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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjas džiaugiasi pasiūlymu, ypač nuostatomis dėl Europolo demokratinės priežiūros 
vystymo, ir teikia kelis pakeitimus, kuriais siekiama ją sustiprinti.

PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) Parlamentas rekomendacijoje Tarybai 
dėl Europolo: parlamentinės priežiūros 
stiprinimas ir galių išplėtimas1 ragina 
įtraukti Europolą į institucinę Europos 
Sąjungos sąrangą ir vykdyti demokratinę jo 
priežiūrą.
________________
1 OL C 219, 1999 7 30, p. 101.

Pakeitimas 2
4b konstatuojamoji dalis (nauja)

(4b.) 2002 m. gegužės 30 d. 
rekomendacijoje dėl būsimos Europolo 
plėtros ir visiško jo įsiliejimo į institucinę 
Europos Sąjungos sistemą ir 2003 m. 
balandžio 10 d. rekomendacijoje dėl 
būsimos Europolo plėtros Parlamentas 
siūlo suteikti Europolui Bendrijos organo 
statusą.
________________
1 OL C 187 E, 2003 8 7, p. 144.

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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2 OL C 64 E, 2004 3 12, p. 588.

Pakeitimas 3
5 konstatuojamoji dalis

5) Įsteigus Europolą kaip iš bendrojo 
Europos Bendrijų biudžeto finansuojamą 
Europos Sąjungos agentūrą svarbesnis taps 
Europos Parlamento vaidmuo kontroliuojant 
Europolą, nes Europos Parlamentas dalyvaus 
priimant biudžetą.

5) Įsteigus Europolą kaip iš bendrojo 
Europos Bendrijų biudžeto finansuojamą 
Europos Sąjungos agentūrą svarbesnis taps 
Europos Parlamento vaidmuo kontroliuojant 
Europolą ir vykdant jo demokratinę 
priežiūrą, nes Europos Parlamentas 
dalyvaus priimant biudžetą.

Pakeitimas 4
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Išplėtus Europolo veiklos galias vis dar 
reikia priemonių jo demokratinei 
atsakomybei gerinti.

Pakeitimas 5
5 straipsnio 1 dalies a punktas

a) rinkti, kaupti, tvarkyti, analizuoti ir keistis 
informacija bei žvalgybos duomenimis, 
kuriuos perduoda valstybių narių valdžios 
institucijos, trečiosios šalys arba kiti vieši ar 
privatūs juridiniai asmenys;

a) rinkti, kaupti, tvarkyti, analizuoti ir keistis 
informacija bei žvalgybos duomenimis, 
kuriuos perduoda valstybių narių valdžios 
institucijos, trečiosios šalys arba kiti vieši ar 
privatūs juridiniai asmenys; kai informacija 
gaunama iš privačių asmenų, prieš 
pateikiant ją Europolui ji renkama ir 
tvarkoma vadovaujantis pilietines teises 
reglamentuojančiais ES teisės aktais ir 
tarptautinėmis konvencijomis  ir remiantis 
valstybių narių Direktyvos 95/46/EB 
įgyvendinimo teisės aktais, o Europolui 
suteikiama teisė susipažinti su ja tik 
kiekvienu atveju atskirai nurodant tikslą ir 
tais atvejais vykdoma valstybių narių 
teisminė priežiūra.


