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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a javaslatot, különösen az Europol demokratikus ellenőrzése tekintetében, 
és néhány módosítást javasol ennek további megerősítése céljából.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja  az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) Az Europol parlamenti ellenőrzésének 
megerősítéséről és hatásköreinek 
bővítéséről szóló, Tanácshoz intézett 
ajánlásában1 a Parlament kérte, hogy az 
Europolt illesszék be az Európai Unió 
intézményrendszerébe, és vonják a 
Parlament demokratikus ellenőrzése alá.
________________
1 HL C 219., 1999.07.30., 101. o.

Módosítás: 2
(4b) preambulumbekezdés(új)

(4b) „Az Europol jövőbeli fejlesztéséről és 
az Európai Unió intézményrendszerébe 
történő automatikus integrációjáról”1 szóló, 
2002. május 30-i és „Az Europol jövőbeli 
fejlesztéséről”2 szóló, 2003. április 10-i 
ajánlásában a Parlament kérte az Europol 
közösségi alapokra helyezését.
________________
1 HL C 187. E, 2003.08.07., 144. o.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás: 3
(5) preambulumbekezdés

(5) Az Europolnak az Európai Közösségek 
általános költségvetéséből finanszírozott 
európai uniós ügynökségként történő 
létrehozása növelni fogja az Európai 
Parlament szerepét az Europol feletti 
ellenőrzésben, mivel az Európai Parlament 
részt vesz a költségvetés elfogadásában.

(5) Az Europolnak az Európai Közösségek 
általános költségvetéséből finanszírozott 
európai uniós ügynökségként történő 
létrehozása növelni fogja az Európai 
Parlament szerepét az Europol 
felügyeletében és demokratikus 
ellenőrzésében, mivel az Európai Parlament 
részt vesz a költségvetés elfogadásában.

Módosítás: 4
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) Az Europol operatív hatásköreinek 
bővítését követően demokratikus 
felelősségének növelése tekintetében 
további intézkedésekre van szükség.

Módosítás: 5
5. cikk (1) bekezdés a) pont

a) a tagállamok vagy harmadik országok 
hatóságai, vagy egyéb közjogi vagy 
magánjogi jogalanyok által továbbított 
információk és bűnüldözési operatív 
információk összegyűjtése, tárolása, 
feldolgozása, elemzése és cseréje;

a) a tagállamok vagy harmadik országok 
hatóságai, vagy egyéb közjogi vagy 
magánjogi jogalanyok által továbbított 
információk és bűnüldözési operatív 
információk összegyűjtése, tárolása, 
feldolgozása, elemzése és cseréje; ha az 
információk magánszemélyektől 
származnak, az Europolnak történő 
továbbításukat megelőzően azokat az uniós 
jogszabályokkal és a nemzetközi emberi 
jogi egyezményekkel összhangban, 
valamint a 95/46/EK irányelvet végrehajtó 
nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell 
összegyűjteni és feldolgozni, és az Europol 
azokhoz csak egyedi elbírálás alapján, 
meghatározott céllal férhet hozzá, továbbá 
az információk Europol általi 
felhasználásának a tagállamokban bírói 
ellenőrzés alatt kell történnie.


