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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 

 мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички  членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правната основа, предложена от 
Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с потъмняване и 
курсив. Отбелязването с курсив без потъмняване е предназначено за 
техническите служби и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложена поправка с оглед изготвяне на окончателния текст 
(например очевидни грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Предложенията за поправка подлежат на съгласуване със 
засегнатите технически служби.
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за създаване на Европейска 
полицейска служба (Европол)
(COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията (COM(2006)0817)1,

– като взе предвид член 30, параграф 1, буква б, член 30, параграф 2 и член 34, 
параграф 2, буква в) от Договора за ЕС,

– като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се 
е допитал до него (C6-0055/2007),

– като взе предвид протокола, с който достиженията (acquis) от Шенген се включват в 
рамките на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е допитал до него,

– като взе предвид членове 93 и 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и становищата на комисията по бюджети и комисията по 
конституционни въпроси (A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да промени съответно предложението си съгласно член 250, 
параграф 2, от Договора за ЕО;

3. призовава Съвета, в случай че възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от 
Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се допита отново до него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в предложението;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 13

  
1 Все още непубликувано в ОВ.
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13) Необходимо е да се назначи 
длъжностно лице по защита на данните, 
което ще отговаря за гарантиране по 
независим начин на законността на 
обработката на данни и на спазването на 
разпоредбите на настоящото решение 
относно обработката на лични данни, 
включително обработката на лични 
данни за персонала на Европол, който е 
защитен по силата на член 24 от 
Регламент (ЕО) № 45/2001.

13) Необходимо е да се назначи 
длъжностно лице по защита на данните, 
което ще отговаря за гарантиране по 
независим начин на законността на 
обработката на данни и на спазването на 
разпоредбите на настоящото решение 
относно обработката на лични данни, 
включително обработката на лични 
данни за персонала на Европол, който е 
защитен по силата на член 24 от 
Регламент (ЕО) № 45/2001. При 
осъществяване на своите функции, 
длъжностното лице по защита на 
данните следва да оказва съдействие 
на длъжностните лица по защита на 
данните, назначени в съответствие с 
общностното законодателство.

Обосновка

In order to ensure the cooperation with European bodies as underlined in recital 16 of the 
current proposal and to guarantee an adequate level of data protection in conformity with 
Regulation No 45/2001, it would be useful for the Data Protection Officer of Europol to take 
part in the existing Data Protection Officer network in order to ensure an approach on data 
protection issues common to the approach taken by the Community bodies.

Изменение 2
Член 5, параграф 1, буква a)

а) да събира, съхранява, обработва, 
анализира и обменя информация и 
разузнавателни сведения, предоставени 
от органите на държавите-членки или от 
трети страни или други публични или 
частни субекти;

а) да събира, съхранява, обработва, 
анализира и обменя информация и 
разузнавателни сведения, предоставени 
от органите на държавите-членки или от 
трети страни или други публични или 
частни субекти; когато източниците 
на информация са частни лица или 
организации, тя се събира и 
обработва по законен начин, преди да 
се изпрати на Европол в 
съответствие с националното 
законодателство за прилагане на 
Директива 95/46/ЕО, и 
предоставянето на достъп на 
Европол се разрешава единствено въз 
основа на случай по случай, за 
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конкретни цели и под контрола на 
съдебните органи в държавите-
членки;

Обосновка

In order to ensure that information coming from private parties is accurate, additional 
safeguards are required, since the personal data at stake have been collected for commercial 
purposes in a commercial environment and therefore might not meet the same standards as 
those to which public authorities are compelled.

Изменение 3
Член 6, параграф 2

2. Когато съвместен екип за разследване 
е създаден за разследване на случаи на 
фалшифициране на еуро, служител на 
Европол може да бъде назначен да 
ръководи разследването на пряката 
отговорност на ръководителя на екипа.
Когато има различия в мнението на така
назначения представител на Европол и 
ръководителя на екипа, под внимание се 
взема мнението на последния.

2. Когато съвместен екип за разследване 
е създаден за разследване на случаи на 
фалшифициране на еуро или със 
задачите, посочени в член 5, параграф 
2, служител на Европол може да бъде 
назначен да ръководи разследването на 
пряката отговорност на ръководителя на 
екипа. Когато има различия в мнението 
на така назначения представител на 
Европол и ръководителя на екипа, под 
внимание се взема мнението на 
последния.

Обосновка

Since Article 5(2) allows Europol to play a special role in the 'the coordination of 
investigative actions into criminal activities committed using the Internet, in particular with 
respect to terrorism-related offences and the distribution of child pornography and other 
illegal material, as well as monitoring the Internet to assist in the identification of such 
criminal activities and the persons who have committed them', Europol shall also have the 
possibility, in the field of these tasks, of leading a Joint Investigation Team under the same 
conditions as for the counterfeiting of the euro. 

Изменение 4
Член 8, параграф 2

2. Националното звено е органът за 
връзка между Европол и компетентните 
национални органи. Въпреки това, 
държавите-членки могат да позволят 
преки контакти между определените 

2. Националното звено е единственият 
орган за връзка между Европол и 
компетентните национални органи. 
Въпреки това, държавите-членки могат 
да позволят преки контакти между 
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компетентни органи и Европол, които са 
предмет на условията, определени от 
съответната държава-членка, 
включително предварителната намеса 
на националното звено.

определените компетентни органи и 
Европол, които са предмет на 
условията, определени от съответната 
държава-членка, включително 
предварителната намеса на 
националното звено.

Същевременно националното звено 
получава от Европол всякаква 
информация, обменена в хода на 
преките контакти между Европол и 
съответните компетентни органи.
Отношенията между националното 

звено и компетентните органи се 
уреждат от националното право, и по-
специално съответните национални 
конституционни изисквания2

2 Адаптиране на разпоредбите на член 4, 
параграф 2 от Европейската конвенция във 
версията на третия протокол за изменение.

Обосновка

It should be obvious, but it is worth reinforcing the idea that when information is exchanged 
between a national unit and a Member State's designated competent authorities, national law 
shall apply.

Изменение 5
Член 9, параграф 2, алинея втора 

Двустранният обмен, предвиден в буква 
г) от първа алинея, може да обхваща 
също престъпления извън 
правомощията на Европол, доколкото 
това се позволява от националното 
законодателство.

Двустранният обмен, предвиден в буква 
г) от първа алинея, може да обхваща 
също престъпления извън 
правомощията на Европол, доколкото 
това се позволява от националното 
законодателство. В такъв случай, 
Европол не носи отговорност за 
съдържанието на обменената 
информация.

Обосновка

Europol cannot be held accountable for the exchange of information concerning the 
prosecution of crimes which are outside its remit while it is acting as a means rather than the 
main player in the prosecution of such crimes.
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Изменение 6
Член 10, параграф 2

2. Европол може да обработва данни с 
цел да определи дали тези данни са 
свързани с неговите задачи и дали могат 
да бъдат включени в някоя от 
информационните му системи.

2. Европол може да обработва данни с 
цел да определи дали тези данни са 
свързани с неговите задачи и дали могат 
да бъдат включени в някоя от 
информационните му системи. Тези 
данни се съхраняват в отделна база 
данни докато се установи времето, 
през което те ще са необходими за 
изпълнение на конкретна задача на 
Европол.

Обосновка

The wording of this provision is not precise enough to prevent the misuse of data which have 
not yet been assessed as regards their relevance to the work of Europol. In order to abide by 
the principle of proportionality, it shall be ensured that until the relevance of the data is 
checked, the data will not be processed for law-enforcement purposes. 

Изменение 7
Член 10, параграф 3

3. Когато Европол възнамерява да 
създаде система за обработка на лични 
данни, различна от информационната 
система на Европол, посочена в член 11, 
или от работните досиета за целите на 
анализа, посочени в член 14, Съветът с 
квалифицирано мнозинство и след 
консултация с Европейския парламент 
определя условията, при които Европол 
може да го направи. Тези условия се 
отнасят по-специално до достъпа и 
използването на данни, както и 
сроковете за съхранение и заличаване на 
данни, като надлежно се спазват 
принципите, посочени в член 26.

3. Когато Европол възнамерява да 
създаде система за обработка на лични 
данни, различна от информационната 
система на Европол, посочена в член 11, 
или от работните досиета за целите на 
анализа, посочени в член 14, Съветът с 
квалифицирано мнозинство и след 
консултация с Европейския парламент 
определя условията, при които Европол 
може да го направи. Тези условия се 
отнасят по-специално до достъпа и 
използването на данни, както и 
сроковете за съхранение и заличаване на 
данни, като надлежно се спазват 
принципите, посочени в член 26. Преди 
Съветът да приеме такова решение, 
той се допитва до Съвместния 
надзорен орган на Европол.

Обосновка

The processing of personal data outside the Europol Information System or the Analysis Work 
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Files shall protect the legitimate interests of data subjects and therefore the Joint Supervisory 
Body of Europol shall be consulted.

Изменение 8
Член 11, параграф 1

1. Европол поддържа информационна 
система. Пряк достъп до 
информационната система на Европол 
за консултации имат националните 
звена, служителите за връзка, 
директорът, заместник-директорите и 
надлежно упълномощени служители на 
Европол.

1. Европол поддържа информационна 
система. Пряк достъп до 
информационната система на Европол 
за консултации имат националните 
звена, служителите за връзка, 
директорът, заместник-директорите и 
надлежно упълномощени служители на 
Европол. Прекият достъп на 
националните звена до 
информационната система, по 
отношение на лицата по член 12, 
параграф 1, буква б), е ограничен 
единствено до идентификационните 
данни, посочени в член 12, параграф 2. 
При необходимост, при конкретна 
заявка може да се предостави достъп 
на звената до пълния набор от данни 
посредством служителите за свръзка.

Обосновка

Data of people in respect of whom there are serious grounds under national law for believing 
that they will commit criminal offences for which Europol is competent can not be treated as 
convicted criminals. Specific safeguards should be provided for this category of people as 
laid down in Article 7(1) of the current Europol Convention.

Изменение 9
Член 20, параграф 1

1. Данните в досиетата с данни се 
съхраняват от Европол само докато това 
е необходимо за изпълнение на неговите 
задачи. Преразглеждане на 
необходимостта от продължаване на 
съхраняването се извършва не по-късно 
от три години след въвеждане на 
данните. Преразглеждането на 
съхраняваните данни в 
информационната система и тяхното 

1. Данните в досиетата с данни се 
съхраняват от Европол само докато това 
е необходимо за изпълнение на неговите 
задачи. Независимо от разпоредбите 
на член 10, параграф 3, преразглеждане 
на необходимостта от продължаване на 
съхраняването се извършва не по-късно 
от две години след въвеждане на 
данните. Преразглеждането на 
съхраняваните данни в 
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заличаване се извършва от звеното, 
което е въвело данните. 
Преразглеждането на съхраняваните 
данни в други досиета с данни на 
Европол и тяхното заличаване се 
извършва от Европол. Европол 
автоматично информира държавите-
членки три месеца преди изтичане на 
сроковете за преразглеждане на 
съхраняването на данните.

информационната система и тяхното 
заличаване се извършва от звеното, 
което е въвело данните. 
Преразглеждането на съхраняваните 
данни в други досиета с данни на 
Европол и тяхното заличаване се 
извършва от Европол. Европол 
автоматично информира държавите-
членки три месеца преди изтичане на 
сроковете за преразглеждане на 
съхраняването на данните.

Обосновка

The period according to which the storage of data shall be reviewed is too long. Two years 
seems a more proportionate period of time. Moreover, as suggested by the Joint Supervisory 
Body, the amendment includes a linking clause with Article 10(3), which allows for the 
establishment of other systems than those defined in the Decision. 

Изменение 10
Член 22, параграф 1, буква г a) (нова)

га) съответните отдели на 
генералния секретар на Съвета и 
Съвместния ситуационен център на 
Европейския съюз.

Обосновка

The Joint Situation Centre plays a key role in fighting certain numbers of crimes (such as 
terrorism) for which Europol is also competent. For the sake of consistency and with the 
objective of increasing the cooperation with all the relevant bodies existing at the EU level, it 
is necessary for Europol and the SitCen to establish and maintain close cooperation. 

Изменение 11
Член 22, параграф 5 a (нов)

5a. При прехвърляне на лични данни 
от общностните институции или 
органи, Европол се счита за орган на 
Общността по смисъла на член 7 от 
Регламент № 45/2001.
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Обосновка

When Europol is processing personal data originating from Community bodies it should be 
treated as a Community body and therefore be subject to Regulation No.45/20011, which 
applies to all Community bodies when processing personal data. This will avoid creating 
uncertainty and it will also be consistent with the idea inherent in the current proposal of 
bringing the position of Europol more into line with institutions and bodies under the EC 
Treaty.

Изменение 12
Член 27, параграф 5

5. Допълнителни правила за прилагане 
по отношение на длъжностното лице по 
защита на данните се приемат от 
управителния съвет. Правилата за 
прилагане се отнасят по-специално за 
назначаването и освобождаването от 
длъжност, задачите, задълженията и
правомощията на длъжностното лице по 
защита на данните.

5. Допълнителни правила за прилагане 
по отношение на длъжностното лице по 
защита на данните се приемат от 
управителния съвет. Правилата за 
прилагане се отнасят по-специално за 
назначаването и освобождаването от 
длъжност, задачите, задълженията,
правомощията и гаранции за 
независимостта на длъжностното лице 
по защита на данните.

Обосновка

In order to guarantee the independence of the Data protection Officer, specific safeguards of 
independence should be adopted in the framework of the implementing measures.

Изменение 13
Член 29, параграф 4

4. Достъпът до лични данни се отказва, 
ако:

4. Достъпът до лични данни се отказва 
само ако отказът е необходим с цел 
да се:

а) подобен достъп може да изложи на 
риск някоя от дейностите на 
Европол;

а) позволи на Европол да изпълнява 
надлежно своите дейности;

б) подобен достъп може да изложи на б) гарантира, че всяко национално 

  
1 Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the 
protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies 
and on the free movement of such data (OJ L 8, 12.01.2001, p.1).
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риск национално разследване с 
участието на Европол;

разследване с участието на Европол 
няма да бъде изложено на риск;

в) подобен достъп може да изложи на 
риск правата и свободите на трети 
страни.

в) защитят правата и свободите на 
трети страни.

Обосновка

The wording of the Commission proposal does not fully guarantee the right of access. 
Exceptions to this right can only be accepted if this is necessary in order to protect another 
fundamental interest. Therefore a stricter wording seems appropriate to protect the 
fundamental nature of the right to access.

Изменение 14
Член 37, параграф 1

1. Европол се ръководи от директор, 
който се назначава с квалифицирано 
мнозинство от Съвета от списък с най-
малко трима кандидати, представен от 
управителния съвет, за период от четири 
години, който може да се поднови 
веднъж.

1. Европол се ръководи от директор, 
който се назначава с квалифицирано 
мнозинство от Съвета, след допитване 
до Европейския парламент, от списък 
с най-малко трима кандидати, 
представен от управителния съвет, за 
период от четири години, който може да 
се поднови веднъж.

Обосновка

The appointment and the dismissal of the Director of Europol should be carried out in the 
same way. In order to ensure that the Europol Director is more democratically accountable 
and that the current decision is consistent, the European Parliament should be consulted not 
only for the dismissal but also for the appointment of its Director.

Изменение 15
Член 38, параграф 5 a (нов)

5a. При обработката на лични данни 
относно персонала на Европол, се 
прилагат разпоредбите на Регламент 
№ 45/2001.

Обосновка

When processing personal data of Europol staff, Regulation No 45/2001 should apply in 
order to prevent any form of discrimination. This regulation in reference to the treatment of 
Europol staff's personal data is mentioned in the 12th recital of the current proposal. 
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However, a normative provision like the one introduced by this amendment should be 
contained in the text rather than in a recital, which is not binding in nature.

Изменение 16
Член 44, параграф 4 a (нов)

Председателят на управителния 
съвет или директорът на Европол 
представят приоритетите на 
Европол за следващата година пред 
компетентната комисия на 
Европейския парламент 
(включително членовете на 
националните парламенти), с цел да 
се гарантира провеждане на 
демократичен дебат с гражданското 
общество и осъществяване на по-
добър контрол по отношение на 
неговите дейности.

Обосновка

Responsibility and accountability are two sides of the same coin. Europol's increasing role in 
the fight against organised crime and terrorism should be carried on in a way that will 
guarantee transparency and democratic control. Only in this way will the results of Europol's 
activities be recognised by civil society. In that sense a joint Committee made up of European 
and national parliamentarians will be welcome.

Изменение 17
Член 45

По предложение на директора и не по-
късно от шест месеца, след като 
настоящото решение стане приложимо, 
управителният съвет приема правила 
относно достъпа до документи на 
Европол, като взема предвид 
принципите и ограниченията, посочени 
в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета.

По предложение на директора и не по-
късно от шест месеца, след като 
настоящото решение стане приложимо, 
управителният съвет, след допитване 
до Европейския парламент, приема 
правила относно достъпа до документи 
на Европол, като взема предвид 
принципите и ограниченията, посочени 
в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета.

Обосновка

Taking into account that Regulation 1049/2001 was adopted under the codecision procedure, 
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the European Parliament should at least be consulted on the adoption of rules concerning 
access to documents. 

Изменение 18
Член 47

Председателят на управителния съвет и 
директорът могат да участват в 
дискусиите на Европейския парламент 
по общи въпроси, свързани с Европол

Председателят на управителния съвет и 
директорът участват при поискване в 
дискусиите на Европейския парламент 
по всички въпроси, свързани с Европол.

Обосновка

For the sake of improving the democratic control of Europol by the European Parliament, the 
chairman of the Management Board, the Director and the Deputy Directors shall appear in 
front of the Parliament at its request. Moreover, the aim of the discussion should be related to 
any questions on Europol, not just to general questions.
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EXPLANATORY STATEMENT

If it is to respond to changing circumstances within the European Union, to new forms of 
crime and to new terrorist threats, Europol will have to extend its powers and alter its modus 
operandi by introducing greater flexibility into its mechanisms. However, Europol's current 
legal framework greatly impedes any process intended to update or modify powers.

Europol was created by means of the 26 July 19995 Europol Convention, pursuant to which 
any modification must be unanimously approved by the Council and subsequently ratified by 
each Member State. Between 2000 and 2003, three protocols amending the Europol 
Convention were adopted and they will come into force on 29 March and 18 April 2007 - i.e. 
four, five and seven years after being adopted. This shows that the procedure is a complicated 
and particularly lengthy one.

The entry into force of the Amsterdam Treaty provided the institutions with new legal 
mechanisms which were more flexible and more adaptable to the changing circumstances in 
which the EU found itself. The mechanisms are the third-pillar decisions and framework 
decisions which do not need to be ratified by each Member State.

On the legal basis provided by Article 34(2) of the EU Treaty, Parliament has repeatedly 
called for the Europol Convention to be amended by means of the new mechanisms 
mentioned above. Hence the rapporteur takes a highly favourable view of the proposal for a 
Council decision by means of which the European Police Office will be set up and which will 
replace and derogate from the Europol Convention and the three protocols thereto.

The proposal for a Council decision provides for the conversion of Europol into an EU 
agency, which will have two consequences: funding will have to be provided from the 
Community budget and Europol staff will acquire the status of EC officials.

Under the new rules the Police Office will not be restricted to intervention against organised 
crime. This is a significant change, since it involves extending Europol's scope to encompass 
other types of serious offence committed outside the sphere of organised crime.

The proposal contains provisions for the coordination, organisation and implementation of 
investigations and operational activities carried out in conjunction with the Member States' 
relevant authorities or by joint investigative teams. The rapporteur welcomes the fact that 
Europol will be able to initiate action relating to money-laundering and to ask the Member 
States to launch certain investigations. The fact that the proposal incorporates the provisions 
relating to access to Europol documents pursuant to European Parliament and Council 
Regulation (EC) No 1049/2001 is to be applauded.

However, the rapporteur considers that certain amendments should be made in areas including 
data-protection and democratic control over Europol.

The possibility of obtaining data from private entities calls for a great deal of thought, since 
such data may not have been obtained by safe, reliable means, for which reason cases must be 
considered individually and additional safeguards (including judicial review) must be 
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introduced. As regards the processing of data with a view to determining whether or not they 
are relevant to Europol tasks, a reasonable period of time must be established within which 
those data may be assessed without risk to individual rights.

Where the exchange of data with other Community bodes is concerned, it must be ensured - if 
Europol is ultimately unable to take the form of a Community body - that the Police Office is 
not treated like an organisation belonging to a third country. A reference must be included to 
the effect that Article 7 of Regulation No 45/2001 will be applied for the purpose of ensuring 
uniformity.

The creation of an independent Ombudsman to protect Europol data is a very wise move -
although additional guarantees will have to be provided in order to safeguard his 
independence. The Ombudsman responsible for data-projection will make a positive 
contribution to increasing the confidence which the Member States' authorities have in 
Europol.

With specific reference to relations between Europol and the European Parliament, the 
following aspects should be highlighted. Firstly, one and the same system must serve for both 
appointing and dismissing Europol's Director. Under the current proposal, Parliament will be 
consulted only if the Director is to be dismissed. This asymmetry should be removed by 
allowing Parliament to play a part in selecting the Director.

The system by means of which Europol is financed is the subject of intense debate within the 
Council. There are two possibilities: either the current system of intergovernmental financing 
continues in operation, or Europol is financed from the Community budget.  The current trend 
is to continue with direct funding from the Member Stats. The rapporteur is not happy with 
this and he draws attention to the importance of the budget as the main means of control 
which the European Parliament could exercise over Europol. Involvement by Parliament in 
the drawing up of Europol's budget would help to increase the degree of democratic control 
over Europol.

Lastly, it should be pointed out that the change in legal basis does not at first sight appear to 
constitute an increase in democratic legitimacy, since the negotiation of a decision does not
call for ratification by the Member States' parliaments. Hence it is desirable that the European 
Parliament should be able to approve the Europol budget in order to have an overview of its 
activities.

The rapporteur also suggests that Europol's priorities could be presented annually within a 
'Joint Committee' comprising members of the European Parliament's relevant committee and 
their counterparts form the Member States' parliaments. This suggestion springs from the 
need for the European Parliament to be involved in Europol's development in order to ensure 
that Europol enjoys maximum democratic legitimacy.
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