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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL)
(KOM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise (KOM(2006)0817)1,

– s ohledem na čl. 30 odst. 1 písm. b), čl. 30 odst. 2 a čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o EU,

– s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s 
Parlamentem (C6-0055/2007),

– s ohledem na Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, podle 
kterého Rada konzultovala s Parlamentem,

– s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na 
stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby odpovídajícím způsobem změnila návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 
Smlouvy o ES;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit pozměněný návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 13

(13) Je zapotřebí ustanovit inspektora 
ochrany údajů, který nezávislým způsobem 

(13) Je zapotřebí ustanovit inspektora 
ochrany údajů, který nezávislým způsobem 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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zajistí zákonnost zpracování dat a soulad 
s ustanoveními tohoto rozhodnutí, které se 
týkají zpracování osobních údajů, včetně 
zpracování osobních údajů personálu 
Europolu, které jsou chráněny článkem 24 
rozhodnutí (ES) č. 45/2001.

zajistí zákonnost zpracování dat a soulad 
s ustanoveními tohoto rozhodnutí, které se 
týkají zpracování osobních údajů, včetně 
zpracování osobních údajů personálu 
Europolu, které jsou chráněny článkem 24 
rozhodnutí (ES) č. 45/2001. Při plnění 
svých úkolů by inspektor ochrany údajů 
měl spolupracovat s inspektory ochrany 
údajů jmenovanými v souladu s právními 
předpisy Společenství.

Odůvodnění

Za účelem zajištění spolupráce s evropskými orgány, jak je zdůrazněno v bodu odůvodnění 16 
předkládaného návrhu, a s cílem zaručit odpovídající úroveň ochrany údajů v souladu 
s nařízením č. 45/2001 by bylo užitečné zapojit inspektora ochrany údajů Europolu do sítě 
inspektorů ochrany údajů, aby byl zjištěn stejný přístup k otázkám ochrany údajů, který mají 
orgány Společenství.

Pozměňovací návrh 2
Čl. 5 odst. 1 písm. a)

a) shromažďování, uchovávání, 
zpracovávání, analýza a výměnu informací 
a zpravodajství předávaných orgány 
členských států nebo třetích zemí či jiných 
veřejných i soukromých subjektů;

a) shromažďování, uchovávání, 
zpracovávání, analýza a výměnu informací 
a zpravodajství předávaných orgány 
členských států nebo třetích zemí či jiných 
veřejných i soukromých subjektů; pokud 
informace pocházejí od soukromých osob, 
musejí být zákonným způsobem 
shromážděny a zpracovány před předáním 
Europolu, v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, kterými se provádí 
směrnice 95/46/ES, a přístup Europolu 
bude možný pouze v individuálních 
případech za stanovených okolností, pro 
stanovené účely a pod kontrolou soudních 
orgánů členských států;

Odůvodnění

Aby byla zajištěna přesnost informací pocházejících od soukromých osob, jsou vyžadovány 
dodatečné záruky, neboť příslušné osobní údaje byly shromážděny pro obchodní účely 
v obchodním prostředí, a proto nemusí splňovat normy, které jsou povinny dodržovat veřejné 
orgány.
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Pozměňovací návrh 3
Čl. 6 odst. 2

2. V případech, kdy je společný 
vyšetřovací tým ustanoven kvůli padělání 
eura, může být úředník Europolu, přímo 
odpovědný vedoucímu týmu, pověřen 
vedením vyšetřování. V případě rozdílných 
názorů mezi úředníkem Europolu 
a vedoucím týmu je rozhodující názor 
vedoucího týmu.

2. V případech, kdy je společný 
vyšetřovací tým ustanoven kvůli padělání 
eura nebo kvůli úkolům uvedeným v čl. 5 
odst. 2, může být úředník Europolu, přímo 
odpovědný vedoucímu týmu, pověřen 
vedením vyšetřování. V případě rozdílných 
názorů mezi úředníkem Europolu 
a vedoucím týmu je rozhodující názor 
vedoucího týmu.

Odůvodnění

Jelikož čl. 5. odst. 2 umožňuje Europolu hrát zvláštní úlohu v „koordinaci vyšetřování 
týkajících se trestných činů spáchaných za použití internetu, zejména s ohledem na
teroristické trestné činy a distribuci dětské pornografie a dalších nedovolených materiálů, 
jakož i monitorování internetu, jehož účelem je odhalení takových trestných činů a 
identifikace jejich pachatelů“, měl by mít Europol také možnost – v oblasti těchto úkolů – vést 
společný vyšetřovací tým za stejných podmínek jako v případě padělání Eura.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 8 odst. 2

2. Národní jednotka působí jako styčné 
místo mezi Europolem a příslušnými 
národními orgány. Členské státy mohou 
povolit přímý styk mezi určenými 
příslušnými orgány a Europolem za 
podmínek určených dotyčným členským 
státem. Takovouto podmínkou může být 
předchozí zapojení národní jednotky.

2. Národní jednotka působí jako jediné 
styčné místo mezi Europolem 
a příslušnými národními orgány. Členské 
státy mohou povolit přímý styk mezi 
určenými příslušnými orgány a Europolem 
za podmínek určených dotyčným členským 
státem, včetně předchozího zapojení 
národní jednotky. 

Národní jednotka současně obdrží od 
Europolu veškeré informace vyměňované 
v rámci přímých kontaktů mezi 
Europolem a určenými příslušnými 
orgány. Vztahy mezi národní jednotkou 
a příslušnými orgány členských států se 
řídí vnitrostátním právem, a zejména 
příslušnými vnitrostátními ústavními 
požadavky2.
2 Přijetí ustanovení čl. 4 odst. 2 Úmluvy 
o Europolu ve znění třetího pozměňujícího 
protokolu. 
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Odůvodnění

Mělo by to být zřejmé, nicméně je namístě posílit myšlenku, že na výměnu informací mezi 
národními jednotkami a určenými příslušnými orgány členských států se vztahují vnitrostátní 
právní předpisy.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 9 odst. 2 pododstavec 2

Dvoustranná výměna informací podle 
odst. 1 písm. d) se může týkat také 
trestných činů, které nespadají do 
působnosti Europolu, pokud je taková 
výměna informací přípustná podle 
vnitrostátního práva.

Dvoustranná výměna informací podle odst. 
1 písm. d) se může týkat také trestných 
činů, které nespadají do působnosti 
Europolu, pokud je taková výměna 
informací přípustná podle vnitrostátního 
práva. V tomto případě není Europol 
odpovědný za obsah vyměňovaných 
informací.

Odůvodnění

Europol nemůže být odpovědný za výměnu informací týkajících se stíhaní zločinů, které jsou 
mimo jeho působnost, pokud vystupuje jako prostředník, a nikoli jako hlavní subjekt při 
stíhání těchto zločinů.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 10 odst. 2

2. Europol může zpracovávat údaje, aby 
zjistil, zdali jsou z hlediska jeho úkolů 
relevantní a jestli mohou být vloženy do 
jednoho z informačních systémů Europolu.

2. Europol může zpracovávat údaje, aby 
zjistil, zdali jsou z hlediska jeho úkolů 
relevantní a jestli mohou být vloženy do 
jednoho z informačních systémů Europolu. 
Tyto údaje budou uloženy v samostatné 
databázi až do doby, kdy se stanou 
relevantními ve vztahu ke konkrétnímu 
úkolu Europolu. 

Odůvodnění

Formulace tohoto ustanovení není dostatečně přesná k tomu, aby se předešlo zneužívání 
údajů, jejichž význam z hlediska práce Europolu nebyl dosud posouzen. Za účelem dodržení 
zásady proporcionality se zajistí, že až do posouzení významu údajů nebudou údaje 
zpracovávány pro účely činnosti donucovacích orgánů.

Pozměňovací návrh 7
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Čl. 10 odst. 3

3. Pokud Europol zamýšlí zřídit systém 
zpracování osobních údajů jiný než je 
informační systém Europolu uvedený 
v článku 11 nebo analytické pracovní 
svazky uvedené v článku 14, stanoví Rada 
kvalifikovanou většinou po konzultaci 
s Evropským parlamentem příslušné 
podmínky, jakož i časové lhůty pro 
uchování a smazání údajů, přičemž 
zohlední zásady uvedené v článku 26.

3. Pokud Europol zamýšlí zřídit systém 
zpracování osobních údajů jiný než je 
informační systém Europolu uvedený 
v článku 11 nebo analytické pracovní 
svazky uvedené v článku 14, stanoví Rada 
kvalifikovanou většinou po konzultaci 
s Evropským parlamentem příslušné 
podmínky, jakož i časové lhůty pro 
uchování a smazání údajů, přičemž 
zohlední zásady uvedené v článku 26. 
Rada bude před přijetím takového 
rozhodnutí konzultovat se společným 
kontrolním orgánem Europolu.

Odůvodnění

Zpracování osobních údajů mimo informační systém Europolu nebo analytické pracovní 
svazky musí chránit oprávněné zájmy dotyčných osob, a proto je třeba zavést konzultaci se 
společným kontrolním orgánem Europolu.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 11 odst. 1

1. Europol provozuje informační systém 
Europolu. Národní jednotky, styční 
úředníci, ředitel, zástupci ředitele 
a úředníci Europolu, kteří k tomu jsou 
řádně oprávněni, mohou přímo nahlížet do 
informačního systému Europolu.

1. Europol provozuje informační systém 
Europolu. Národní jednotky, styční 
úředníci, ředitel, zástupci ředitele 
a úředníci Europolu, kteří k tomu jsou 
řádně oprávněni, mohou přímo nahlížet do 
informačního systému Europolu. Přímé 
nahlížení národních jednotek do 
informačního systému, pokud jde o osoby 
uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. b), je 
omezeno pouze na údaje o totožnosti 
uvedené v čl. 12 odst. 2. Bude-li nahlížení 
třeba pro konkrétní vyšetřování, budou 
jednotky moci nahlížet do údajů v plném 
rozsahu prostřednictvím styčných 
úředníků.

Odůvodnění

S údaji o osobách, u nichž jsou podle vnitrostátního práva vážné důvody se domnívat, že 
spáchají trestné činy, které spadají do působnosti Europolu, nelze nakládat jako s údaji 
o odsouzených osobách. Bylo by vhodné poskytnout pro tuto kategorii osob konkrétní záruky, 
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jak je stanoveno v čl. 7 odst. 1 Úmluvy o Europolu.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 20 odst. 1

1. Europol uchovává údaje v databázích jen 
po dobu nezbytnou pro plnění jeho úkolů. 
Nejdéle po třech letech od uložení údajů se 
přezkoumá, jestli je jejich další uložení 
nezbytné. Přezkum údajů uložených 
v informačním systému a jejich smazání 
provádí jednotka, která je do informačního 
systému vložila. Přezkum údajů uložených 
v jiných databázích Europolu a jejich 
smazání provádí Europol. Europol bez 
vyzvání informuje členské státy tři měsíce 
před uplynutím lhůty pro přezkoumání 
uchovávání údajů.

1. Europol uchovává údaje v databázích jen 
po dobu nezbytnou pro plnění jeho úkolů. 
Bez ohledu na čl. 10 odst. 3 se nejdéle po 
dvou letech od uložení údajů přezkoumá, 
jestli je jejich další uložení nezbytné. 
Přezkum údajů uložených v informačním 
systému a jejich smazání provádí jednotka, 
která je do informačního systému vložila. 
Přezkum údajů uložených v jiných 
databázích Europolu a jejich smazání 
provádí Europol. Europol bez vyzvání 
informuje členské státy tři měsíce před 
uplynutím lhůty pro přezkoumání 
uchovávání údajů.

Odůvodnění

Lhůta pro přezkoumávání úschovy údajů je příliš dlouhá. Lhůta v délce dvou let se zdá být 
vhodnější. Navíc, jak navrhl společný kontrolní orgán, obsahuje článek větu spojující jej 
s čl. 10 odst. 3, který umožňuje vytvoření dalších systémů kromě těch určených v rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 22 odst. 1 písm. da) (nové)

da) příslušná oddělení generálního 
sekretariátu Rady a společného 
situačního střediska Evropské unie.

Odůvodnění

Společné situační středisko hraje klíčovou úlohu v boji proti určitým zločinům (např. 
terorismu), které spadají rovněž do působnosti Europolu. V zájmu konzistentnosti a s cílem 
zintenzívnění spolupráce se všemi příslušnými existujícími orgány na úrovni EU je nezbytné, 
aby Europol a situační středisko spolu navzájem úzce spolupracovaly.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 22 odst. 5a (nový)

5a. Jsou-li osobní údaje přenášeny mezi 
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orgány a institucemi Společenství, je 
Europol považován za instituci 
společenství ve smyslu nařízení 
č. 45/2001.

Odůvodnění

Zpracovává-li Europol osobní údaje pocházející z institucí Společenství, měl by být 
považován za instituci Společenství, a podléhat tudíž nařízení č. 45/20011, které platí pro 
všechny instituce Společenství, jedná-li se o zpracování osobních údajů. Tím se předejde 
nejistotě a bude to rovněž v souladu s myšlenkou obsaženou v tomto návrhu, tj. se snahou 
přiblížit postavení Europolu postavení orgánů a institucí stanovenému ve Smlouvě o ES.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 27 odst. 5

5. Správní rada přijme další prováděcí 
pravidla upravující činnost inspektora 
ochrany údajů. Tato prováděcí pravidla se 
týkají zejména výběru a odvolání, úkolů, 
povinností a pravomocí inspektora ochrany 
údajů.

5. Správní rada přijme další prováděcí 
pravidla upravující činnost inspektora 
ochrany údajů. Tato prováděcí pravidla se 
týkají zejména výběru a odvolání, úkolů, 
povinností, pravomocí a záruk nezávislosti 
inspektora ochrany údajů.

Odůvodnění

S cílem zajistit nezávislost inspektora ochrany údajů by měly být přijaty specifické záruky 
v rámci prováděcích opatření.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 29 odst. 4

4. Přístup k osobním údajům se zamítne, 
pokud

4. Přístup k osobním údajům se zamítne, 
pouze pokud je to nezbytné k tomu, aby:

a) takový přístup by mohl ohrozit některou 
z činností Europolu,

a) bylo Europolu umožněno řádně 
provádět jeho činnost, 

b) takový přístup by mohl ohrozit některé 
vnitrostátní vyšetřování, při kterém 
Europol pomáhá;

b) bylo zaručeno, že nebude ohroženo 
žádné vnitrostátní vyšetřování, v němž je 
Europol nápomocen,

c) takový přístup by mohl ohrozit práva a 
svobody třetích osob.

c) byly chráněny práva a svobody třetích
stran.

  
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů , 
Úř. věst. L8/1, 12.1.2001.
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Odůvodnění

Formulace v návrhu Komise plně nezaručuje právo na přístup. Výjimky z tohoto práva je 
možné přijmout pouze v případě, kdy je to nutné k ochraně jiného zásadního zájmu. Proto je 
za účelem ochrany zásadní povahy práva na přístup vhodné uvést striktnější formulaci.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 37 odst. 1

1. Europol je řízen ředitelem jmenovaným 
Radou kvalifikovanou většinou ze seznamu 
nejméně třech uchazečů, který předkládá 
správní rada. Ředitel je jmenován na dobu 
čtyř let, přičemž jedno opakované 
jmenování je přípustné.

1. Europol je řízen ředitelem jmenovaným 
Radou kvalifikovanou většinou po 
konzultaci s Evropským parlamentem ze 
seznamu nejméně tří uchazečů, který 
předkládá správní rada. Ředitel je 
jmenován na dobu čtyř let, přičemž jedno 
opakované jmenování je přípustné. 

Odůvodnění

Jmenování a odvolání ředitele Europolu by mělo probíhat stejným způsobem. Za účelem 
zajištění demokratičtější odpovědnosti ředitele Europolu a v zájmu konzistentnosti 
současného rozhodnutí by měla být konzultace s Evropským parlamentem součástí nejen 
postupu odvolání, ale i jmenování ředitele Europolu.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 38 odst. 5a (nový)

5a. Nařízení 45/2001 se použije pro 
zpracování osobních údajů týkajících se 
zaměstnanců Europolu.

Odůvodnění

Při zpracování osobních údajů zaměstnanců Europolu by mělo platit nařízení č. 45/2001, aby 
se předešlo jakékoli diskriminaci. Toto nařízení je v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů zaměstnanců Europolu zmíněno ve dvanáctém bodu odůvodnění tohoto návrhu. Bylo by 
však lepší vložit ustanovení do normativní části textu, jak to činí tento pozměňovací návrh, a 
nikoli do bodu odůvodnění, který svou povahou není závazný.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 44 odst. 4a (nový)

Předseda správní rady nebo ředitel 
Europolu přednesou priority Europolu 
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pro nadcházející rok příslušnému výboru 
Evropského parlamentu včetně poslanců 
národních parlamentů, aby byla zaručena 
demokratická diskuse s občanskou 
společností a lepší kontrola činností 
Europolu.

Odůvodnění

Odpovědnost a povinnost skládat účty jsou dvě strany téže mince. Stále významnější úloha 
Europolu v boji proti organizované trestné činnosti a terorismu by měla být naplňována tak, 
aby byla zaručena průhlednost a demokratická kontrola. Jedině tímto způsobem občanská 
společnost uzná výsledky činnosti Europolu. Za tímto účelem by byl vítaný smíšený výbor 
tvořený poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů.

Pozměňovací návrh 17
Článek 45

Na základě návrhu ředitele a nejpozději do 
šesti měsíců od doby, kdy je toto 
rozhodnutí použitelné, přijme správní rada 
pravidla upravující přístup k dokumentům 
Europolu, přičemž zohlední zásady 
a omezení stanovené v nařízení (ES) 
č. 1049/2001 Evropského parlamentu 
a Rady.

Na základě návrhu ředitele a nejpozději do 
šesti měsíců od doby, kdy je toto 
rozhodnutí použitelné, přijme správní rada
po konzultaci s Evropským parlamentem
pravidla upravující přístup k dokumentům 
Europolu, přičemž zohlední zásady 
a omezení stanovené v nařízení (ES) 
č. 1049/2001 Evropského parlamentu 
a Rady.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nařízení 1049/2001 bylo přijato postupem spolurozhodování, měl by být 
Evropský parlament přinejmenším konzultován při přijímání pravidel upravujících přístup 
k dokumentům.

Pozměňovací návrh 18
Článek 47

Předseda správní rady a ředitel mohou 
vystoupit před Evropským parlamentem, 
aby vysvětlili všeobecné otázky týkající se 
Europolu.

Předseda správní rady a ředitel vystoupí na 
požádání před Evropským parlamentem, 
aby vysvětlili jakékoli otázky týkající se 
Europolu.

Odůvodnění

V zájmu demokratické kontroly Europolu ze strany Evropského parlamentu vystoupí předseda 
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správní rady, ředitel a zástupci ředitele před Evropským parlamentem na jeho žádost. Navíc 
by se diskuse měla týkat jakýchkoli otázek souvisejících s Europolem, nejen otázek 
všeobecných.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Měnící se situace v Evropské unii, nové formy trestné činnosti a nové teroristické hrozby 
vyžadují, aby Europol rozšířil své pravomoci a přizpůsobil způsob své činnosti zavedením 
flexibilnějších mechanismů. Současný právní rámec však Europolu velkou měrou 
znesnadňuje jakýkoliv způsob aktualizace nebo modifikace pravomocí. 

Europol byl založen Úmluvou o Europolu dne 26. července 1995, a proto musí být jakákoli 
změna jednomyslně schválena Radou a následně ratifikována každým členským státem. 
V průběhu let 2000 až 2003 byly schváleny tři protokoly, kterými se Úmluva o Europolu 
upravuje. Tyto protokoly vstoupí v platnost mezi 29. březnem a 18. dubnem 2007, tedy 4, 5 
a 7 let poté, kdy byly schváleny. Jedná se o složitý, a zejména velmi dlouhý proces. 

Vstupem Amsterodamské smlouvy v platnost bylo zavedeno ustanovení o vzniku nových 
institucí, jejichž právní mechanismy jsou pružnější a lze je lépe přizpůsobovat měnící se 
situaci, v níž se Evropská unie nacházela. Těmito mechanismy jsou rozhodnutí a rámcová 
rozhodnutí – nástroje třetího pilíře, které nemusí být ratifikovány každým členským státem. 

Evropský parlament v souladu s právním základem uvedeným v čl. 34 odst. 2 Smlouvy o EU 
již několikrát naléhavě požadoval, aby byla Úmluva o Europolu prostřednictvím výše 
uvedených nových mechanismů upravena. Zpravodaj proto velmi vítá návrh rozhodnutí Rady 
vytvořit Evropský policejní úřad, kterým se nahradí a zruší Úmluva o Europolu a její tři 
protokoly. 

Návrh rozhodnutí Rady počítá s přeměnou Europolu v agenturu Evropské unie, což má za 
následek dvě nové skutečnosti: financování z rozpočtu Společenství a uplatňování služebního 
řádu úředníků Evropských společenství na zaměstnance Europolu. 

Nová úprava neomezuje zásahy Evropského policejní úřadu na oblast organizovaného trestné 
činnosti. Tato změna je velmi významná, neboť umožňuje rozšíření rozsahu činnosti Europolu 
i na jiné typy závažných trestných činů spáchaných mimo rámec organizované trestné 
činnosti. 
Návrh počítá s vytvořením podmínek pro koordinaci, organizaci a vedení vyšetřování 
a operativních akcí prováděných společně s příslušnými orgány členských států nebo v rámci 
společných vyšetřovacích týmů. Zpravodaj vítá skutečnost, že Europol bude moci iniciovat 
činnost v souvislosti s praním špinavých peněz nebo žádat členské státy o zahájení určitých 
šetření. Velmi vhodné je zahrnutí ustanovení týkajících se přístupu k dokumentům Europolu 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001.

Zpravodaj však považuje za nutné předložit několik pozměňovacích návrhů týkajících se 
demokratické kontroly Europolu, ochrany dat a pod.

Možnost získávat údaje od soukromého subjektů je nutno dobře zvážit, protože tyto údaje 
nelze získat bezpečným a důvěryhodným způsobem, a proto je nutné postupovat s ohledem na 
konkrétní případy a vytvořit dodatečné záruky včetně soudního přezkoumání. Co se týče 
zpracování dat za účelem zjištění, zda vyžadují či nevyžadují další zkoumání ze strany 
Europolu, je nutno stanovit přiměřenou lhůtu, během níž by bylo možné provést jejich 
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vyhodnocení, aniž by byla ohrožena individuální práva.

Pokud jde o výměnu údajů s jinými institucemi Společenství, pak je nutno v případě, že by 
Europol nakonec nebyl ustaven jako instituce Společenství, zabránit tomu, aby byl policejní 
úřad považován za organizaci patřící třetí zemi. Je nezbytné vložit odkaz, kterým se zajistí 
uplatňování článku 7 nařízení 45/2001 za účelem zajištění souladu.

Vytvoření pozice nezávislého pracovníka odpovědného za ochranu údajů v Europolu je velmi 
přínosné. Prostřednictvím dodatečných záruk je však nutné zajistit jeho nezávislost. Osoba 
nezávislého pracovníka odpovědného za ochranu údajů také přispěje k posílení důvěry vůči 
Europolu ze strany úřadů členských států.

Pokud se týká konkrétních vztahů mezi Europolem a Evropským parlamentem, je nutné 
zdůraznit následující aspekty. Především je nutné stanovit stejný systém pro jmenování 
i odvolání ředitele Europolu. Současný návrh předpokládá, že Evropský parlament by byl 
konzultován pouze v případě odvolání ředitele. Tento rozpor musí být napraven tím, že se 
Parlament bude podílet i na volbě ředitele. 

O systému financování se v Radě živě diskutuje. Existují dvě možnosti: buď se bude současný 
systém financovat na mezivládní úrovni, nebo se bude financování provádět z rozpočtu 
Společenství. Nyní je tendence pokračovat ve financování z prostředků členských států. 
Zpravodaj však není tomuto řešení nakloněn; zdůrazňuje význam rozpočtu jako hlavního 
kontrolního nástroje, který by Evropský parlament mohl vůči Europolu uplatnit. Účast 
Evropského parlamentu při tvorbě návrhu rozpočtu Europolu by přispěla k posílení 
demokratické kontroly prováděné tímto orgánem.

Na závěr je nutno zdůraznit, že úprava právního základu není chápána a priori jako posílení 
demokratické legitimity, neboť projednání takového rozhodnutí nevyžaduje ratifikaci 
národními parlamenty. Je proto žádoucí, aby Evropský parlament mohl schvalovat rozpočet 
Europolu, a měl tak přehled o jeho činnosti. 

Zpravodaj také navrhuje, aby Europol jednou ročně předkládal své priority smíšenému 
výboru, jehož členy budou zástupci příslušných výborů Evropského parlamentu a zástupci 
národních parlamentů. Toto doporučení vychází z nutnosti zajistit, aby se Evropský parlament 
podílel na rozvoji činnosti Europolu s cílem poskytnout mu co největší demokratickou 
legitimitu. 


