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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
  večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pobudi Republike Avstrije za sprejetje Sklepa Sveta o prilagoditvi osnovnih plač in 
dodatkov osebja Europola
(5417/2006 – C6-0072/2006 – 2006/0803(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pobude Republike Avstrije (5417/2006)1,

– ob upoštevanju člena 44 akta Sveta z dne 3. decembra 1998, ki določa kadrovske predpise 
za osebje Europola (v nadaljevanju "kadrovski predpisi"),

– ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe EU, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0072/2006),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 
Demokratični nadzor Europola (KOM(2002)0095),

– ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 30. maja 2002 o nadaljnjem razvoju 
Europola in njegovi samodejni vključitvi v institucionalni sistem Evropske unije2,

– ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 10. aprila 2003 o nadaljnjem razvoju 
Europola3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. julija 2005 o pobudi Velikega vojvodstva 
Luksemburg za sprejetje Sklepa Sveta o prilagoditvi osnovnih plač in dodatkov osebja 
Europola4,

– ob upoštevanju členov 93 in 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A6-0000/2006),

A. ker Parlament ni bil zaprošen za mnenje ali obveščen o kakršnih koli operativnih in 
organizacijskih ukrepih, povezanih z Europolom, ali o Europolovih sedanjih dejavnostih 
in prihodnjih programih za odzivanje na potrebe EU in držav članic; ker je ob takem 
pomanjkanju informacij nemogoče, da bi Parlament ocenil pomembnost in ustreznost 
predlaganega sklepa;

1. zavrne pobudo Republike Avstrije;

2. poziva Republiko Avstrijo, naj umakne svojo pobudo;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladi 
Republike Avstrije.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
2 UL C 187 E, 7.8.2003, str. 144.
3 UL C 64 E, 12.3.2004, str. 588.
4 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0290.
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OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je bil zaprošen za mnenje o pobudi za prilagoditev osnovnih plač in 
dodatkov osebja Europola za obdobje med 1. julijem 2005 in 1. julijem 2006, ki jo je 
predložila Republika Avstrija.

Ta osnutek sklepa, ki temelji na avstrijski pobudi, je usmerjen v prilagoditev osnovnih plač in 
dodatkov osebja Europola v luči pregleda, ki ga je opravil upravni odbor. Upravni odbor je 
upošteval spremembe življenjskih stroškov na Nizozemskem, pa tudi spremembe plač v 
javnem sektorju držav članic. Ta pregled upravičuje zvišanje prejemkov za 1,6 % za obdobje 
med 1.7.2005 in 1.7.2006.

Evropski parlament popolnoma razume potrebo organizacije o kateri je govora, da prilagodi 
in uskladi plače svojega osebja v skladu s spremembami, ki so povezane z zvišanjem 
življenjskih stroškov, ter temu v ničemer ne nasprotuje.

Vendar pa Evropski parlament meni, da je samo po sebi precej izzivalno zaprositi ga za 
mnenje glede dokumenta, ki ima takšne finančne posledice, kot jih ima pričujoči. Splošno je 
znano, da je Europol medvladna institucija, ki jo financira vsaka država članica Evropske 
unije. Evropski parlament nima nobenega vpliva na proračun Europola in zato nima nobene 
vloge pri upravnih odločitvah, povezanih z njegovo organizacijo. Posvetovanje o dokumentu, 
ki ima finančne posledice, medtem ko ni predvideno posvetovanje glede sprejetja proračuna 
Europola, se zato zdi gola formalnost. 

Poročevalec v nadaljevanju izpostavlja nekatera najbolj pomembna vprašanja, na katera je 
treba odgovoriti, preden bi Evropski parlament lahko podal kakršno koli mnenje o finančnih 
zadevah.

1. Nadzor Evropskega parlamenta nad Europolom
Bistvenega pomena je poudariti, da je posvetovanje z Evropskim parlamentom o dejavnostih 
Europola, medvladnega telesa, potrebno le, če pripomore k izboljšanju preglednosti in 
odgovornosti tega telesa. 

V tem trenutku delo Europola ni niti pod nadzorom Evropskega parlamenta, niti ga sodno ne 
pregleduje Evropsko sodišče1.

Četudi je v členu 39 PES določena obveznost Sveta, da se posvetuje s Parlamentom pred 
sprejetjem pravno obvezujočih ukrepov, kakršni so okvirni sklepi, sklepi in konvencije, to 
orodje ni dovolj za zagotavljanje demokratičnega nadzora. Poleg tega, „Evropski parlament 
sodeluje pri določenih odločitvah glede razvoja Europola, npr. pri vseh spremembah 
konvencije, vendar ne glede določanja prednostnih nalog v dejavnostih Europola“2.

Evropski parlament je ob različnih priložnostih3 izjavil, da je zaradi medvladne narave 

  
1 Boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu; policijsko sodelovanje v Evropi: vloga Europola; Jens Henrik 
Højbjerg, namestnik direktorja Europola, prispevek na skupnem parlamentarnem srečanju dne 18. oktobra 2005, 
str. 1.
2 Boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu; policijsko sodelovanje v Evropi: vloga Europola; Bruselj, 27. 
septembra 2005.
3CNS/2005/0803 Europol: prilagoditev osnovnih plač in dodatkov osebja Europola od julija 2004. Pobuda 
Luksembourga, poročevalec: Claude Moraes
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postopkov odločanja na področju policijskega sodelovanja obstoječa ureditev 
parlamentarnega nadzora preveč zapletena in neučinkovita.
Zlasti glede parlamentarnega nadzora je Parlament že pozval Svet, naj okrepi demokratične 
pristojnosti nadzora Evropskega parlamenta nad Europolom1. Te zahteve še niso bile 
izpolnjene.

1.1 Spomniti je treba, da je bila Ustava EU, navkljub njeni usodi, jasno usmerjena v 
izboljšanje položaja, kot je to predstavljeno v členu III-2762. Ustava bi, če bi stopila v veljavo, 
omogočala Parlamentu, da v soodločanju s Svetom, „določi Europolovo strukturo, delovanje, 
področje ukrepanja in naloge“, pa tudi, da se „določijo [tudi] postopki za oceno Europolovih 
dejavnosti, ki jo opravi Evropski parlament, skupaj z nacionalnimi parlamenti.“

Vključitev tega člena v osnutek Ustave jasno kaže na splošno soglasje držav članic za 
povečanje preglednosti Europola in na vlogo Evropskega parlamenta pri ocenjevanju njegovih 
dejavnosti. 

2. Europol kot agencija EU
Preoblikovanje Europola v agencijo EU bi predvidevalo, da bi večji del strukture njegovega 
osebja sestavljalo stalno osebje namesto sedanje sestave, v kateri so pretežno policisti, ki jih 
države članice za ta namen začasno oprostijo redne dolžnosti. S to spremembo bi se izognili 
velikemu številu prihodov in odhodov osebja, kar onemogoča ohranjanje skladnega pristopa 
pri razvoju Europolovih dejavnosti. V primeru, da bi prišlo do tega preoblikovanja, bi se 
Europolove dejavnosti v celoti financirale neposredno iz proračuna EU in Evropski parlament 
bi mnogo lažje ocenjeval njegove dejavnosti. Poročevalec močno pozdravlja zamisel, da bi v 
sodelovanju z nacionalnimi parlamenti vzpostavili skupni organ za nadzorovanje dejavnosti 
Europola. Reforma Europola bi pomenila tudi, da sklep Sveta ministrov nadomesti 
Konvencijo o Europolu, skupaj z njenimi tremi protokoli, ki se še ne izvajajo. Poročevalec 
jasno podpira prestrukturiranje Europola in njegovo preoblikovanje v agencijo EU, saj bo to 

     
CNS/2004/0817 Euro: imenovanje Europola za osrednji urad boja proti ponarejanju. Pobuda: Nemčija, Španija, 
Francija, Italija, Združeno kraljestvo, Irska, poročevalec: Díaz de Mera García Consuegra Agustín
CNS/2004/0806 Europol: prilagoditev osnovnih plač in dodatkov od julija 2002. Pobuda Irska, poročevalec: 
Turco Maurizio
CNS/2002/0822 Europol: kadrovski predpisi, predlogi sprememb. Pobuda Danska, poročevalec: Turco Maurizio
CNS/2002/0814 Evropski policijski urad, Europol: protokol h konvenciji, pranje denarja. Pobuda Danska, 
poročevalec: von Boetticher Christian Ulrik.

1 Glej priporočilo 4: Parlamentarni nadzor in EP. Priporočilo Svetu o nadaljnjem razvoju Eurpola, 10. april 2003, 
P5_TA (2003)0186.
2 Člen III-276 se glasi:
„1. Naloga Europola je podpirati in krepiti dejavnosti policijskih organov držav članic in drugih služb 
kazenskega pregona ter njihovo medsebojno sodelovanje pri preprečevanju in boju proti hudim oblikam 
kriminala, ki vplivajo na dve ali več držav članic, terorizmu in oblikam kriminala, ki vplivajo na skupni interes 
politike Unije. 
2. Z evropskimi zakoni se določi Europolova struktura, delovanje, področje ukrepanja in naloge. Te naloge lahko 
zajemajo: 
a) zbiranje, hrambo, obdelavo, analizo in izmenjavo informacij, ki so jih posredovali predvsem organi držav 
članic ali tretjih držav oziroma služb; 
b) usklajevanje, organizacijo in izvajanje preiskovalnih in operativnih dejanj, ki se izvajajo skupaj s pristojnimi 
organi držav članic ali v okviru skupnih preiskovalnih ekip, po potrebi v povezavi z Eurojustom. 
S temi zakoni se določijo tudi postopki za oceno Europolovih dejavnosti, ki jo opravi Evropski parlament, skupaj 
z nacionalnimi parlamenti. 
3. Europol vsa svoja operativna dejanja izvaja v povezavi in v dogovoru z organi držav članic, katerih ozemlje to 
zadeva. Uporaba prisilnih ukrepov je v izključni pristojnosti pristojnih nacionalnih organov.“ 
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poslancem Evropskega parlamenta omogočilo nadzor nad njegovimi dejavnostmi. Šele takrat 
se lahko posvetovanje o plačah in dodatkih za osebje Europola obravnava kot dosledno in 
nekaj vredno.

Zaključki
Evropski parlament brez dvomov verjame v potrebo po podpori razvoju Europola kot 
učinkovitega orodja za boj proti organiziranemu kriminalu v Evropski uniji, zato Parlament 
izraža močno željo, da bi ga preoblikovali v polnopravno agencijo EU. Poročevalec meni, da 
bi bilo mnenje Evropskega parlamenta o finančnih zadevah osebja Europola koristno le, ko bi 
bilo izpeljano to preoblikovanje.

Zaradi tega in v skladu z ustaljeno prakso Parlamenta poročevalec predlaga zavrnitev pobude, 
o kateri je bil Parlament zaprošen za mnenje.


