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SHORT JUSTIFICATION

The Rapporteur welcomes the proposal, especially with regard to the development of the 
democratic scrutiny over the Europol, and proposes some amendments to emphasise it.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri constituţionale recomandă Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi 
afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 4a (nou)

(4a) În „recomandarea sa adresată 
Consiliului cu privire la Europol: 
Consolidarea controalelor parlamentare şi 
extinderea competenţelor”1, Parlamentul a 
solicitat integrarea Europol în cadrul 
instituţional al Uniunii Europene şi 
supunerea sa controlului democratic 
exercitat de către Parlament.
________________
1 JO C 219, 30.7.1999, p. 101.

Amendamentul 2
Considerentul 4b (nou)

(4b) În „recomandarea sa din 30 mai 2002 
cu privire la evoluţia ulterioară a Europol 
şi integrarea sa deplină în sistemul 
instituţional al Uniunii Europene”1, 
precum şi în „recomandarea sa din 10 
aprilie 2003 cu privire la evoluţia ulterioară 
a Europol”2, Parlamentul a solicitat ca 
Europolului să-i fie acordat un statut 
comunitar.
________________

  
1 Nepublicat încă în JO.
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1 JO C 187 E, 7.8.2003, p. 144.
2 JO C 64 E, 12.3.2004, p. 588.

Amendamentul 3
Considerentul 5

(5) Înfiinţarea Europol ca agenţie a Uniunii 
Europene finanţată de la bugetul general al 
Comunităţilor Europene va spori importanţa 
rolului Parlamentului European în ceea ce 
priveşte controlul acestuia asupra Europol, 
prin implicarea Parlamentului European în 
adoptarea bugetului.

(5) Înfiinţarea Europol ca agenţie a Uniunii 
Europene, finanţată de la bugetul general al 
Comunităţilor Europene, va spori importanţa 
Parlamentului European şi controlul 
democratic exercitat de acesta asupra 
Europol, dat fiind rolul Parlamentului 
European în adoptarea bugetului.

Amendamentul 4
Considerentul 8a (nou)

(8a) Ca urmare a extinderii competenţelor 
operaţionale ale Europol, sunt încă 
necesare mai multe îmbunătăţiri în ceea ce 
priveşte responsabilitatea sa democratică.

Amendamentul 5
Articolul 5 alineatul (1) litera (a)

(a) culegerea, stocarea, prelucrarea, analiza 
şi schimbul de informaţii publice şi secrete 
furnizate de autorităţile statelor membre, de 
terţe ţări, sau de alte entităţi publice sau 
private;

(a) culegerea, stocarea, prelucrarea, analiza 
şi schimbul de informaţii publice şi secrete 
furnizate de autorităţile statelor membre, de 
terţe ţări, sau de alte entităţi publice sau 
private; atunci când informaţiile provin de 
la părţi private, acestea sunt culese şi 
prelucrate înainte de a fi transmise către 
Europol, în conformitate cu legislaţia 
europeană şi convenţiile internaţionale 
privind drepturile civile, precum şi cu 
legislaţia naţională de punere în aplicare a 
Directivei 95/46/CE şi nu sunt transmise 
acestuia decât de la caz la caz, în scopuri 
precizate şi sub controlul judiciar al 
statelor membre;


