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ĪSS PAMATOJUMS

Referents atzinīgi vērtē priekšlikumu; it īpaši attiecībā uz Eiropola demokrātiskas uzraudzības
izveidi, un ierosina dažus grozījumus tās uzsvēršanai.

GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu 
un iekšlietu komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
4.a apsvērums (jauns)

(4a) Ieteikumā Padomei par Eiropolu —
parlamentārās kontroles pastiprināšana un 
pilnvaru paplašināšana1 Parlaments 
pieprasīja Eiropolu iekļaut Eiropas 
Savienības iestāžu sistēmā un pakļaut 
Parlamenta demokrātiskajai uzraudzībai.
________________
1 OV C 219, 30.7.1999., 101. lpp.

Grozījums Nr. 2
4.b apsvērums (jauns)

(4b) Parlaments 2002. gada 30. maija 
ieteikumā par Eiropola turpmāko attīstību 
un tā automātisku iekļaušanu Eiropas 
Savienības iestāžu sistēmā1 un 2003. gada 
10. aprīļa ieteikumā par Eiropola turpmāko 
attīstību2 pieprasīja padarīt Eiropolu par 
Kopienas iestādi.
________________
1OV C 187 E, 7.8.2003., 144. lpp.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 3
5. apsvērums

(5) Eiropolam nosakot Eiropas Savienības 
aģentūras statusu un to finansējot no Eiropas 
Kopienu vispārējā budžeta, tiks palielināta 
Eiropas Parlamenta loma Eiropola kontrolē, 
jo Eiropas Parlaments piedalās budžeta 
pieņemšanā.

(5) Eiropolam nosakot Eiropas Savienības 
aģentūras statusu un to finansējot no Eiropas 
Kopienu vispārējā budžeta, tiks palielināta 
Eiropas Parlamenta loma Eiropola kontrolē 
un demokrātiskajā uzraudzībā, jo Eiropas 
Parlaments piedalās budžeta pieņemšanā.

Grozījums Nr. 4
8.a apsvērums (jauns)

(8a) Pēc Eiropola darbības pilnvaru 
paplašināšanas joprojām nepieciešami 
vairāki uzlabojumi saistībā ar tā 
demokrātisko atbildību. 

Grozījums Nr. 5
5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) vākt, uzglabāt, apstrādāt, analizēt 
informāciju un izlūkdatus un apmainīties ar 
informāciju un izlūkdatiem, ko sniedz 
dalībvalstu vai trešo valstu iestādes vai citi 
publiskā sektora vai privātā sektora tiesību 
subjekti;

a) vākt, uzglabāt, apstrādāt, analizēt 
informāciju un izlūkdatus un apmainīties ar 
informāciju un izlūkdatiem, ko sniedz 
dalībvalstu vai trešo valstu iestādes vai citi 
publiskā sektora vai privātā sektora tiesību 
subjekti; ja informāciju sniedz 
privātpersona, to pirms nosūtīšanas 
Eiropolam apkopo un apstrādā saskaņā ar 
ES tiesību aktiem un starptautiskajām 
konvencijām par civiltiesībām, kā arī 
saskaņā valsts tiesību aktiem, ar kuriem 
īsteno Direktīvu 95/46/EK, un Eiropola 
piekļuvi šai informācijai var atļaut tikai 
norādītajam mērķim un katru gadījumu 
izskatot atsevišķi, un uz šādu pieeju attiecas 
tiesu uzraudzība dalībvalstīs; 


