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elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik.  A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban).  Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) létrehozásáról szóló tanácsi határozatra 
irányuló javaslatról
(COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság javaslatára (COM(2006)0817)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 30. cikke (1) bekezdésének b) pontjára, 30. cikke (2) 
bekezdésére és 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

– tekintettel az EK-Szerződés 39. cikke (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács 
konzultált a Parlamenttel (C6-0055/2007),

– tekintettel a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről 
szóló jegyzőkönyvre, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel,

– tekintettel eljárási szabályzat 93. és 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a 
Költségvetési Bizottság és az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A6-0000/2007),

1. jóváhagyja a javaslatot; annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot a javaslatának megfelelő, az EK-Szerződés 250. cikkének (2) 
bekezdése szerinti módosítására;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen 
módosítani kívánja a javaslatot;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(13) preambulumbekezdés

(13) Szükség van adatvédelmi tisztviselőre, (13) Szükség van adatvédelmi tisztviselőre, 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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aki azért felel, hogy független módon 
biztosítsa az adatfeldolgozás jogszerűségét 
és az e határozat személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó rendelkezéseinek 
való megfelelést, beleértve az Europol 
személyzetére vonatkozó személyes adatok 
feldolgozását is, amelyeket a 45/2001/EK 
rendelet 24. cikke véd.

aki azért felel, hogy független módon 
biztosítsa az adatfeldolgozás jogszerűségét 
és az e határozat személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó rendelkezéseinek 
való megfelelést, beleértve az Europol 
személyzetére vonatkozó személyes adatok 
feldolgozását is, amelyeket a 45/2001/EK 
rendelet 24. cikke véd. Feladatainak 
végrehajtása során az adatvédelmi 
tisztviselő együttműködik a közösségi jog 
szerint kinevezett adatvédelmi 
tisztviselővel.

Indokolás

A jelen javaslat 16. preambulumbekezdésében kiemelt közösségi szervekkel történő 
együttműködés biztosítása és a 45/2001. sz. rendelettel összhangban történő megfelelő 
adatvédelmi szint garantálása érdekében jó volna, ha az Europol adatvédelmi tisztviselője 
részt venne az adatvédelmi tisztviselők jelenlegi hálózatában a közösségi szervek által 
alkalmazott megközelítéssel azonos megközelítés alkalmazása érdekében.

Módosítás: 2
5. cikk (1) bekezdés a) pont

a) a tagállamok vagy harmadik országok 
hatóságai, vagy egyéb közjogi vagy 
magánjogi jogalanyok által továbbított 
információk és bűnüldözési operatív 
információk összegyűjtése, tárolása, 
feldolgozása, elemzése és cseréje;

a) a tagállamok vagy harmadik országok 
hatóságai, vagy egyéb közjogi vagy 
magánjogi jogalanyok által továbbított 
információk és bűnüldözési operatív 
információk összegyűjtése, tárolása, 
feldolgozása, elemzése és cseréje; a 
magánforrásokból származó 
információkat jogszerűen, a 95/46/EK 
irányelv végrehajtásáról rendelkező 
nemzeti jogszabálynak megfelelően kell 
összegyűjteni és kezelni az Europolnak 
történő továbbítás előtt, és ezekhez az 
Europol csak eseti alapon, meghatározott 
céllal és bírói felügyelet alatt férhet hozzá 
a tagállamokban;

Indokolás

A magánforrásból származó információk pontosságának biztosítása érdekében további 
biztonsági intézkedésekre van szükség, mivel, ha a szóban forgó személyes adatokat 
kereskedelmi célból, kereskedelmi környezetben gyűjtötték, akkor nem biztos, hogy 
megfelelnek ugyanazoknak a követelményeknek, amelyeknek a hatóságoknak meg kell 



PR\657504HU.doc 7/16 PE 386.497v01-00

HU

felelniük.

Módosítás: 3
6. cikk (2) bekezdés

(2) Azokban az esetekben, amikor közös 
nyomozócsoportot állítanak fel az eurót 
érintő pénzhamisítási ügyek kezelésére, az 
Europol valamely tisztviselője kijelölhető a 
nyomozás vezetésére, a csoport 
vezetőjének közvetlen felelőssége mellett.
Amennyiben véleménykülönbség van az 
így kijelölt Europol-tisztviselő és a 
csoportvezető között, ez utóbbi véleménye 
az irányadó.

(2) Azokban az esetekben, amikor közös 
nyomozócsoportot állítanak fel az eurót 
érintő pénzhamisítási vagy az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett ügyek kezelésére, az 
Europol valamely tisztviselője kijelölhető a 
nyomozás vezetésére, a csoport 
vezetőjének közvetlen felelőssége mellett. 
Amennyiben véleménykülönbség van az 
így kijelölt Europol-tisztviselő és a 
csoportvezető között, ez utóbbi véleménye 
az irányadó.

Indokolás

Mivel az 5. cikk (2) bekezdése lehetővé teszi azt, hogy az Europol „az internet 
felhasználásával elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozati cselekmények 
koordinálásában, különösen a terrorizmussal összefüggő bűncselekmények, valamint a 
gyermekpornográfia és egyéb illegális anyagok terjesztése tekintetében, továbbá az internet 
ellenőrzésben, hogy segítsenek az ilyen bűncselekmények és az ezeket elkövető személyek 
azonosításában” sajátos szerepet játsszon, az Europolnak lehetőséget kell adni arra, hogy e 
feladatai végrehajtása terén ugyanolyan feltételekkel vezethessen közös nyomozócsoportot, 
mint az eurót érintő pénzhamisítási ügyekben.

Módosítás: 4
8. cikk (2) bekezdés

(2) A nemzeti egység összekötő szervként 
működik az Europol és az illetékes nemzeti 
hatóságok között. A tagállamok azonban 
engedélyezhetik a közvetlen kapcsolatot a 
kijelölt illetékes hatóságok és az Europol 
között az érintett tagállam által 
megállapított feltételek szerint, beleértve 
adott esetben a nemzeti egység előzetes 
bevonását is.

(2) 

A nemzeti egység kizárólagos összekötő 
szervként működik az Europol és az 
illetékes nemzeti hatóságok között.  A 
tagállamok azonban engedélyezhetik a 
közvetlen kapcsolatot a kijelölt illetékes 
hatóságok és az Europol között az érintett 
tagállam által megállapított feltételek 
szerint, beleértve adott esetben a nemzeti 
egység előzetes bevonását is. 

A nemzeti egység ugyanakkor megkap 
minden, az Europol és a kijelölt illetékes 
hatóságok közötti közvetlen kapcsolat 
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során cserélt információt.  A nemzeti 
egységek és az illetékes hatóságok közötti 
kapcsolatok irányítása a nemzeti jognak, 
és különösen a nemzeti alkotmányos 
követelményeknek megfelelően történik2.
2 Az Europol-egyezmény 4. cikke (2) bekezdésének 
elfogadása a harmadik módosító jegyzőkönyv 
szerinti változatban. 

Indokolás

Nyilvánvalónak kellene látszania, de érdemes kifejezetten előírni azt, hogy a nemzeti egység 
és a kijelölt illetékes hatóságok közötti információcserére a nemzeti jogot kell alkalmazni.

Módosítás: 5
9. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

Az első albekezdés d) pontjában 
meghatározott kétoldalú cserék az Europol 
hatáskörén kívül eső bűncselekményekre is 
kiterjedhetnek, amennyiben a nemzeti jog 
ezt lehetővé teszi.

Az első albekezdés d) pontjában 
meghatározott kétoldalú cserék az Europol 
hatáskörén kívül eső bűncselekményekre is 
kiterjedhetnek, amennyiben a nemzeti jog 
ezt lehetővé teszi.

Ebben az esetben az Europol nem 
vonható felelősségre a cserélt információk 
tartalmát illetően.

Indokolás

Az Europol nem vonható felelősségre a hatáskörén kívül eső bűncselekményekben történő 
nyomozás során cserélt információkkal kapcsolatban, mivel ezekben az esetekben inkább 
eszközként, és nem a nyomozás főszereplőjeként szolgál.

Módosítás: 6
10. cikk (2) bekezdés

(2) Az Europol feldolgozhat adatokat 
annak eldöntése céljából, hogy ezek az 
adatok feladatai szempontjából fontosak-e, 
és felvehetők-e valamely információs 
rendszerébe.

(2) Az Europol feldolgozhat adatokat 
annak eldöntése céljából, hogy ezek az 
adatok feladatai szempontjából fontosak-e, 
és felvehetők-e valamely információs 
rendszerébe. Ezeket az adatokat egy külön 
adatbázisban tárolja, annak 
megállapításáig, hogy valamely 
feladatának szempontjából fontosak-e.
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Indokolás

Ennek a rendelkezésnek a szövegezése nem eléggé precíz az Europol munkájának 
szempontjából még nem értékelt adatokkal történő visszaélés megakadályozásához. Az 
arányosság elvének tiszteletben tartása érdekében biztosítani kell, hogy amíg az adatok 
jelentőségének ellenőrzése nem fejeződik be, addig az adatokat nem használják fel 
bűnüldözési célokra.

Módosítás: 7
10. cikk (3) bekezdés

(3) Ha az Europol a 11. cikkben említett 
Europol Információs Rendszeren és a 14. 
cikkben említett elemzési munkafájlokon 
kívül személyes adatok feldolgozására 
szolgáló rendszert szándékozik létrehozni, 
a Tanács az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően, minősített 
többséggel határozza meg azokat a 
feltételeket, amelyek mellett az Europol ezt 
megteheti. Ezek a feltételek különösen az 
adatokhoz való hozzáférésre és az adatok 
felhasználására, valamint az adatok 
tárolásának és törlésének időbeli korlátaira 
vonatkoznak, a 26. cikkben említett elvek 
kellő figyelembevételével.

(3) Ha az Europol a 11. cikkben említett 
Europol Információs Rendszeren és a 14. 
cikkben említett elemzési munkafájlokon 
kívül személyes adatok feldolgozására 
szolgáló rendszert szándékozik létrehozni, 
a Tanács az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően, minősített 
többséggel határozza meg azokat a 
feltételeket, amelyek mellett az Europol ezt 
megteheti. Ezek a feltételek különösen az 
adatokhoz való hozzáférésre és az adatok 
felhasználására, valamint az adatok 
tárolásának és törlésének időbeli korlátaira 
vonatkoznak, a 26. cikkben említett elvek 
kellő figyelembevételével. Ilyen határozat 
elfogadása előtt a Tanács konzultációt 
folytat az Europol közös ellenőrző 
szervével.

Indokolás
Az adatoknak az Europol Információs Rendszeren vagy az elemzési munkafájlokon kívül 
történő feldolgozása során védeni kell az adatalany alapvető érdekeit, ezért elő kell írni az 
Europol közös ellenőrző szervével való konzultációt.

Módosítás: 8
11. cikk (1) bekezdés

(1) Az Europol karbantartja az Europol 
Információs Rendszert. Az Europol 
Információs Rendszer konzultációs célból 
közvetlenül hozzáférhető a nemzeti 
egységek, az összekötő tisztviselők, az 
igazgató, az igazgatóhelyettesek és az 
Europol megfelelően felhatalmazott 

(1) Az Europol karbantartja az Europol 
Információs Rendszert. Az Europol 
Információs Rendszer konzultációs célból 
közvetlenül hozzáférhető a nemzeti 
egységek, az összekötő tisztviselők, az 
igazgató, az igazgatóhelyettesek és az 
Europol megfelelően felhatalmazott 
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tisztviselői számára. tisztviselői számára. A nemzeti 
egységeknek az információs rendszerhez 
való hozzáférése a 12. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
személyek tekintetében kizárólag a 12. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt 
személyazonossági adatokra korlátozott. 
Amennyiben egyes nyomozásokhoz 
szükséges, a teljes adatállományhoz való 
hozzáférés az összekötő tisztviselőkön 
keresztül történik.

Indokolás

Azon személyek adatait, akikkel szemben a nemzeti jogszabályok szerint fennáll annak 
gyanúja, hogy  olyan bűncselekményt fognak elkövetni, amely az Europol hatáskörébe 
tartozik, nem lehet úgy kezelni, mint elítélt bűnözők adatait. A személyek ezen csoportja 
számára különleges óvintézkedéseket kell biztosítani a jelenlegi Europol-egyezmény 7. 
cikkének (1) bekezdése szerint.

Módosítás: 9
20. cikk (1) bekezdés

(20) Az adatfájlokban lévő adatok az 
Europolnál csak addig tárolhatók, amíg az 
feladatainak ellátásához szükséges. A 
további tárolás szükségességét az 
adatbevitelt követően legkésőbb három év 
múlva felül kell vizsgálni. Az információs 
rendszerben tárolt adatok felülvizsgálatát 
és törlését az adatokat bevivő egység végzi.
Az Europol más adatfájljaiban tárolt adatok 
felülvizsgálatát és törlését az Europol 
végzi. Az adattárolás felülvizsgálatára 
előírt határidő lejárta előtt három hónappal 
az Europol automatikusan értesíti a 
tagállamokat.

(20) Az adatfájlokban lévő adatok az 
Europolnál csak addig tárolhatók, amíg az 
feladatainak ellátásához szükséges.  A 10. 
cikk (3) bekezdésének ellenére a további 
tárolás szükségességét az adatbevitelt 
követően legkésőbb két év múlva felül kell 
vizsgálni.  Az információs rendszerben 
tárolt adatok felülvizsgálatát és törlését az 
adatokat bevivő egység végzi.  Az Europol 
más adatfájljaiban tárolt adatok 
felülvizsgálatát és törlését az Europol 
végzi.  Az adattárolás felülvizsgálatára 
előírt határidő lejárta előtt három hónappal 
az Europol automatikusan értesíti a 
tagállamokat. 

Indokolás

Az adatok tárolásának felülvizsgálatára meghatározott időszak túl hosszú. Ennek két évben 
történő meghatározása sokkal arányosabbnak látszik. Ezen túlmenően, a közös ellenőrző 
szerv kérésére a módosítás utalást tartalmaz a 10. cikk (3) bekezdésére, amely lehetővé teszi 
egy, a határozatban foglalttól eltérő rendszer létrehozását. 
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Módosítás: 10
22. cikk (1) bekezdés da) pont (új)

da) a Tanács megfelelő részlegei és az 
Európai Unió Helyzetelemző Központja 

Indokolás

Az Európai Unió Helyzetelemző Központja kulcsszerepet játszik bizonyos bűncselekmények 
(így pl. a terrorizmus) elleni küzdelemben, amelyek az Europol hatáskörébe tartoznak. A 
következetesség kedvéért és a megfelelő szervezetek közötti EU-szintű együttműködés fokozása 
érdekében szükség van az Europol és a SitCen közötti együttműködés kiépítésére és 
fenntartására.

Módosítás: 11
22. cikk (5a) bekezdés (új)

(5a) Amennyiben a személyes adatokat 
egy közösségi intézmény vagy szerv 
továbbította, az Europol a 45/2001. sz. 
rendelet 7. cikke szerinti közösségi 
szervnek tekintendő. 

Indokolás

Amikor az Europol közösségi szervektől származó személyes adatokat kezel, akkor a 45/2001. 
sz., a személyes adatokat kezelő összes közösségi szervre érvényes rendelet1 hatálya alá 
tartozó közösségi szervnek tekintendő. Ezzel elkerülhető a bizonytalanság, és egyúttal 
összhangban áll e javaslat azon elképzelésével, hogy az Europol helyzetét igazítani kell azon 
intézmények és szervek helyzetéhez, amelyekre az EK-szerződés vonatkozik.

Módosítás: 12
27. cikk (5) bekezdés

(5) Az adatvédelmi tisztviselő tekintetében 
az igazgatótanács további végrehajtási 
szabályokat fogad el. A végrehajtási 
szabályok különösen az adatvédelmi 
tisztviselő kiválasztását és elbocsátását, 
feladatait, kötelességeit és hatásköreit 

(5) 

Az adatvédelmi tisztviselő tekintetében az 
igazgatótanács további végrehajtási 
szabályokat fogad el.  A végrehajtási 
szabályok különösen az adatvédelmi 
tisztviselő kiválasztását és elbocsátását, 

  
1 Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi 
intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, HL 8/1., 2001.01.12.
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érintik. feladatait, kötelességeit, hatásköreit és 
függetlenségének garanciáit érintik.

Indokolás

Az adatvédelmi tisztviselő függetlenségének biztosítása érdekében a végrehajtási szabályok 
keretében sajátos, a függetlenséget biztosító garanciákat kell elfogadni.

Módosítás: 13
27. cikk (4) bekezdés

(4) A személyes adatokhoz való 
hozzáférést megtagadják, ha:

(4) A személyes adatokhoz való 
hozzáférést csak akkor tagadják meg, ha a 
megtagadás ahhoz szükséges, hogy:

a) a hozzáférés veszélyeztetheti az Europol 
valamely tevékenységét;

a) az Europol megfelelően teljesíthesse 
feladatait; 

b) a hozzáférés olyan nemzeti nyomozást 
veszélyeztethet, amelyben az Europol 
közreműködik;

b) garantálható legyen, hogy bármely, az 
Europol által segített nemzeti nyomozás 
nem kerül veszélybe;

c) a hozzáférés harmadik felek jogait és 
szabadságait veszélyeztetheti.

c) megvédhetőek legyenek harmadik felek 
jogai és szabadságai.

Indokolás

A Bizottság javaslatának szövegezése nem garantálja teljes mértékben a hozzáférési jogot. E 
joggal kapcsolatban kizárólag szükség esetén, egy másik alapvető érdek védelme érdekében 
fogadható el kivétel. Éppen ezért a hozzáférési jog alapvető mivoltának védelme érdekében 
helyénvalónak létszik egy szigorúbb szövegezés.

Módosítás: 14
37. cikk (1) bekezdés

(1) Az Europol élén az igazgató áll, akit az 
igazgatótanács által beterjesztett, legalább 
három jelöltet tartalmazó listáról a Tanács 
minősített többséggel, négyéves időszakra 
nevez ki; az igazgató egy alkalommal újra 
kinevezhető.

(1) Az Europol élén az igazgató áll, akit az 
igazgatótanács által beterjesztett, legalább 
három jelöltet tartalmazó listáról a Tanács 
minősített többséggel, az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően, négyéves időszakra nevez ki; az 
igazgató egy alkalommal újra kinevezhető.  

Indokolás

Az Europol igazgatója kinevezésének és felmentésének azonos módon kell történnie. Az 
Europol igazgatójának demokratikusabb elszámoltathatósága és a jelenlegi határozat 



PR\657504HU.doc 13/16 PE 386.497v01-00

HU

konzisztenciájának biztosítása érdekében elő kell írni az Európai Parlamenttel történő 
konzultációt mind az igazgató kinevezése, mind pedig felmentése esetére.

Módosítás: 15
38. cikk (5a) bekezdés (új)

(5a) A 45/2001/EK rendelet alkalmazandó 
az Europol személyzetéhez kapcsolódó 
személyes adatok kezelésére.

Indokolás

A diszkrimináció minden formájának elkerülése céljából az Europol személyzetének személyes 
adatai kezelésekor is a 45/2001/EK rendeletet kell alkalmazni. Jelen javaslat 12. 
preambulumbekezdése említi ezt a rendeletet az Europol személyzete személyes adatainak 
kezelése vonatkozásában. Azonban, mivel a preambulumbekezdés nem kötelező erejű, inkább 
egy olyan normatív rendelkezést kell beilleszteni, amilyet ez a módosítás javasol.

Módosítás: 16
44. cikk (4a) bekezdés (új)

Az igazgatótanács elnöke vagy az Europol 
igazgatója az Európai Parlamentnek a 
nemzeti parlamenti képviselők 
részvételével ülésező illetékes bizottsága 
elé terjeszti az Europol következő évi 
prioritásait a civil társadalommal 
folytatandó demokratikus vita és a 
tevékenysége feletti jobb ellenőrzés 
biztosítása érdekében. 

Indokolás

A felelősség és az elszámoltathatóság az érem két oldala. Az Europol szervezett bűnözés és 
terrorizmus elleni harcban játszott fokozódó szerepének az átláthatóság és a demokratikus 
ellenőrzés biztosítása mellett kell folytatódnia. A civil társadalom csak ilyen módon fogja 
elismerni az Europol tevékenységének eredményeit. Ezért üdvözlendő lenne egy, az európai 
parlamenti és a nemzeti parlamenti képviselőkből álló vegyes bizottság.

Módosítás: 17
45. cikk

Az Europol igazgatójának javaslata alapján 
az igazgatótanács legkésőbb e határozat 

Az Europol igazgatójának javaslata alapján 
az igazgatótanács legkésőbb e határozat 
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alkalmazásának megkezdése után hat 
hónappal elfogadja az Europol 
dokumentumaihoz való hozzáférésre 
vonatkozó szabályokat, figyelembe véve az 
1049/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben megállapított elveket és 
korlátokat.

alkalmazásának megkezdése után hat 
hónappal, az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően elfogadja 
az Europol dokumentumaihoz való 
hozzáférésre vonatkozó szabályokat, 
figyelembe véve az 1049/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben 
megállapított elveket és korlátokat.

Indokolás

Figyelembe véve, hogy az 1049/2001/EK rendelet az együttdöntési eljárás keretében került 
elfogadásra, az Európai Parlamenttel legalább konzultációt kell folytatni a dokumentumokhoz 
való hozzáférésről szóló szabályok elfogadását megelőzően.

Módosítás: 18
47. cikk

Az igazgatótanács elnöke és az igazgató az 
Europollal kapcsolatos általános kérdések
megvitatása céljából megjelenhet az 
Európai Parlament előtt.

Az igazgatótanács elnöke és az igazgató az 
Europollal kapcsolatos bármilyen kérdés
megvitatása céljából kérésre megjelenik az 
Európai Parlament előtt.

Indokolás

Az Europol felett az Európai Parlament által gyakorolt demokratikus ellenőrzés javítása 
céljából az igazgatótanács elnökének, az igazgatónak, illetve helyettesének meg kell jelennie 
annak kérésére a Parlament előtt. Ezen kívül, a megvitatás tárgyát képező kérdés az Europol 
tevékenységére vonatkozó bármilyen, és nem csak általános kérdés lehet.
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INDOKOLÁS

Az Európai Uniót érintő változó körülmények, a bűncselekmények új formái, valamint a 
terrorizmus új fenyegetése megkövetelik, hogy az Europol szélesítse hatáskörét, és 
rugalmasabb szerkezetűvé tegye működését.  Az Europol jelenlegi jogi keretei azonban 
nagymértékben megnehezítik a modernizálásnak, illetve a hatáskör átalakításának minden 
formáját.

Az Europolt az Europol Egyezmény hozta létre 1995. július 26-án, olyan módon, hogy a 
Tanácsnak egyhangúlag el kell fogadnia, és később az összes tagállamnak ratifikálnia kell 
minden módosítást. 2000 és 2003 között három módosító jegyzőkönyvet fogadtak el az 
Europol Egyezményhez;  ezek 2007. március 29-e és április 18-a között lépnek hatályba, 
vagyis négy, öt, illetve hét évvel elfogadásuk után. Tehát egy bonyolult, és különösen 
hosszadalmas eljárásról van szó.

Az Amszterdami Szerződés hatályba lépése új, rugalmasabb, és az Európai Uniót érintő 
változó körülményekhez könnyebben hozzáigazítható jogi mechanizmusokat bocsátott az 
intézmények rendelkezésére. Az említett mechanizmusok olyan, a harmadik pillérhez tartozó
határozatok és kerethatározatok, amelyeket nem kell minden tagállamnak ratifikálnia.

Az Európai Parlament az EU-Szerződés 34. cikkének (2) bekezdésében foglalt jogalap szerint 
több esetben sürgette az Europol Egyezmény módosítását a már említett új mechanizmusok 
segítségével. Ezért az előadó üdvözölné az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló 
tanácsi határozatra irányuló javaslat előterjesztését, amellyel helyettesítenék és 
hatálytalanítanák az Europol Egyezményt és annak három jegyzőkönyvét.

A tanácsi határozatra irányuló javaslat magában foglalja az Europol európai uniós 
ügynökséggé való átalakítását, amely kettős következménnyel jár: a közösségi költségvetés 
terhére történő finanszírozás, valamint az Európai Közösségek hivatalnokaira vonatkozó 
személyzeti szabályzat alkalmazása az Europol személyzetére.  

Az új szabályzat nem korlátozza a rendőrségi hivatal hatáskörét a szervezett bűnözésre. Ez 
egy jelentős változás, mivel maga után vonja az Europol cselekvési körének kiterjesztését a 
szervezett bűnözésen kívül elkövetett egyéb súlyos bűncselekmények és azok elkövetőink 
felderítésére.

A javaslat rendelkezéseket tartalmaz a nyomozási és operatív tevékenységnek a tagállamok 
illetékes hatóságaival való összehangolására, közös szervezésére és kivitelezésére, illetve 
közös nyomozócsoportok felállítására. Az előadó pozitívan értékeli az Europol számára 
biztosított kezdeményezőkészséget a pénzmosás felderítése terén, valamint abban, hogy a 
tagállamokat bizonyos nyomozások megkezdésére kérheti fel. Az Europol dokumentumaihoz 
való hozzáférésről szóló határozatok integrációja a 1049/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel összhangban rendkívül hasznos.

Ennek ellenére, az előadó szükségesnek tartja néhány változtatás bevezetését többek között az 
Europol feletti demokratikus ellenőrzés és az adatvédelem területén.
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A magánszemélyekről történő adatgyűjtés lehetősége alapos átgondolást kíván, mivel 
lehetséges, hogy ezek az adatok nem biztonságos és megbízható forrásból származnak, ezért 
minden esetet külön-külön meg kell vizsgálni, és további garanciákat, például igazságügyi 
felülvizsgálatot kell bevezetni. Annak megállapításánál, hogy az adat az Europol céljainak 
megfelel-e vagy sem, ésszerű időtartamot kell meghatározni, melynek során ez a vizsgálat az 
egyén jogainak megsértése nélkül elvégezhető.

Ami a más közösségi szervekkel való adatcserét illeti, abban az esetben, ha az Europol végül 
nem tud közösségi szervvé válni, figyelni kell arra, hogy a rendőrségi hatóságot ne egy 
harmadik országhoz tartozó szervezetként kezeljék. Be kell vezetni egy hivatkozást, amely 
szerint a 45/2001 rendelet 7. cikke alkalmazásra kerül az egységesség biztosítása céljából.

Időszerű lépés lenne egy független, az adatvédelemért felelős pozíció létrehozása az 
Europolnál. Mindazonáltal további garanciákat kell bevezetni, melyek biztosítják 
függetlenségét. Az adatvédelemért felelős pozíció betöltése hozzájárulna ahhoz, hogy a 
tagállamok hatóságai jobban megbízzanak az Europolban.

Az Europol és az Európai Parlament kapcsolatát illetően a következő tényezőket kell 
hangsúlyozni: először is, ugyanolyan rendszert kell meghatározni az Europol igazgatójának 
kinevezésére és visszahívására. A jelenlegi javaslat értelmében az Európai Parlament 
véleményét csak az igazgató lemondása esetén kérik ki. Ennek az aszimmetriának a 
kiküszöbölése érdekében be kell vonni a Parlamentet az igazgatóválasztásba.  

Az Europol finanszírozási rendszere heves vita tárgya a Tanácsban. Két lehetőség létezik:
vagy fennmarad a jelenlegi kormányközi finanszírozási rendszer, vagy pedig a közösségi 
költségvetésből finanszírozzák. Jelenleg inkább a tagállamok terhére történő finanszírozás 
fenntartása a tendencia. Az előadó ezt a megoldást nem tartja előnyösnek, és hangsúlyozza a 
költségvetési eszköz jelentőségét, amely az Európai Parlament Europol feletti ellenőrzésének 
elsődleges formája. Az Európai Parlament részvétele az Europol költségvetésének 
kidolgozásában elősegíthetné a szervezet feletti demokratikus ellenőrzés erősödését.

Végül pedig meg kell jegyezni, hogy a jogalap módosítása nem tekinthető eleve a 
demokratikus legitimitás erősítésének, mivel egy határozat meghozatala nem követeli meg a 
nemzeti parlamentek ratifikációját. Ezért kívánatos, hogy az Európai Parlament 
jóváhagyhassa az Europol költségvetését, hogy általánosan tájékozódhasson annak 
tevékenységeiről.

Az előadó ezen kívül javasolja, hogy az Europol prioritásairól szóló éves beszámolóját 
mutassa be egy az Európai Parlament illetékes bizottságából, valamint a nemzeti parlamentek 
megfelelő bizottságának tagjaiból álló vegyes bizottságnak. E javaslat azért szükséges, hogy 
az Európai Parlament részt vegyen az Europol fejlesztésében a maximális demokratikus 
legitimitás biztosítása érdekében.
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