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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca przyjmuje wniosek z zadowoleniem, zwłaszcza jeżeli chodzi o objęcie 
Europolu demokratyczną kontrolą, i proponuje poprawki celem podkreślenia tej kwestii.

POPRAWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 4 a preambuły (nowy)

(4a) W swoim zaleceniu dla Rady w sprawie 
Europolu  „Wzmocnienie kontroli 
parlamentarnej a rozszerzenie 
kompetencji”1 Parlament zwrócił się o 
zintegrowanie Europolu z ramami 
instytucjonalnymi Unii Europejskiej i 
poddanie go demokratycznej kontroli 
Parlamentu.
________________
1 Dz.U. C 219 z 30.7.1999, str. 101.

Poprawka 2
Punkt 4 b preambuły (nowy)

(4b) W swoich zaleceniach z dnia 30 maja 
2002 r. w sprawie rozwoju Europolu w 
przyszłości oraz jego pełnoprawnej 
integracji z systemem instytucjonalnym 
Unii Europejskiej1 oraz z dnia 10 kwietnia 
2003 r. w sprawie rozwoju Europolu w 
przyszłości2 Parlament zwrócił się o 
przejście Europolu na szczebel 
wspólnotowy.

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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________________
1 Dz.U. C 187 E z 7.8.2003, str. 144.

Poprawka 3
Punkt 5 preambuły

(5) Przekształcenie Europolu w agencję Unii 
Europejskiej finansowanej z budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich zwiększy 
kontrolę Parlamentu Europejskiego nad 
Europolem, ponieważ Parlament 
współuczestniczy w przyjęciu budżetu.

(5) Przekształcenie Europolu w agencję Unii 
Europejskiej finansowanej z budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich zwiększy 
nadzór i demokratyczną kontrolę 
Parlamentu Europejskiego nad Europolem, 
ponieważ Parlament współuczestniczy w 
przyjęciu budżetu.

Poprawka 4
Punkt 8 a preambuły (nowy)

(8a) W związku z rozszerzeniem 
kompetencji operacyjnych Europolu nadal 
potrzebna jest poprawa w zakresie jego 
demokratycznej odpowiedzialności.

Poprawka 5
Artykuł 5 ustęp 1 litera a

a) gromadzenie, przechowywanie, 
przetwarzanie, analiza i wymiana informacji 
i danych wywiadowczych przekazywanych 
przez organy państw członkowskich, kraje 
trzecie lub inne podmioty publiczne lub 
prywatne;

a) gromadzenie, przechowywanie, 
przetwarzanie, analiza i wymiana informacji 
i danych wywiadowczych przekazywanych 
przez organy państw członkowskich, kraje 
trzecie lub inne podmioty publiczne lub 
prywatne; przed przekazaniem Europolowi 
informacje pochodzące od podmiotów 
prywatnych są gromadzone i przetwarzane 
zgodnie z prawem UE i konwencjami 
międzynarodowymi w zakresie praw 
obywatelskich, a także zgodnie z krajowym 
prawodawstwem wdrażającym dyrektywę 
95/46/WE, i są one udostępniane 
Europolowi tylko na podstawie odrębnej 
analizy każdego przypadku, do określonych 
celów i pod kontrolą sądową w państwach 
członkowskich;
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