vývoji 
Europolu a jeho automatickému začlenění  
do institucionálního systému Evropské 
unie”1 a ve svém „doporučení ze dne 10. 
dubna 2003 k budoucímu vývoji 
Europolu”2 vyzval k tomu, aby byl Europol 
součástí systému Společenství.
________________
1 Úř. věst. C 187 E, 7.8.2003, s. 144

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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2 Úř věst. C 64 E, 12.3. 2003, s. 588.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 5

(5) Zřízením Europolu jako agentury 
Evropské unie, která je financována ze 
všeobecného rozpočtu Evropských 
společenství, bude účastí Evropského 
parlamentu na přijímání rozpočtu Europolu 
posílena jeho pozice při kontrole Europolu.

(5) Zřízením Europolu jako agentury 
Evropské unie, která je financována  
ze všeobecného rozpočtu Evropských 
společenství, bude účastí Evropského 
parlamentu na přijímání rozpočtu Europolu 
posílena jeho pozice při kontrole a 
demokratickém dohledu nad Europolem.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 8a (nový)

(8a.) Po rozšíření operačních pravomocí 
Europolu jsou ještě nutná určitá zlepšení, 
pokud jde o jeho demokratickou 
odpovědnost.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 5 odst. 1 písm. a)

a) shromažďování, uchovávání, 
zpracovávání, analýza a výměnu informací a 
zpravodajství předávaných orgány členských 
států nebo třetích zemí či jiných veřejných i 
soukromých subjektů;

a) shromažďování, uchovávání, 
zpracovávání, analýza a výměnu informací a 
zpravodajství předávaných orgány členských 
států nebo třetích zemí či jiných veřejných i 
soukromých subjektů; pokud informace 
pocházejí od soukromých osob, musejí být 
shromážděny a zpracovány před předáním 
Europolu v souladu s právními předpisy 
EU, mezinárodními úmluvami o lidských 
právech a vnitrostátními právními předpisy, 
kterými se provádí směrnice 95/46/ES, a 
přístup Europolu bude možný pouze v 
individuálních případech pro stanovené 
účely a bude podléhat kontrole soudních 
orgánů členských států;
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