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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Poročevalec pozdravlja predlog, zlasti v zvezi z razvojem demokratičnega nadzora nad 
Europolom, in predlaga nekaj sprememb, da se ta poudari.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a.) Parlament je v svojem priporočilu 
Svetu o Europolu: „Okrepitev 
parlamentarnega nadzora in razširitev 
pristojnosti“1 pozval, da se Europol vključi 
v institucionalni okvir Evropske unije in da 
Parlament nad njim izvaja demokratični 
nadzor.
________________
1 UL C 219, 30.7.1999, str.101.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 4 b (novo)

(4b.) Parlament je v svojem „priporočilu z 
dne 30. maja 2002 o nadaljnjem razvoju 
Europola in njegovi samodejni vključitvi v 
institucionalni sistem Evropske unije“1 ter 
v svojem „priporočilu z dne 10. aprila 2003 
o prihodnjem razvoju Europola“2 pozval k 
vključitvi Europola v okvire Skupnosti.
________________
1 UL C 187 E, 7. 8. 2003, str. 144.
2 UL C 64 E, 12.3.2004, str. 588.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 5

(5) Ustanovitev Europola kot agencije 
Evropske unije, ki se financira iz splošnega 
proračuna Evropskih skupnosti, bo okrepila 
vlogo Evropskega parlamenta pri nadzoru 
nad Europolom na podlagi vključenosti 
Evropskega parlamenta pri sprejetju 
proračuna.

(5) Ustanovitev Europola kot agencije 
Evropske unije, ki se financira iz splošnega 
proračuna Evropskih skupnosti, bo okrepila 
vlogo Evropskega parlamenta pri nadzoru in 
demokratični kontroli nad Europolom na 
podlagi vključenosti Evropskega parlamenta 
pri sprejetju proračuna.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a.) Po razširitvi operativnih pooblastil 
Europola so še vedno potrebne nekatere 
izboljšave v zvezi z njegovo demokratično 
odgovornostjo.

Predlog spremembe 5
Člen 5, odstavek 1, točka (a)

(a) zbiranje, hramba, obdelava, analiza in 
izmenjava informacij ter obveščevalnih 
podatkov, ki so jih posredovali organi držav 
članic ali tretjih držav oziroma drugi javni 
ali zasebni subjekti;

(a) zbiranje, hramba, obdelava, analiza in 
izmenjava informacij ter obveščevalnih 
podatkov, ki so jih posredovali organi držav 
članic ali tretjih držav oziroma drugi javni 
ali zasebni subjekti; ko informacije 
priskrbijo zasebni subjekti se te, preden se 
posredujejo Europolu, zbirajo in obdelujejo 
v skladu z zakonodajo EU in mednarodnimi 
konvencijami o državljanskih pravicah kot 
tudi z nacionalno zakonodajo, ki izvaja 
Direktivo 95/46/ES, dostop Europola do 
njih pa se dovoli le za vsak primer posebej, 
za posebne namene, ter je tak dostop pod 
sodnim nadzorom v državah članicah.


