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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad tot oprichting van de Europese 
politiedienst (Europol)
(COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie (COM(2006)0817)1,

– gelet op artikel 30, lid 1, letter b), artikel 30, lid 2 en artikel 34, lid 2, onder c) van het 
EU-Verdrag,

– gelet op artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de 
Raad is geraadpleegd (C6-0055/2007),

– gelet op het Protocol tot opneming van het Schengen-acquis in het kader van de Europese 
Unie, op grond waarvan de Raad door het Parlement is geraadpleegd,

– gelet op de artikelen 93 en 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie constitutionele zaken
(A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 13

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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(13) Er moet een 
gegevensbeschermingsfunctionaris worden 
aangesteld die op onafhankelijke wijze 
toeziet op de wettigheid van de 
gegevensverwerking en op de naleving van 
de bepalingen van dit besluit inzake de 
verwerking van persoonsgegevens, 
waaronder de verwerking van 
persoonsgegevens over het Europol-
personeel, dat wordt beschermd door 
artikel 24 van Verordening (EG) nr. 
45/2001.

(13) Er moet een 
gegevensbeschermingsfunctionaris worden 
aangesteld die op onafhankelijke wijze 
toeziet op de wettigheid van de 
gegevensverwerking en op de naleving van 
de bepalingen van dit besluit inzake de 
verwerking van persoonsgegevens, 
waaronder de verwerking van 
persoonsgegevens over het Europol-
personeel, dat wordt beschermd door 
artikel 24 van Verordening (EG) nr. 
45/2001. Bij de uitvoering van zijn taken 
zou de gegevensbeschermingsfunctionaris 
moeten samenwerken met de krachtens 
het Gemeenschapsrecht aangestelde 
gegevensbeschermingsfunctionarissen.

Motivering

Om te zorgen voor de samenwerking met Europese organen, waarop in overweging 16 van 
het onderhavige voorstel wordt aangedrongen, en om te waarborgen dat de gegevens naar 
behoren worden beschermd overeenkomstig Verordening nr. 45/2001, zou het zinvol zijn dat 
de gegevensbeschermingsfunctionaris van Europol toetreedt tot het bestaande netwerk van 
gegevensbeschermingsfunctionarissen, opdat Europol ten aanzien van de 
gegevensbescherming eenzelfde koers kan varen varen als de communautaire organen.

Amendement 2
Artikel 5, lid 1, letter a)

a) het verzamelen, opslaan, verwerken, 
analyseren en uitwisselen van gegevens en 
inlichtingen die door de autoriteiten van de 
lidstaten of door derde landen of andere 
openbare of particuliere instanties worden 
verstrekt;

het verzamelen, opslaan, verwerken, 
analyseren en uitwisselen van gegevens en 
inlichtingen die door de autoriteiten van de 
lidstaten of door derde landen of andere 
openbare of particuliere instanties worden 
verstrekt; informatie afkomstig van 
particulieren wordt rechtmatig verzameld 
en verwerkt alvorens naar Europol te 
worden doorgezonden, in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving tot omzetting van Richtlijn 
95/46/EG, en Europol krijgt slechts per 
geval toegang daartoe voor 
gespecificeerde doeleinden en onder 
gerechtelijke controle in de lidstaten; 
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Motivering

Om de nauwkeurigheid van informatie afkomstig van particulieren te verzekeren, zijn extra 
garanties nodig, want de betrokken personeelgegevens zijn voor commerciële doeleinden 
verzameld in een commercieel kader en voldoen daarom wellicht niet aan dezelfde normen 
waaraan openbare instanties zich moeten houden.

Amendement 3
Artikel 6, lid 2

2. In het geval een gemeenschappelijk 
onderzoeksteam wordt ingesteld om 
gevallen van eurovalsemunterij te 
behandelen, kan een Europol-functionaris 
worden aangewezen als onderzoeksleider, 
onder de directe verantwoordelijkheid van 
de leider van het team. Indien er een 
verschil van mening bestaat tussen de aldus 
aangewezen Europol-functionaris en de 
leider van het team, prevaleert de mening 
van de leider van het team.

2. In het geval een gemeenschappelijk 
onderzoeksteam wordt ingesteld om 
gevallen van eurovalsemunterij te 
behandelen of de in artikel 5, lid 2 
genoemde taken te verrichten, kan een 
Europol-functionaris worden aangewezen 
als onderzoeksleider, onder de directe 
verantwoordelijkheid van de leider van het 
team. Indien er een verschil van mening 
bestaat tussen de aldus aangewezen 
Europol-functionaris en de leider van het 
team, prevaleert de mening van de leider 
van het team.

Motivering

Aangezien Europol op grond van artikel 5, lid 2 een speciale rol mag spelen bij "het 
coördineren van onderzoeken naar strafbare feiten die zijn gepleegd met behulp van internet, 
met name als het gaat om met terrorisme samenhangende feiten en de verspreiding van 
kinderpornografie en ander illegaal materiaal, alsmede het controleren van internet om te 
helpen bij de opsporing van dergelijke strafbare feiten en van degenen die ze hebben 
gepleegd", moet Europol ook in het kader van deze taken een gemeenschappelijk 
onderzoeksteam kunnen leiden onder dezelfde voorwaarden als bij gevallen van 
eurovalsemunterij.

Amendement 4
Artikel 8, lid 2

2. De nationale eenheid vormt de schakel
tussen Europol en de bevoegde nationale 
autoriteiten. De lidstaten kunnen echter
directe contacten tussen bepaalde
bevoegde autoriteiten en Europol toestaan, 
onder door de lidstaten vastgestelde
voorwaarden, die kunnen inhouden dat de 

2. De nationale eenheid vormt het enige 
contact tussen Europol en de bevoegde 
nationale autoriteiten. De lidstaten kunnen 
evenwel rechtstreeks contact tussen hun 
aangewezen bevoegde autoriteiten en 
Europol toestaan, onder de door de 
betrokken lidstaat bepaalde voorwaarden, 
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nationale eenheid daar vooraf bij moet
worden betrokken.

daaronder begrepen voorafgaande 
betrokkenheid van de nationale eenheid.

Tegelijkertijd ontvangt de nationale 
eenheid van Europol alle informatie die 
tijdens het rechtstreeks contact tussen 
Europol en de aangewezen bevoegde 
autoriteiten wordt uitgewisseld. De 
betrekkingen tussen de nationale eenheid 
en de bevoegde autoriteiten worden 
beheerst door het nationale recht, met 
name de grondwettelijke bepalingen.2.  
2 Aanpassing aan het bepaalde in artikel 4, lid 2 
van de Europol-overeenkomst, in de versie van het 
derde protocol tot wijziging hiervan.

Motivering

Het zou eigenlijk duidelijk moeten zijn, maar toch is het goed nog eens te benadrukken dat de 
informatie-uitwisseling tussen Europol en de aangewezen bevoegde autoriteiten wordt 
beheerst door het nationale recht.

Amendement 5
Artikel 9, lid 2, alinea 2

De in lid 2, onder d), bedoelde bilaterale 
informatie-uitwisseling kan ook betrekking 
hebben op strafbare feiten die buiten de 
bevoegdheid van Europol vallen, voor 
zover dit volgens het nationale recht is 
toegestaan.

De in lid 2, onder d), bedoelde bilaterale 
informatie-uitwisseling kan ook betrekking 
hebben op strafbare feiten die buiten de 
bevoegdheid van Europol vallen, voor 
zover dit volgens het nationale recht is 
toegestaan. In dat geval is Europol niet 
aansprakelijk voor de inhoud van welke 
uitgewisselde informatie dan ook.

Motivering

Europol kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie-uitwisseling met betrekking 
tot de vervolging van strafbare feiten; dat behoort niet tot zijn bevoegdheden, want Europol 
speelt slechts een bijrol in de vervolging van strafbare feiten, niet de hoofdrol.

Amendement 6
Artikel 10, lid 2

2. Europol mag gegevens verwerken om na 
te gaan of die gegevens van belang zijn 
voor zijn taken en kunnen worden 

2. Europol mag gegevens verwerken om na 
te gaan of die gegevens van belang zijn 
voor zijn taken en kunnen worden 
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opgenomen in een van zijn 
informatiesystemen.

opgenomen in een van zijn 
informatiesystemen. Deze gegevens 
worden opgeslagen in een afzonderlijk 
gegevensbestand totdat is vastgesteld of zij 
relevant zijn voor de uitvoering van een 
specifieke taak van Europol.

Motivering

De forumulering van deze bepaling is niet precies genoeg om te voorkomen dat misbruik 
wordt gemaakt van gegevens waarvan nog niet is vastgesteld of zij relevant zijn voor het werk 
van Europol. Omwille van het evenredigheidsbeginsel moet ervoor worden gezorgd dat deze 
gegevens niet voor wetshandhavingsdoeleinden worden gebruikt zolang niet is vastgesteld of 
zij relevant zijn.

Amendement 7
Artikel 10, lid 3

3. Wanneer Europol voornemens is een 
ander systeem voor de verwerking van 
persoonsgegevens op te zetten dan het 
artikel 11 bedoelde Europol-
informatiesysteem of de in artikel 14 
bedoelde analysebestanden, stelt de Raad 
met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen, na raadpleging van het Europees 
Parlement, de voorwaarden vast waaronder 
Europol dat kan doen. Deze voorwaarden 
hebben met name betrekking op de toegang 
tot en het gebruik van de gegevens en op 
de termijnen voor het bewaren en 
verwijderen van de gegevens, en zijn 
gebaseerd op de in artikel 26 bedoelde 
beginselen.

3. Wanneer Europol voornemens is een 
ander systeem voor de verwerking van 
persoonsgegevens op te zetten dan het 
artikel 11 bedoelde Europol-
informatiesysteem of de in artikel 14 
bedoelde analysebestanden, stelt de Raad 
met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen, na raadpleging van het Europees 
Parlement, de voorwaarden vast waaronder 
Europol dat kan doen. Deze voorwaarden 
hebben met name betrekking op de toegang 
tot en het gebruik van de gegevens en op 
de termijnen voor het bewaren en 
verwijderen van de gegevens, en zijn 
gebaseerd op de in artikel 26 bedoelde 
beginselen. Het in artikel 24 bedoelde 
gemeenschappelijk controleorgaan wordt 
geraadpleegd voordat de Raad een 
dergelijk besluit neemt.

Motivering

Bij de verwerking van gegevens in andere systemen dan het Europol-informatiesysteem of de 
analysebestanden moeten de legitieme belangen beschermd worden van de personen waarop 
deze gegevens betrekking hebben; daarom moet het gemeenschappelijk controleorgaan 
worden geraadpleegd.
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Amendement 8
Artikel 11, lid 1

1. Europol onderhoudt een Europol-
informatiesysteem. Het Europol-
informatiesysteem kan rechtstreeks worden 
geraadpleegd door de nationale eenheden, 
de verbindingsofficieren, de directeur, de 
adjunct-directeuren en de daartoe 
gemachtigde Europol-functionarissen.

1. Europol onderhoudt een Europol-
informatiesysteem. Het Europol-
informatiesysteem kan rechtstreeks worden 
geraadpleegd door de nationale eenheden, 
de verbindingsofficieren, de directeur, de 
adjunct-directeuren en de daartoe 
gemachtigde Europol-functionarissen.
Rechtstreekse toegang van de nationale 
eenheden tot het informatiesysteem met 
betrekking tot de in artikel 12, lid 1, onder 
b) genoemde personen wordt beperkt tot 
de in artikel 12, lid 2 opgesomde 
persoonsgegevens. Indien dat voor een 
specifiek onderzoek noodzakelijk is, 
worden de volledige gegevens aan de 
eenheden ter beschikkingsgesteld via de 
verbindingsofficieren.

Motivering

Gegevens over personen ten aanzien waarvan krachtens de nationale wetgeving ernstige 
redenen bestaan om aan te nemen dat zij strafbare feiten zullen plegen waarvoor Europol 
bevoegd is, kunnen niet worden behandeld als veroordeelde misdadigers. Voor deze categorie 
personen moeten specifieke waarborgen worden gegeven, zoals bepaald in artikel 7, lid 1 van 
de bestaande Europol-overeenkomst.

Amendement 9
Artikel 20, lid 1

1. Gegevens worden niet langer bij Europol 
in bestanden opgeslagen dan voor de 
taakvervulling van Europol noodzakelijk 
is. Uiterlijk drie jaar na invoering van de 
gegevens wordt getoetst of zij nog langer 
moeten worden bewaard. De toetsing en 
verwijdering van gegevens die in het 
informatiesysteem zijn opgeslagen, gebeurt 
door de partij die de gegevens heeft 
ingevoerd. De toetsing en verwijdering van 
gegevens die zijn opgeslagen in andere 
gegevensbestanden van Europol gebeurt 
door Europol. Europol stelt de lidstaten 
drie maanden van tevoren automatisch in 
kennis van het aflopen van de termijn 

1. Gegevens worden niet langer bij Europol 
in bestanden opgeslagen dan voor de 
taakvervulling van Europol noodzakelijk 
is. Onverminderd het bepaalde in artikel 
10, lid 3, wordt uiterlijk twee jaar na 
invoering van de gegevens getoetst of zij 
nog langer moeten worden bewaard. De 
toetsing en verwijdering van gegevens die 
in het informatiesysteem zijn opgeslagen, 
gebeurt door de partij die de gegevens 
heeft ingevoerd. De toetsing en 
verwijdering van gegevens die zijn 
opgeslagen in andere gegevensbestanden 
van Europol gebeurt door Europol. Europol 
stelt de lidstaten drie maanden van tevoren 
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waarbinnen moet worden nagegaan of de 
gegevens nog langer moeten worden 
bewaard.

automatisch in kennis van het aflopen van 
de termijn waarbinnen moet worden 
nagegaan of de gegevens nog langer 
moeten worden bewaard.

Motivering

De termijn waarbinnen moet worden nagegaan of de gegevens nog langer moeten worden 
bewaard, is te lang. Bovendien legt het amendement een link, zoals voorgesteld door het 
gemeenschappelijk controleorgaan, naar artikel 10, lid 3, op grond waarvan andere systemen 
kunnen worden opgezet dan die welke in dit besluit worden omschreven.

Amendement 10
Artikel 22, lid 1, letter d bis) (nieuw)

d bis) de desbetreffende afdelingen van 
het secretariaat-generaal van de Raad en 
het Gemeenschappelijk Situatiecentrum 
van de Europese Unie.

Motivering

Het Gemeenschappelijk Situatiecentrum speelt een sleutelrol bij de bestrijding van bepaalde 
misdrijven (zoals terrorisme) waarvoor Europol ook bevoegd is. Omwille van de coherentie 
en van een nauwere samenwerking met alle bestaande organen op EU-niveau moeten 
Europol en SitCen nauw gaan - en blijven - samenwerken.

Amendement 11
Artikel 22, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. Voor de doorgifte van 
persoonsgegevens door communautaire 
instellingen of organen, wordt Europol 
beschouwd als een communautair orgaan 
in de zin van artikel 7 van Verordening 
nr. 45/2001.

Motivering

Wanneer Europol persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn van communautaire organen, 
moet het beschouwd worden als een communautair orgaan en dus onderworpen zijn aan 
Verordening nr. 45/20011 die van toepassing is op alle communautaire organen wanneer deze 

  
1 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlĳke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de 
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persoonsgegevens verwerken. Dat voorkomt onzekerheid en spoort ook met de gedachte van 
het onderhavige voorstel dat de positie van Europol meer moet worden afgestemd op die van 
de instellingen en organen die in het EG-Verdrag worden genoemd.

Amendement 12
Artikel 27, lid 5

5. Nadere uitvoeringsvoorschriften met 
betrekking tot de 
gegevensbeschermingsfunctionaris worden 
vastgesteld door de raad van bestuur. De 
uitvoeringsvoorschriften hebben met name 
betrekking op de selectie, het ontslag, de 
taken, de verplichtingen en de 
bevoegdheden van de 
gegevensbeschermingsfunctionaris.

5. Nadere uitvoeringsvoorschriften met 
betrekking tot de 
gegevensbeschermingsfunctionaris worden 
vastgesteld door de raad van bestuur. De 
uitvoeringsvoorschriften hebben met name 
betrekking op de selectie, het ontslag, de 
taken, de verplichtingen, de bevoegdheden 
en de waarborgen inzake de 
onafhankelijkheid van de 
gegevensbeschermingsfunctionaris.

Motivering

In het kader van de uitvoeringsmaatregelen moeten specifieke waarborgen worden 
vastgesteld om de onafhankelijkheid van de gegevensbeschermingsfunctionaris te garanderen, 
.

Amendement 13
Artikel 29, lid 4

4. Toegang tot de persoonsgegevens wordt 
geweigerd indien:

4. Toegang tot de persoonsgegevens wordt 
slechts geweigerd indien dat nodig is om:

a) die toegang een van de activiteiten van 
Europol in gevaar kan brengen;

a) Europol in staat te stellen zijn 
activiteiten naar behoren te verrichten;

b) die toegang afbreuk kan doen aan een 
nationaal onderzoek waaraan Europol zijn 
medewerking verleent;

b) te garanderen dat geen afbreuk wordt 
gedaan aan een nationaal onderzoek 
waaraan Europol zijn medewerking 
verleent;

c) die toegang de rechten en vrijheden van 
derden in gevaar kan brengen.

c) de rechten en vrijheden van derden te 
beschermen.

Motivering

De formulering van het Commissievoorstel waarborgt het toegangsrecht niet volledig. 

    
communautaire instellingen en organen en betreffende het vrĳe verkeer van die gegevens (PB L 8 van 21.1.2001, 
blz. 1).
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Uitzonderingen op dit recht kunnen slechts worden geaccepteerd wanneer dat nodig is voor 
de bescherming van een ander fundamenteel recht. Een striktere formulering lijkt beter om de 
fundamentele aard van het toegangsrecht te beschermen.

Amendement 14
Artikel 37, lid 1

1. Europol wordt geleid door een directeur 
die door de Raad met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen voor vier jaar 
wordt benoemd uit een door de raad van 
bestuur opgestelde lijst van ten minste drie 
kandidaten; hij kan eenmaal voor een 
nieuwe periode van vier jaar worden 
benoemd. 

1. Europol wordt geleid door een directeur 
die door de Raad met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen en na 
raadpleging van het Europees Parlement 
voor vier jaar wordt benoemd uit een door 
de raad van bestuur opgestelde lijst van ten 
minste drie kandidaten; hij kan eenmaal 
voor een nieuwe periode van vier jaar 
worden benoemd. 

Motivering

De benoeming en het ontslag van de directeur moeten op dezelfde wijze geschieden. Omwille 
van de democratische verantwoordingsplicht van de directeur van Europol en de coherentie 
van dit besluit, moet het Parlement niet alleen geraadpleegd worden over het ontslag, maar 
ook over de benoeming van de directeur.

Amendement 15
Artikel 38, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. Verordening (EG) nr. 45/2001 is 
van toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens in verband met het 
Europol-personeel.

Motivering

Bij de verwerking van persoonsgegevens van personeel van Europol moet Verordening (EG) 
nr. 45/2001 worden toegepast, om elke vorm van discriminatie te vermijden. In overweging 
12 van het onderhavige voorstel wordt naar deze verordening verwezen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens van Europol-personeel. Een dergelijke bepaling hoort 
thuis in het corpus van de tekst, en niet in een overweging, die niet van bindende aard is.

Amendement 16
Artikel 44, alienea 4 bis (nieuw)

De voorzitter van de raad van bestuur of 
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de directeur van Europol presenteren de 
prioriteiten van Europol voor het 
komende jaar ten overstaan van de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement, met deelname van leden van 
nationale parlementen, ten einde een 
democratisch debat met het 
maatschappelijk middenveld en meer 
controle op de activiteiten van Europol te 
waarborgen.

Motivering

Verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht zijn twee zijden van eenzelfde medaille. De 
toenemende rol van Europol bij de bestrijding van georganiseerde misdaad en terrorisme 
moet gestalte krijgen op een wijze die transparantie en democratische controle waarborgt. 
Alleen dan zullen de resultaten van de activiteiten van Europol door de burgers worden 
erkend. In die zin zou een gemengde commissie bestaande uit leden van het Europees 
Parlement en de nationale parlementen welkom zijn.

Amendement 17
Artikel 45

Op basis van een voorstel van de directeur 
en uiterlijk zes maanden nadat die besluit 
van toepassing wordt, stelt de raad van 
bestuur regels vast betreffende de toegang 
tot documenten van Europol, met 
inachtneming van de beginselen en de 
beperkingen van Verordening (EG) nr. 
1049/2001 van het Europees Parlement en 
de Raad.

Op basis van een voorstel van de directeur 
en uiterlijk zes maanden nadat dit besluit 
van toepassing wordt, stelt de raad van 
bestuur, na raadpleging van het Europees 
Parlement, regels vast betreffende de 
toegang tot documenten van Europol, met 
inachtneming van de beginselen en de 
beperkingen van Verordening (EG) nr. 
1049/2001 van het Europees Parlement en 
de Raad.

Motivering

Aangezien Verordening (EG) nr. 1049/2001 is vastgesteld via de medebeslissingsprocedure, 
moet het Europees Parlement op zijn minst geraadpleegd worden over de vaststelling van 
regels inzake de toegang tot documenten.

Amendement 18
Artikel 47

De voorzitter van de raad van bestuur en de 
directeur kunnen voor het Europees 

De voorzitter van de raad van bestuur en de 
directeur verschijnen op verzoek voor het 



PR\657504NL.doc 15/18 PE 386.497v01-00

NL

Parlement verschijnen om algemene
kwesties betreffende Europol te bespreken. 

Europees Parlement om kwesties 
betreffende Europol te bespreken. 

Motivering

Om de democratische controle van het Europees Parlement op Europol te versterken, moeten 
de voorzitter van de raad van bestuur, de directeur en de onderdirecteurs voor het Europees 
Parlement verschijnen als dit daarom verzoekt. Bovendien moet over alle kwesties betreffende 
Europol kunnen worden gesproken, en niet alleen over algemene.
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TOELICHTING

De veranderende omstandigheden in de Europese Unie, de nieuwe vormen van misdaad en de 
nieuwe terroristische dreigingen vereisen dat Europol meer bevoegdheden krijgt en soepeler 
kan gaan functioneren. Het huidige rechtskader van Europol bemoeilijkt echter aanzienlijk elk 
moderniseringsproces en elke verandering op het punt van de bevoegdheden.

Europol werd opgericht bij de Europol-overeenkomst van 26 juli 1995, op grond waarvan 
voor elke wijziging unanimiteit van de Raad vereist is en vervolgens ratificatie door elke 
lidstaat. Tussen 2000 en 2003 werden drie protocollen tot wijziging van de Europol-
overeenkomst goedgekeurd. Deze protocollen zullen in werking treden tussen 29 maart en 18 
april 2007, d.w.z. respectievelijk 4, 5 en 7 jaar na goedkeuring. Het gaat hier dus om een 
ingewikkeld en bijzonder langdurig proces.

Door de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam kregen de instellingen de 
beschikking over nieuwe rechtsmiddelen die meer flexibiliteit bieden en waarmee soepeler 
kan worden ingespeeld op de veranderende omstandigheden in de Europese Unie. Deze 
middelen worden gevormd door de besluiten en kaderbesluiten van de derde pijler, die niet 
door iedere lidstaat afzonderlijk hoeven worden geratificeerd.

Het Parlement heeft er op grond van artikel 34, lid 2 van het EU-Verdrag talrijke malen op 
aangedrongen dat de Europol-overeenkomst werd gewijzigd met gebruikmaking van die 
nieuwe middelen. Daarom is de rapporteur ten zeerste ingenomen met het voorstel voor een 
besluit van de Raad tot oprichting van de Europese politiedienst, ter vervanging en tot 
intrekking van de Europol-overeenkomst en de .drie bijbehorende protocollen.

Het voorstel voor een besluit van de Raad houdt in dat Europol wordt omgevormd tot een 
agentschap van de Europese Unie. Dat heeft twee gevolgen: Europol wordt gefinancierd ten 
laste van de communautaire begroting, en het Europol-personeel komt onder het statuut van 
de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen te vallen.

De nieuwe regelgeving stelt geen beperking aan het optredingsvermogen van de Europese 
politiedienst. Dat is een belangrijke verandering, want dit betekent dat het werkterrein van 
Europol wordt uitgebreid tot andere soorten en vormen van ernstige misdaad die in het kader 
van een criminele organisatie worden begaan.

Het voorstel bevat bepalingen inzake de coördinatie, organisatie en uitvoering van 
onderzoeksactiviteiten en operaties die samen met de bevoegde instanties van de lidstaten of 
in het kader van gemeenschappelĳke onderzoeksteams worden uitgevoerd . De rapporteur 
oordeelt positief over het initiatiefrecht dat Europol krijgt met betrekking tot het witwassen 
van geld of tot het richten van verzoeken tot de lidstaten om bepaalde onderzoeken in te 
stellen. Verder is het positief dat wordt bepaald dat de toegang van Europol tot documenten 
conform Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en van de Raad dient 
te geschieden.
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Niettemin acht de rapporteur het noodzakelijk enkele wijzigingen voor te stellen, onder meer 
op terreinen als de democratische controle en de gegevensbescherming.

Over de mogelijkheid om gegevens in te winnen bij particuliere instanties moet goed worden 
nagedacht, omdat dergelijke gegevens wellicht niet afkomstig zijn uit zekere en betrouwbare 
bronnen. Daarom moeten ze van geval tot geval worden bezien, en moeten er extra 
waarborgen komen, waaronder gerechtelijke controle. Voor wat betreft de verwerking van 
gegevens om vast te stellen af zij al dan niet relevant zijn voor de doeleinden van Europol, 
moet er een redelijke termijn worden vastgesteld waarin deze gegevens kunnen worden 
onderzocht, zonder dat zulks ten koste gaat van individuele rechten.

Voor de uitwisseling van informatie met andere communautaire organen zal, indien Europol 
uiteindelijk toch geen communautair orgaan zou worden, moeten worden vermeden dat de  
politiedienst kan worden behandeld als een organisatie van een derde land. Er moet een 
bepaling worden opgenomen dat artikel 7 van Verordening nr. 45/2001 van toepassing is, ten 
einde de uniformiteit te waarborgen.

Het initiatief voor een onafhankelijke gegevensbeschermingsfunctionaris bij Europol, is een 
uitstekend idee. Er moeten echter meer waarborgen worden geboden voor zijn 
onafhankelijkheid. De figuur van de gegevensbeschermingsfunctionaris zal het vertrouwen 
van de instanties van de lidstaten in Europol zeker doen toenemen.

Ten aanzien van de betrekkingen tussen Europol en het Europees Parlement moeten diverse 
aspecten worden belicht. In de eerste plaats moet er voor de benoeming en het ontslag van de 
directeur van Europol eenzelfde procedure worden gevolg. In het huidige voorstel wordt het 
Europees Parlement slechts geraadpleegd over het ontslag van de directeur. Dat is een 
discrepantie die moet worden weggewerkt door het Parlement ook een rol toe te kennen bij 
zijn benoeming.

Over de financiering van Europol wordt in de Raad druk gediscussieerd. Er zijn twee opties: 
ofwel wordt het huidige systeem van intergouvernementele financiering gehandhaafd, ofwel 
wordt Europol gefinancierd uit hoofde van de Gemeenschapsbegroting. De huidige tendens is, 
vast te houden aan financiering door de lidstaten. De rapporteur is geen voorstander van deze 
oplossing en wijst op het belang van de begroting als voornaamste middel waarover het 
Europees Parlement beschikt om controle uit te oefenen op Europol. Als het Europees 
Parlement zou deelnemen aan de opstelling van de Europol-begroting, zou dat de 
democratische controle op deze organisatie versterken.

Tot slot zij erop gewezen dat de wijziging van de rechtsgrondslag niet a priori betekent dat de 
democratische legitimiteit ook wordt versterkt, aangezien voor de onderhandelingen over een 
besluit geen ratificatie door de nationale parlementen vereist is. Daarom is het wenselijk dat 
het Europees Parlement het groene licht kan geven voor de begroting van Europol, om zo 
meer algemeen zicht te hebben op de activiteiten ervan.

Ook stelt de rapporteur voor te bepalen dat de prioriteiten van Europol jaarlijks in een 
"gemengde commissie" worden gepresenteerd, bestaande uit de leden van de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement en hun homologen van de nationale parlementen. Dat 
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is nodig omdat het Europees Parlement een rol moet kunnen spelen in de ontwikkelingen 
binnen Europol, zodat dit orgaan zoveel mogelijk democratische legitimiteit kan verkrijgen.
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