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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren hilser forslaget velkomment, særligt med hensyn til udviklingen af den 
demokratiske kontrol med Europol, og forelægger nogle ændringsforslag til fremhævelse af 
dette.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 4 a (ny)

(4a) I sin henstilling til Rådet om Europol: 
Styrkelse af den parlamentariske kontrol og 
udvidelse af beføjelserne1 opfordrede 
Parlamentet til, at Europol blev placeret 
inden for EU's institutionelle ramme, og til,
at det skulle underlægges Parlamentets 
demokratiske kontrol.
1 EFT C 219 af 30.7.1999, s. 101.

Ændringsforslag 2
Betragtning 4 b (ny)

(4b) I sin henstilling til Rådet af 30. maj 
2002 om Europols fremtidige udvikling og 
fulde integration i Den Europæiske Unions 
institutionelle system1 og i sin henstilling til 
Rådet af 10. april 2003 om Europols 
fremtidige udvikling2 opfordrede 
Parlamentet til, at Europol skal placeres i 
fællesskabssøjlen.
1EUT C 187 E af 7.8.2003, s. 144.
2 EUT C 64 E af 12.3.2004, s. 588.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 3
Betragtning 5

(5) Når Europol oprettes som et EU-agentur 
finansieret over De Europæiske 
Fællesskabers almindelige budget, vil det 
styrke Europa-Parlamentets kontrol med 
Europol, da Europa-Parlamentet bliver 
involveret i vedtagelsen af budgettet.

(5) Når Europol oprettes som et EU-agentur 
finansieret over De Europæiske 
Fællesskabers almindelige budget, vil det 
styrke Europa-Parlamentets generelle og
demokratiske kontrol med Europol, da 
Europa-Parlamentet bliver involveret i 
vedtagelsen af budgettet.

Ændringsforslag 4
Betragtning 8 a (ny)

(8a) Der er stadig behov for forbedringer, 
hvad Europols demokratiske ansvar angår, 
efter at dets operationelle beføjelser er 
blevet udvidet.

Ændringsforslag 5
Artikel 5, stk. 1, litra a

a) indsamling, opbevaring, behandling, 
analyse og udveksling af oplysninger og 
efterretninger, der fremsendes af 
medlemsstaternes myndigheder eller 
tredjelande eller andre offentlige eller 
private organer

a) indsamling, opbevaring, behandling, 
analyse og udveksling af oplysninger og 
efterretninger, der fremsendes af 
medlemsstaternes myndigheder eller 
tredjelande eller andre offentlige eller 
private organer; når oplysningerne stammer 
fra private, skal de, før de videresendes til 
Europol, indsamles og behandles i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen og 
internationale konventioner om 
borgerrettigheder såvel som national 
lovgivning til gennemførelse af direktiv 
95/46/EF, og Europol har kun adgang til 
disse oplysninger efter vurdering af den 
enkelte sag, og kun hvis det har et særligt 
formål, og en sådan adgang skal 
underkastes domstolskontrol i 
medlemsstaterne.
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