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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar förslaget, inte minst med tanke på utveckling av den demokratiska 
kontrollen över Europol, och föreslår vissa ändringar för att betona detta.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 4a (nytt)

(4a) I ”Europaparlamentets
rekommendation till rådet om Europol: 
Förstärkning av den parlamentariska
kontrollen och en utökning av 
befogenheterna”1 önskade parlamentet att 
Europol skulle integreras i Europeiska 
unionens institutionella system och stå 
under parlamentets demokratiska kontroll.
1 EGT C 219, 30.7.1999, s. 101.

Ändringsförslag 2
Skäl 4b (nytt)

(4b) I ”Europaparlamentets 
rekommendation av den 30 maj 2002 om 
Europols framtida utveckling och 
fullständiga integration i 
Europeiska unionens institutionella 
system”1 och ”Europaparlamentets 
rekommendation av den 10 april 2003 om 
Europols framtida utveckling”2 önskade 
parlamentet att Europol skulle bli ett 
gemenskapsorgan.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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1 EUT C 187 E, 7.8.2003, s. 144.
2 EUT C 64 E, 12.3.2004, s. 588.

Ändringsförslag 3
Skäl 5

(5) Ett inrättande av Europol som ett 
EU-organ, finansierat genom Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget, kommer 
att stärka Europaparlamentets roll i 
kontrollen av Europol, genom att 
Europarlamentet deltar i antagandet av 
budgeten.

(5) Ett inrättande av Europol som ett 
EU-organ, finansierat genom Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget, kommer 
att stärka Europaparlamentets roll i 
kontrollen och den demokratiska 
övervakningen av Europol, genom att 
Europarlamentet deltar i antagandet av 
budgeten.

Ändringsförslag 4
Skäl 8a (nytt)

(8a) Europols operativa befogenheter har 
utökats och därför behöver vissa
förbättringar av dess demokratiska ansvar 
göras.

Ändringsförslag 5
Artikel 5, punkt 1, del a

(a) Samla in, lagra, behandla, analysera och 
utbyta information och underrättelser som 
översänts av myndigheter i medlemsstaterna 
eller tredjeländer eller andra offentliga eller 
privata enheter.

(a) Samla in, lagra, behandla, analysera och 
utbyta information och underrättelser som 
översänts av myndigheter i medlemsstaterna 
eller tredjeländer eller andra offentliga eller 
privata enheter; när informationen kommer 
från privata parter skall den innan den 
överlämnas till Europol samlas in och 
behandlas i enlighet med EU:s lagstiftning 
och internationella konventioner om 
medborgerliga rättigheter samt med 
nationell lagstiftning som innebär 
tillämpning av direktiv 95/46/EG, och 
Europols tillträde till information skall 
beviljas endast från fall till fall och för 
särskilda syften samt vara underställd 
domstolskontroll i medlemsstaterna.


