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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk politienhed (EUROPOL)
(KOM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0817)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 30, stk. 1, litra b), artikel 30, stk. 2, og artikel 34, stk. 
2, litra c),

– der henviser til EF-traktatens artikel 39, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6–0055/2007),

– der henviser til protokollen om Schengen-reglerne som integreret i Den Europæiske 
Union, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 93 og artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender (A6-0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 13

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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(13) Der skal udpeges en 
databeskyttelsesansvarlig, der på 
uafhængig vis bør sikre, at behandlingen af 
personoplysninger er lovlig, og at 
bestemmelserne i denne afgørelse om 
behandling af personoplysninger 
overholdes, herunder også behandling af 
personoplysninger om Europols personale, 
som er beskyttet af artikel 24 i forordning 
(EF) nr. 45/2001.

(13) Der skal udpeges en 
databeskyttelsesansvarlig, der på 
uafhængig vis bør sikre, at behandlingen af 
personoplysninger er lovlig, og at 
bestemmelserne i denne afgørelse om 
behandling af personoplysninger 
overholdes, herunder også behandling af 
personoplysninger om Europols personale, 
som er beskyttet af artikel 24 i forordning 
(EF) nr. 45/2001. I forbindelse med 
varetagelsen af sine opgaver bør den 
databeskyttelsesansvarlige samarbejde 
med de databeskyttelsesansvarlige, som er 
udpeget i henhold til fællesskabsretten.

Begrundelse

For at sikre, at organisationen samarbejder med de europæiske organer som fremhævet i 
betragtning 16 i nærværende forslag, og for at sikre en passende databeskyttelse i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001, vil det være hensigtsmæssigt, at 
Europols databeskyttelsesansvarlige deltager i det eksisterende netværk af 
databeskyttelsesansvarlige, således at tilgangen til databeskyttelse bliver den samme som hos 
Fællesskabets organer. 

Ændringsforslag 2
Artikel 5, stk. 1, litra a

a) indsamling, opbevaring, behandling, 
analyse og udveksling af oplysninger og 
efterretninger, der fremsendes af 
medlemsstaternes myndigheder eller 
tredjelande eller andre offentlige eller 
private organer

a) indsamling, opbevaring, behandling, 
analyse og udveksling af oplysninger og 
efterretninger, der fremsendes af 
medlemsstaternes myndigheder eller 
tredjelande eller andre offentlige eller 
private organer; oplysninger, der kommer 
fra en privatperson, skal være indsamlet 
og behandlet på lovlig vis, inden de 
fremsendes til Europol, i 
overensstemmelse med national 
lovgivning om gennemførelse af direktiv 
95/46/EF, og vil kun være tilgængelige 
for Europol fra sag til sag, med et 
nærmere angivet formål og under 
medlemsstaternes retlige kontrol

Begrundelse

For at sikre, at oplysninger fra privatpersoner er korrekte, er det nødvendigt at indføre 
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supplerende sikkerhedsbestemmelser, da personlige data er indsamlet med kommercielt 
formål for øje i forretningsverdenen og derfor kan være af en sådan art, at de ikke opfylder de 
samme normer, som offentlige myndigheder er underlagt. 

Ændringsforslag 3
Artikel 6, stk. 2

2. I de tilfælde, hvor der oprettes et fælles 
efterforskningshold for at behandle sager 
om forfalskning af euroen, kan der udpeges 
en ansat i Europol til at lede 
efterforskningen, under lederen af 
efterforskningsholdets direkte ansvar. Hvis 
der er meningsforskelle mellem den ansatte 
i Europol og holdlederen, er sidstnævntes 
mening udslagsgivende.

2. I de tilfælde, hvor der oprettes et fælles 
efterforskningshold for at behandle sager 
om forfalskning af euroen eller løse de i 
artikel 5, stk. 2, omhandlede opgaver, kan 
der udpeges en ansat i Europol til at lede 
efterforskningen, under lederen af 
efterforskningsholdets direkte ansvar. Hvis 
der er meningsforskelle mellem den ansatte 
i Europol og holdlederen, er sidstnævntes 
mening udslagsgivende.

Begrundelse

Eftersom artikel 5, stk. 2, giver Europol mulighed for at spille en særlig rolle i forbindelse 
med "koordinering af politimæssig efterforskning af kriminelle aktiviteter udført ved hjælp af 
internettet, herunder terrorrelaterede handlinger og distribution af børnepornografi og andet 
ulovligt materiale, samt overvågning af internettet for at bidrage til at identificere sådanne 
kriminelle handlinger og de personer, der har begået dem", skal Europol også have 
muligheden for - i forbindelse med sådanne opgaver - at lede et fælles efterforskningshold på 
samme vilkår som i forbindelse med sager om forfalskning af euroen.

Ændringsforslag 4
Artikel 8, stk. 2

2. Den nationale enhed er 
forbindelsesleddet mellem Europol og 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder. Medlemsstaterne kan 
imidlertid tillade direkte kontakter mellem 
de udpegede kompetente myndigheder og 
Europol på betingelser, der fastsættes af 
den pågældende medlemsstat, herunder 
eventuel inddragelse af den nationale 
enhed.

2. Den nationale enhed er det det eneste 
forbindelsesled mellem Europol og 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder. Medlemsstaterne kan 
imidlertid tillade direkte kontakter mellem 
de udpegede kompetente myndigheder og 
Europol på betingelser, der fastsættes af 
den pågældende medlemsstat, herunder 
inddragelse af den nationale enhed.

Den nationale enhed skal samtidig fra 
Europol have tilsendt eventuelle 
oplysninger udvekslet som led i den 
direkte kontakt mellem Europol og de 
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udpegede kompetente myndigheder. 
Forbindelser mellem den nationale enhed 
og de kompetente myndigheder skal være 
underlagt national lovgivning og, især, de 
relevante nationale forfatningskrav.1
1 Tilpasning af bestemmelsen til artikel 4, 
stk. 2, i den tredje ændringsprotokol til 
Europol-konventionen.

Begrundelse

Det burde være indlysende, men det er vigtigt at understrege, at national lov er gældende i 
forbindelse med udveksling af oplysninger mellem den nationale enhed og medlemsstatens 
kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 5
Artikel 9, stk. 2, afsnit 2

De bilaterale udvekslinger efter litra d) kan 
også vedrøre kriminalitet, der ligger ud 
over Europols kompetence, hvis det er 
tilladt efter national ret.

De bilaterale udvekslinger efter litra d) kan 
også vedrøre kriminalitet, der ligger ud 
over Europols kompetence, hvis det er 
tilladt efter national ret. I så tilfælde 
holdes Europol ikke ansvarlig for 
indholdet af nogen af de udvekslede 
oplysninger.

Begrundelse

Europol kan ikke holdes ansvarlig for udveksling af oplysninger vedrørende strafferetlig 
forfølgelse, hvis det drejer sig om kriminalitet, der ligger ud over dets kompetence, hvis det 
deltager i efterforskningen som "menigt" medlem frem for som leder af en sådan 
retsforfølgelse.

Ændringsforslag 6
Artikel 10, stk. 2

2. Europol kan behandle oplysninger med 
henblik på at fastslå, om oplysningerne er 
relevante for organisationens opgaver og 
kan indgå i et af informationssystemerne.

2. Europol kan behandle oplysninger med 
henblik på at fastslå, om oplysningerne er 
relevante for organisationens opgaver og 
kan indgå i et af informationssystemerne.
Sådanne oplysninger oplagres i en separat 
database, indtil det fastslås, at de er 
relevante for en specifik Europol-opgave.
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Begrundelse

Bestemmelsens ordlyd er ikke præcis nok til at undgå misbrug af oplysninger, hvis relevans 
for Europols arbejde endnu ikke er blevet vurderet. For at respektere 
proportionalitetsprincippet skal det sikres, at oplysningerne ikke behandles med henblik på 
retsforfølgning, førend det er undersøgt, om oplysningerne er relevante.

Ændringsforslag 7
Artikel 10, stk. 3

3. Når Europol har til hensigt at oprette 
andre databehandlingssystemer end 
Europols informationssystem som nævnt i 
artikel 11 eller de analyseregistre, der er 
nævnt i artikel 14, fastlægger Rådet, der 
træffer afgørelse med kvalificeret flertal 
efter høring af Europa-Parlamentet, de 
betingelser, der gælder for Europol på dette 
område. Disse betingelser vedrører navnlig 
adgang til og brug af oplysningerne, samt 
tidsfrister for lagring og sletning af 
sådanne oplysninger, under hensyntagen til 
de principper, der er nævnt i artikel 26.

3. Når Europol har til hensigt at oprette 
andre databehandlingssystemer end 
Europols informationssystem som nævnt i 
artikel 11 eller de analyseregistre, der er 
nævnt i artikel 14, fastlægger Rådet, der 
træffer afgørelse med kvalificeret flertal 
efter høring af Europa-Parlamentet, de 
betingelser, der gælder for Europol på dette 
område. Disse betingelser vedrører navnlig 
adgang til og brug af oplysningerne, samt 
tidsfrister for lagring og sletning af 
sådanne oplysninger, under hensyntagen til 
de principper, der er nævnt i artikel 26.
Europols fælles kontrolinstans høres, 
inden Rådet træffer en sådan afgørelse.

Begrundelse

Ved behandling af personoplysninger uden for Europols informationssystem eller 
analyseregistrene skal de registreredes legitime interesser være beskyttet, og derfor skal 
Europols fælles kontrolinstans høres.

Ændringsforslag 8
Artikel 11, stk. 1

1. Europol vedligeholder Europols 
informationssystem. Europols 
informationssystem skal med henblik på 
søgning være umiddelbart tilgængeligt for 
de nationale enheder, 
forbindelsesofficererne, Europols direktør, 
vicedirektører og sikkerhedsgodkendte 
ansatte.

1. Europol vedligeholder Europols 
informationssystem. Europols 
informationssystem skal med henblik på 
søgning være umiddelbart tilgængeligt for 
de nationale enheder, 
forbindelsesofficererne, Europols direktør, 
vicedirektører og sikkerhedsgodkendte 
ansatte. De nationale enheders direkte 
adgang til informationssystemet, for så 
vidt angår personer omhandlet i artikel 
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12, stk. 1, litra b, er begrænset til de 
personoplysninger, der er anført i artikel 
12, stk. 2. De kan efter anmodning få 
adgang til alle oplysningerne gennem 
forbindelsesofficererne til brug for en 
bestemt efterforskningsopgave.

Begrundelse

Personer, for hvilke der er i henhold til national ret er stærk grund til at antage, at de vil 
begå en strafbar handling, som henhører under Europols kompetence, kan ikke behandles 
som kriminelle, der er dømt for at have begået en strafbar handling. Der bør indføres særlige 
bestemmelser til beskyttelse af denne personkategori, som fastlagt i artikel 7, stk. 1, i 
Europol-konventionen.

Ændringsforslag 9
Artikel 20, stk. 1

1. Europol lagrer kun oplysninger i 
dataregistre, så længe det er nødvendigt for 
udførelsen af Europols opgaver. Senest tre
år efter registreringen skal det undersøges, 
om det er nødvendigt fortsat at opbevare de 
pågældende oplysninger. Den enhed, der 
har foretaget registreringen, gennemgår de 
oplysninger, der er lagret i 
informationssystemet, og sørger for 
sletning. Europol gennemgår de 
oplysninger, som er lagret i Europols 
øvrige dataregistre, og sørger for sletning. 
Senest tre måneder inden udløbet af fristen 
for gennemgang af de oplysninger, som 
medlemsstaterne har registreret, underretter 
Europol automatisk medlemsstaterne om 
fristens udløb.

1. Europol lagrer kun oplysninger i 
dataregistre, så længe det er nødvendigt for 
udførelsen af Europols opgaver. Senest to
år efter registreringen skal det uanset 
artikel 10, stk. 3, undersøges, om det er 
nødvendigt fortsat at opbevare de 
pågældende oplysninger. Den enhed, der 
har foretaget registreringen, gennemgår de 
oplysninger, der er lagret i 
informationssystemet, og sørger for 
sletning. Europol gennemgår de 
oplysninger, som er lagret i Europols 
øvrige dataregistre, og sørger for sletning. 
Senest tre måneder inden udløbet af fristen 
for gennemgang af de oplysninger, som 
medlemsstaterne har registreret, underretter 
Europol automatisk medlemsstaterne om 
fristens udløb.

Begrundelse

Fristen for revision af opbevaringen af oplysninger er for lang. To år forekommer at være et 
mere rimeligt tidsrum. Desuden omfatter ændringsforslaget, som foreslået af den fælles 
kontrolinstans, en henvisning til artikel 10, stk. 3, der tillader oprettelsen af andre 
databehandlingssystemer, end dem der er omhandlet i afgørelsen.
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Ændringsforslag 10
Artikel 22, stk. 1, litra d a (nyt)

da) de relevante afdelinger i Rådets 
Generalsekretariat og Den Europæiske 
Unions Fælles Situationscenter

Begrundelse

Det Fælles Situationscenter spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af en række strafbare 
handlinger (som f.eks. terrorisme), som ligeledes henhører under Europols 
kompetenceområde. Som en konsekvent foranstaltning og for at øge samarbejdet med alle 
relevante organer på EU-plan er det nødvendigt, at Europol og Det Fælles Situationscenter 
etablerer og opretholder et nært samarbejde.

Ændringsforslag 11
Artikel 22, stk. 5 a (nyt)

5a. Ved overførsel af personoplysninger 
fra Fællesskabets institutioner og organer 
betragtes Europol som et 
fællesskabsorgan i overensstemmelse med 
artikel 7 i forordning nr. 45/2001.

Begrundelse

Når Europol behandler oplysninger fra fællesskabsorganer, bør den behandles som et 
fællesskabsorgan og dermed være omfattet af forordning nr. 45/20011, som finder anvendelse 
på alle fællesskabsorganer, der behandler personoplysninger. Herved undgår man at skabe 
usikkerhed. Desuden er dette mere i overensstemmelse med nærværende forslag, som har til 
formål i højere grad at bringe Europol på linie med EU-institutioner og -organer.  

Ændringsforslag 12
Artikel 27, stk. 5

5. Styrelsesrådet vedtager yderligere 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
den databeskyttelsesansvarlige. Disse 
gennemførelsesbestemmelser vedrører 
navnlig udnævnelse og afskedigelse af den 
databeskyttelsesansvarlige og dennes 

5. Styrelsesrådet vedtager yderligere 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
den databeskyttelsesansvarlige. Disse 
gennemførelsesbestemmelser vedrører 
navnlig udnævnelse og afskedigelse af den 
databeskyttelsesansvarlige og dennes 
hverv, opgaver, beføjelser, samt garantier 

  
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger, EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.
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hverv, opgaver og beføjelser. for den pågældendes uafhængighed.

Begrundelse

For at sikre den databeskyttelsesansvarliges uafhængighed bør der inden for rammerne af 
gennemførelsesbestemmelserne vedtages særlige garantier for uafhængighed.

Ændringsforslag 13
Artikel 29, stk. 4

4. Adgang til personoplysninger nægtes, 
hvis:

4. Adgang til personoplysninger nægtes
kun, hvis afslaget er nødvendigt:

a) en sådan adgang kan skade en af 
Europols aktiviteter

a) for at give Europol mulighed for at 
varetage sine opgaver på behørig vis

b) en sådan adgang kan skade en national 
efterforskning, som Europol deltager i

b) for at forhindre, at en national 
efterforskning, som Europol deltager i, 
skades

c) en sådan adgang kan skade tredjeparts 
rettigheder og friheder.

c) for at beskytte tredjeparts rettigheder og 
friheder.

Begrundelse

Ordlyden i Kommissionens forslag giver ikke en fuldstændig garanti for at kunne få 
aktindsigt. Undtagelser fra retten til aktindsigt kan kun accepteres, hvis det er nødvendigt for 
at kunne beskytte en anden grundlæggende rettighed. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
stramme teksten op for at beskytte denne grundlæggende rettighed. 

Ændringsforslag 14
Artikel 37, stk. 1

1. Europol ledes af en direktør, der 
udnævnes af Rådet, som træffer afgørelse 
med kvalificeret flertal, fra en liste med 
mindst tre kandidater forelagt af 
styrelsesrådet, for en periode på fire år, der 
kan forlænges én gang.

1. Europol ledes af en direktør, der 
udnævnes af Rådet, som træffer afgørelse 
med kvalificeret flertal efter høring af 
Europa-Parlamentet, fra en liste med 
mindst tre kandidater forelagt af 
styrelsesrådet, for en periode på fire år, der 
kan forlænges én gang.

Begrundelse

Udnævnelsen og afskedigelsen af Europols direktør bør ske på samme måde. Med henblik på 
at sikre en mere demokratisk ansvarliggørelse af Europols direktør samt gøre nærværende 
afgørelse mere konsekvent bør Europa-Parlamentet høres - ikke blot om afskedigelsen, men 
også om udnævnelsen af direktøren.  
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Ændringsforslag 15
Artikel 38, stk. 5 a (nyt)

5a. Forordning nr. 45/2001 finder 
anvendelse på behandlingen af 
personoplysninger om Europols ansatte. 

Begrundelse

Ved behandling af personoplysninger om Europols ansatte bør forordning nr. 45/2001 finde 
anvendelse for at undgå enhver form for diskrimination. Forordningen er omtalt i betragtning 
12 i forslaget med hensyn til behandling af personoplysninger om Europols ansatte. En 
normativ bestemmelse som i ovennævnte ændringsforslag bør indgå i forslagets tekst frem for 
i en betragtning, som ikke har nogen retsvirkning.

Ændringsforslag 16
Artikel 44, stk. 4 a (nyt)

4a. Formanden for styrelsesrådet eller 
Europols direktør forelægger Europols 
prioriteter for det kommende år for 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg, 
herunder medlemmer af de nationale 
parlamenter, for at sikre en demokratisk 
debat med civilsamfundet og en bedre 
kontrol med dets aktiviteter.

Begrundelse

Ansvar og ansvarliggørelse er to sider af samme sag. Europols stadig større rolle i 
bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og terrorisme bør fortsat varetages på en måde, der 
sikrer gennemsigtighed og demokratisk kontrol. Kun således vil resultaterne af Europols 
arbejde blive anerkendt af civilsamfundet. Med henblik herpå vil et blandet udvalg bestående 
af både europæiske og nationale parlamentsmedlemmer blive hilst velkommen.

Ændringsforslag 17
Artikel 45

På grundlag af et forslag fra direktøren 
vedtager styrelsesrådet senest seks 
måneder efter, at denne afgørelse har fået 
virkning, regler for aktindsigt i Europols 
dokumenter under hensyntagen til de 
principper og begrænsninger, som er 

På grundlag af et forslag fra direktøren 
vedtager styrelsesrådet, efter høring af 
Europa-Parlamentet, senest seks måneder 
efter, at denne afgørelse har fået virkning, 
regler for aktindsigt i Europols dokumenter 
under hensyntagen til de principper og 
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fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1049/2001.

begrænsninger, som er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1049/2001.

Begrundelse

Eftersom forordning nr. 1049/2001 blev vedtaget med proceduren med fælles 
beslutningstagning, bør Europa-Parlamentet i det mindste høres om vedtagelsen af regler for 
aktindsigt.

Ændringsforslag 18
Artikel 47

Formanden for styrelsesrådet og direktøren 
kan give møde i Europa-Parlamentet for at 
drøfte generelle spørgsmål vedrørende 
Europol.

Formanden for styrelsesrådet og direktøren 
giver efter anmodning møde i Europa-
Parlamentet for at drøfte spørgsmål 
vedrørende Europol af enhver art.

Begrundelse

For at højne Europa-Parlamentets demokratiske kontrol med Europol skal styrelsesrådets 
formand, direktøren og vicedirektørerne efter anmodning give møde i Parlamentet. Desuden 
bør drøftelsen vedrøre spørgsmål om Europol af enhver art og ikke kun generelle spørgsmål.
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BEGRUNDELSE

Hvis Den Europæiske Union skal kunne imødegå stadig skiftende forhold, nye former for 
kriminalitet og nye terrortrusler, kræver det, at Europol får flere beføjelser og ændrer sine
arbejdsmetoder ved at indføre større fleksibilitet i forbindelse med den måde, hvorpå den 
fungerer. Europols nuværende retlige rammer forhindrer imidlertid i høj grad en ajourføring 
eller ændring af dens beføjelser.

Europol blev etableret med Europol-konventionen af 26. juli 1995, i henhold til hvilken 
enhver ændring skal godkendes enstemmigt i Rådet og herefter ratificeres af hver 
medlemsstat. Mellem 2000 og 2003 vedtoges tre protokoller om ændring af Europol-
konventionen; disse protokoller træder i kraft i perioden mellem den 29. marts og 18. april 
2007, dvs. henholdsvis 4, 5 og 7 år efter de blev vedtaget. Der er således tale om en 
kompliceret og langstrakt proces. 

Med Amsterdam-traktatens ikrafttrædelse fik institutionerne nye juridiske mekanismer, som 
var mere fleksible, og som lettere kunne tilpasses til de skiftende forhold i Den Europæiske 
Union. Blandt disse mekanismer kan nævnes afgørelser under den tredje søjle og 
rammeafgørelser, som ikke skal ratificeres af alle medlemsstater.

Med henvisning til retsgrundlaget i artikel 34, stk. 2, i EF-traktaten har Europa-Parlamentet 
gentagne gange slået til lyd for en ændring af Europol-konventionen ved hjælp af de 
ovennævnte nye mekanismer. Ordføreren stiller sig derfor positivt over for Rådets forslag til 
afgørelse om oprettelse af en europæisk politienhed, som erstatter og ophæver Europol-
konventionen og dens tre protokoller.

I forslaget til Rådets afgørelse fastsættes det, at Europol ændres til et EU-organ med to ting til 
følge: finansieringen heraf vil ske via Fællesskabets budget, og Europols ansatte vil få status
som EU-tjenestemænd.

Den nye forordning vil ikke begrænse politienhedens beføjelse til at gribe ind mod organiseret 
kriminalitet. Dette er en væsentlig ændring, eftersom det indebærer, at Europols aktionsfelt 
udvides til at omfatte andre former for alvorlige forbrydelser, som begås uden for den 
organiserede kriminalitet.

Forslaget indeholder bestemmelser om samordning, organisation og gennemførelse af 
efterforskning og operative aktioner i samarbejde med medlemsstaternes kompetente 
myndigheder eller i fælles efterforskningshold. Ordføreren glæder sig over, at Europol får 
mulighed for at iværksætte foranstaltninger mod hvidvaskning af penge, samt at anmode 
medlemsstaterne om at iværksætte visse undersøgelser. Indføjelsen af bestemmelser 
vedrørende aktindsigt i Europols dokumenter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 hilses velkomment.

Ordføreren finder det imidlertid nødvendigt at fremsætte forslag om en række ændringer 
vedrørende den demokratiske kontrol med Europol, samt beskyttelse af personoplysninger, 
m.m.
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Muligheden for at indhente oplysninger om private instanser giver anledning til grundig 
overvejelse, eftersom sådanne oplysninger eventuelt ikke er indhentet på sikker og pålidelig 
vis. Det er derfor nødvendigt fra sag til sag at foretage en vurdering og indføre yderligere 
beskyttelse, herunder domstolsprøvelse. Hvad angår behandlingen af oplysninger med henblik 
på at fastslå, om de er relevante for Europols arbejde, er der behov for at fastsætte en rimelig 
periode, inden for hvilken det er muligt at vurdere sådanne oplysninger, uden at dette 
indebærer en risiko for individuelle rettigheder.

Hvad angår udvekslingen af oplysninger med andre fællesskabsorganer, vil det - hvis Europol 
til syvende og sidst ikke bliver et fællesskabsorgan - være nødvendigt at sikre, at 
politienheden ikke behandles som en organisation hjemmehørende i et tredjeland. Det er 
nødvendigt at indføje en henvisning med henblik herpå, således at artikel 7 i forordning nr. 
45/2001 finder anvendelse for at sikre overensstemmelse. 

Indførelsen af en uafhængig ombudsmand til beskyttelse af Europols oplysninger er en meget 
fornuftig foranstaltning, selv om det er nødvendigt at indføre yderligere garantier, som skal 
sikre den pågældendes uafhængighed. Den databeskyttelsesansvarlige vil på en positiv måde 
bidrage til at øge de nationale myndigheders tillid til Europol.

Hvad specifikt angår forbindelserne mellem Europol og Europa-Parlamentet, skal 
opmærksomheden henledes på følgende aspekter. For det første er det nødvendigt at anvende 
et og samme system til både at udnævne og afskedige Europols direktør. I forslaget skal 
Europa-Parlamentet kun høres i forbindelse med direktørens afskedigelse. Denne asymmetri 
bør der rådes bod på ved at give Parlamentet mulighed for at deltage i udnævnelsen.

Finansieringsordningen for Europol er genstand for intens debat i Rådet. Der findes to 
muligheder: enten bibeholdes det nuværende mellemstatslige finansieringssystem, eller også 
finansieres Europol via fællesskabsbudgettet. Den nuværende tendens er at fortsætte med 
direkte finansiering fra medlemsstaterne. Ordføreren er ikke enig heri og understreger 
betydningen af finansiering via fællesskabsbudgettet som en af de vigtigste måder, hvorpå 
Europa-Parlamentet vil kunne udøve kontrol med Europol. Europa-Parlamentets deltagelse i 
fastsættelsen af Europols budget vil bidrage til at øge den demokratiske kontrol med Europol.

Endelig bør det understreges, at ændringen af retsgrundlaget ikke umiddelbart synes at øge 
den demokratiske legitimitet, eftersom forhandlingerne om en afgørelse ikke kræver 
ratificering i medlemsstaternes parlamenter. Det er derfor ønskeligt, at Europa-Parlamentet 
gives mulighed for at godkende Europols budget for dermed at få et overblik over Europols 
aktiviteter.

Ordføreren foreslår endvidere, at Europols prioriteter hvert år forelægges for et "blandet 
udvalg" bestående af medlemmer af Europa-Parlamentets kompetente udvalg og deres 
modpart fra medlemsstaternes parlamentsudvalg. Dette forslag udspringer af Europa-
Parlamentets behov for at blive inddraget i Europols udvikling for at sikre, at Europol nyder 
den størst mulige demokratiske legitimitet.


