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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Parlamento acolhe com satisfação a proposta, especialmente no que respeita ao
desenvolvimento do controlo democrático da Europol, e propõe algumas alterações para o 
reforçar.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) O Parlamento, na sua 
«Recomendação ao Conselho sobre a 
Europol: Reforço do controlo parlamentar 
e alargamento de competências»1, solicita a 
incorporação da Europol no quadro 
institucional da União Europeia e a sua
sujeição ao controlo democrático do
Parlamento.
_______________
1 JO C 219 de 30.7.1999, p. 101.

Alteração 2
Considerando 4 ter (novo)

(4 ter) O Parlamento, na sua 
«Recomendação, de 30 de Maio de 2002, ao 
Conselho sobre o desenvolvimento futuro
da Europol e a sua integração de pleno 
direito no sistema institucional da União
Europeia»1 e na sua «Recomendação, de 
10 de Abril de 2003, ao Conselho referente 
ao desenvolvimento futuro da Europol»2

defende para a Europol um estatuto 
  

1 Ainda não publicado em JO.
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comunitário. 
_____________
1JO C 187 E de 7.8.2003, p. 144.
2JO C 64 E de 12.3.2004, p. 588.

Alteração 3
Considerando 5

(5) A criação da Europol como uma agência 
da União Europeia, financiada a partir do 
orçamento geral das Comunidades 
Europeias, reforçará o papel de controlo do 
Parlamento Europeu sobre a Europol, 
através da participação desta instituição na 
aprovação do orçamento.

(5) A criação da Europol como uma agência 
da União Europeia, financiada a partir do 
orçamento geral das Comunidades 
Europeias, reforçará o papel de controlo 
democrático do Parlamento Europeu sobre a 
Europol, através da participação desta 
instituição na aprovação do orçamento.

Alteração 4
Considerando 4 bis (novo)

(8 bis) Na sequência do alargamento das 
competências operacionais da Europol, são 
ainda necessárias determinadas melhorias
no que respeita à sua responsabilidade
democrática.

Alteração 5
Artigo 5, nº 1, alínea a)

a) Recolher, armazenar, tratar, analisar e 
trocar dados e informações tratadas 
transmitidos pelas autoridades dos Estados-
Membros ou de países terceiros ou por 
outras entidades públicas ou privadas;

a) Recolher, armazenar, tratar, analisar e 
trocar dados e informações tratadas 
transmitidos pelas autoridades dos Estados-
Membros ou de países terceiros ou por 
outras entidades públicas ou privadas; 
quando a informação proceder de 
entidades privadas, antes do seu envio à
Europol deverá ser recolhida e tratada em
conformidade com a legislação 
comunitária e as convenções internacionais 
sobre direitos civis, bem como com a 
legislação nacional que transpõe a 
Directiva 95/46/CE; e o acesso da Europol 
será unicamente autorizado caso a caso, 
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para fins específicos e sob controlo judicial 
nos Estados-Membros;


