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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta návrh, najmä vzhľadom na rozvoj demokratického dozoru nad Europolom,
a predkladá niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zameraných na posilnenie tejto 
kontroly.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 4a (nové)

(4a) Parlament vo svojom „odporúčaní 
Rade týkajúcom sa Europolu: Posilnenie 
parlamentnej kontroly a rozšírenie 
právomocí“1 žiadal o začlenenie Europolu 
do inštitucionálneho rámca Európskej únie 
a jeho demokratickú kontrolu zo strany 
Parlamentu.
________________
1 Ú. v. ES C 219, 30.7.1999, s. 101.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 4b (nové)

(4b) Parlament vo svojom „odporúčaní 
z 30. mája 2002 týkajúcom sa budúceho 
rozvoja Europolu a jeho automatického 
začlenenia do inštitucionálneho systému 
Európskej únie“1 a svojom „odporúčaní 
z 10. apríla 2003 o budúcom rozvoji 
Europolu“2 žiadal o to, aby sa Europol 
dostal na úroveň Spoločenstva.
________________

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.



PA\661086SK.doc 4/5 PE 386.693v01-00

SK

1Ú. v. EÚ C 187 E, 7.8.2003, s. 144.
1Ú. v. EÚ C 64 E, 12.3.2004, s. 588.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 5

(5) Zriadenie Europolu ako agentúry 
Európskej únie financovanej z všeobecného 
rozpočtu Európskych spoločenstiev posilní 
úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o 
dozor nad Europolom, prostredníctvom jeho 
účasti v procese prijímania rozpočtu.

(5) Zriadenie Europolu ako agentúry 
Európskej únie financovanej z všeobecného 
rozpočtu Európskych spoločenstiev posilní 
úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o 
dozor nad Europolom a o jeho 
demokratickú kontrolu, prostredníctvom 
jeho účasti v procese prijímania rozpočtu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 8a (nové)

(8a) Po rozšírení právomocí týkajúcich sa 
činnosti Europolu sú ešte potrebné určité 
zlepšenia vzhľadom na jeho demokratickú 
zodpovednosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 5 odsek 1 písmeno a)

a) zhromažďovanie, uchovávanie, 
spracovávanie, analýza a výmena informácií 
a správ zasielaných orgánmi členských 
štátov alebo tretích krajín alebo iných 
verejnoprávnych alebo súkromnoprávnych 
subjektov;

a) zhromažďovanie, uchovávanie, 
spracovávanie, analýza a výmena informácií 
a správ zasielaných orgánmi členských 
štátov alebo tretích krajín alebo iných 
verejnoprávnych alebo súkromnoprávnych 
subjektov; keď informácie pochádzajú od 
súkromných subjektov, budú zákonne 
zozbierané a spracované predtým, než budú 
odoslané Europolu v súlade s právnymi 
predpismi EÚ a medzinárodnými 
dohovormi o občianskych právach, ako aj 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
ktorými sa uplatňuje smernica 95/46/ES, a 
prístup Europolu je umožnený iba na 
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základe osobitného posúdenia každého 
prípadu, na stanovené účely a podlieha 
súdnej kontrole členského štátu.
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