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BEKNOPTE MOTIVERING

Uw rapporteur voor advies is ingenomen met het voorstel, in het bijzonder met de 
ontwikkeling van het democratisch toezicht op Europol. Om dit te benadrukken dient hij de 
onderstaande amendementen in.  

AMENDEMENTEN

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) In zijn "Aanbeveling aan de Raad 
betreffende Europol: Versterking van de 
parlementaire controle en uitbreiding van 
de bevoegdheden"1 deed het Europees 
Parlement het verzoek Europol in het 
institutionele kader van de Europese Unie 
op te nemen en te onderwerpen aan 
democratisch toezicht door het Parlement. 
____________
1 PB C 219 van 30.7.1999, blz. 101.

Amendement 2
Overweging 4 ter (nieuw)

(4 ter) In zijn "Aanbeveling aan de Raad 
over de toekomstige ontwikkeling van
Europol en zijn volledige opneming in het 
institutioneel bestel van de Europese 
Unie"1 van 30 mei 2002 en in zijn 
"Aanbeveling aan de Raad over de 
toekomstige ontwikkeling van Europol"2

van 10 april 2003, deed het Europees 
Parlement het verzoek Europol een 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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communautaire basis te verschaffen.
_____________
1 PB C 187 E van 7.8.2003, blz. 144.
2 PB C 64 E van 12.3.2004, blz. 588.

Amendement 3
Overweging 5

De oprichting van Europol als orgaan van de 
Europese Unie dat wordt gefinancierd uit de 
algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen geeft het Europees 
Parlement meer zeggenschap over Europol, 
omdat het betrokken is bij de vaststelling 
van de begroting.

De oprichting van Europol als orgaan van de 
Europese Unie dat wordt gefinancierd uit de 
algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen geeft het Europees 
Parlement meer zeggenschap over en 
democratisch toezicht op Europol, omdat 
het betrokken is bij de vaststelling van de 
begroting.

Amendement 4
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) Na de uitbreiding van de 
operationele bevoegdheden zijn enkele 
verbeteringen ten aanzien van de 
democratische verantwoording nog steeds 
noodzakelijk. 

Amendement 5
Artikel 5, lid 1, punt a)

a) het verzamelen, opslaan, verwerken, 
analyseren en uitwisselen van gegevens en 
inlichtingen die door de autoriteiten van de 
lidstaten of door derde landen of andere 
openbare of particuliere instanties worden 
verstrekt;

a) het verzamelen, opslaan, verwerken, 
analyseren en uitwisselen van gegevens en 
inlichtingen die door de autoriteiten van de 
lidstaten of door derde landen of andere 
openbare of particuliere instanties worden 
verstrekt; wanneer deze informatie 
afkomstig is van particuliere partijen wordt 
zij, voordat zij aan Europol wordt 
overgedragen, verzameld en verwerkt in 
overeenstemming met EU-wetgeving en 
internationale verdragen betreffende 
burgerrechten en met de nationale 
wetgeving waarin Richtlijn 95/46/EG ten 
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uitvoer is gelegd; voor toegang tot de 
informatie door Europol wordt uitsluitend 
per geval en voor gespecificeerde 
doeleinden toestemming verleend en deze 
toegang is onderworpen aan rechterlijke 
controle in de lidstaten;  


