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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de codecisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de codecisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de codecisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho que cria o Serviço Europeu de Polícia 
(EUROPOL)
(COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão (COM(2006)0817)1,

– Tendo em conta o nº 1, alínea b) do artigo 30º, o nº 2 do artigo 30º e o nº 2, alínea c) do 
artigo 34º do Tratado UE,

– Tendo em conta o nº 1 do artigo 39º do Tratado UE, nos termos do qual foi consultado 
pelo Conselho (C60055/2007),

– Tendo em conta o Protocolo que integra o acervo de Schengen no âmbito da União 
Europeia, nos termos do qual foi consultado pelo Conselho,

– Tendo em conta os artigos 93º e 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e os pareceres da Comissão dos Orçamentos e da Comissão dos 
Assuntos Constitucionais (A60000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do nº 2 do 
artigo 250º do Tratado CE;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastarse do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

  
1 Ainda não publicada em JO.
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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 13

(13) É necessário prever um responsável 
pela protecção de dados com capacidade 
para assegurar, de forma independente, a 
legalidade e o respeito das disposições da 
presente decisão no que diz respeito ao 
tratamento dos dados pessoais, incluindo o 
tratamento dos dados pessoais dos 
funcionários da Europol cuja protecção é 
assegurada pelo disposto no artigo 24º do 
Regulamento (CE) nº 45/2001.

(13) É necessário prever um responsável 
pela protecção de dados com capacidade 
para assegurar, de forma independente, a 
legalidade e o respeito das disposições da 
presente decisão no que diz respeito ao 
tratamento dos dados pessoais, incluindo o 
tratamento dos dados pessoais dos 
funcionários da Europol cuja protecção é 
assegurada pelo disposto no artigo 24º do 
Regulamento (CE) nº 45/2001. No 
desempenho das suas funções, o
responsável pela protecção de dados deve 
cooperar com os responsáveis pela 
protecção de dados nomeados nos termos 
da legislação comunitária.

Justificação

A fim de garantir a cooperação com os organismos europeus, conforme referido no
considerando 16 da presente proposta, e assegurar um nível adequado de protecção de dados 
nos termos do Regulamento (CE) nº 45/2001, será vantajoso que o responsável pela 
protecção de dados da Europol participe na rede dos actuais responsáveis pela protecção de 
dados, a fim de assegurar que seja adoptada, em relação às questões de protecção de dados, 
uma abordagem idêntica à adoptada pelos organismos comunitários.

Alteração 2
Artigo 5º, nº 1, alínea a)

a) Recolher, armazenar, tratar, analisar e 
trocar dados e informações tratadas 
transmitidos pelas autoridades dos 
EstadosMembros ou de países terceiros ou 
por outras entidades públicas ou privadas; 

a) Recolher, armazenar, tratar, analisar e 
trocar dados e informações tratadas 
transmitidos pelas autoridades dos 
EstadosMembros ou de países terceiros ou 
por outras entidades públicas ou privadas; 
sempre que os dados provêm de entidades 
privadas, devem ser recolhidos e tratados 
nos termos da lei antes de serem 
transmitidos à Europol, em conformidade 
com a legislação nacional que dá 
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execução à Directiva 95/46/CE, e o acesso 
pela Europol apenas será autorizado caso 
a caso, para fins específicos e sob
controlo judicial nos Estados-Membros;

Justificação

A fim de assegurar a exactidão dos dados fornecidos por entidades privadas, são necessárias 
salvaguardas adicionais, uma vez que os dados pessoais em causa foram recolhidos para fins 
comerciais, num ambiente comercial, podendo, portanto, não respeitar as mesmas normas 
que se aplicam às autoridades públicas.

Alteração 3
Artigo 6º, nº 2

2. Nos casos em que uma equipa de 
investigação conjunta é criada tendo em 
vista a repressão de moeda falsa em euros, 
pode ser designado um agente da Europol 
para dirigir a investigação, sob a 
responsabilidade directa do chefe da 
equipa. Sempre que se verifique uma 
diferença de opiniões entre o agente da 
Europol designado e o chefe da equipa 
prevalece a opinião deste último.

2. Nos casos em que uma equipa de 
investigação conjunta é criada tendo em 
vista a repressão de moeda falsa em euros 
ou com as funções mencionadas no nº 2 
do artigo 5º, pode ser designado um agente 
da Europol para dirigir a investigação, sob 
a responsabilidade directa do chefe da 
equipa. Sempre que se verifique uma 
diferença de opiniões entre o agente da 
Europol designado e o chefe da equipa 
prevalece a opinião deste último.

Justificação

Atendendo a que o nº 2 do artigo 5º autoriza a Europol a desempenhar um papel especial na 
"coordenação de acções de investigação de actividades criminosas que utilizem a Internet, 
em especial as infracções relacionadas com o terrorismo e a distribuição de pornografia 
infantil e de outro material ilícito, bem como a vigilância da Internet para prestar assistência 
à identificação dessas actividades criminosas e das pessoas que as praticaram", a Europol 
poderá também dirigir uma equipa de investigação conjunta no que se refere a estas 
actividades, nas mesmas condições que no caso de falsificação do euro. 

Alteração 4
Artigo 8º, nº 2

2. A unidade nacional é a entidade de 
ligação entre a Europol e os serviços 
nacionais competentes. Todavia, os 
EstadosMembros podem autorizar, nas 
condições por eles determinadas, contactos 

2. A unidade nacional é a entidade de 
ligação exclusiva entre a Europol e os 
serviços nacionais competentes. Todavia, 
os EstadosMembros podem autorizar, nas 
condições por eles determinadas, contactos 
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directos entre os serviços competentes 
designados e a Europol, que podem incluir
a associação prévia da unidade nacional.

directos entre os serviços competentes 
designados e a Europol, incluindo a 
associação prévia da unidade nacional.

Simultaneamente, a unidade nacional 
receberá da Europol todas as informações 
trocadas no decurso dos contactos 
directos entre a Europol e os serviços 
competentes designados. As relações entre 
a unidade nacional e os  serviços 
competentes são reguladas pela legislação 
nacional, nomeadamente as suas normas 
constitucionais2.
2 Adaptação do disposto no nº 2 do artigo 4º da 
Convenção Europol, na versão do terceiro 
Protocolo de Alteração.

Justificação

Embora seja óbvio, vale a pena reforçar a ideia de que a troca de informações entre a 
unidade nacional e os serviços nacionais competentes de um Estado-Membro é regulada pela 
legislação nacional.

Alteração 5
Artigo 9º, nº 2, parágrafo 2

Os intercâmbios bilaterais previstos na 
alínea d) podem igualmente abranger 
infracções que não são da competência da 
Europol sempre que o direito nacional o 
permita.

Os intercâmbios bilaterais previstos na 
alínea d) podem igualmente abranger 
infracções que não são da competência da 
Europol sempre que o direito nacional o 
permita. Neste caso, a Europol não é 
responsável pelo conteúdo das
informações objecto do intercâmbio.

Justificação

A Europol não pode ser responsabilizada pelo intercâmbio de informações relativas à 
repressão de infracções que não são da sua competência ao agir como um meio do agente 
principal da repressão destas infracções.

Alteração 6
Artigo 10º, nº 2

2. A Europol pode proceder ao tratamento 
de dados tendo em vista determinar se tais 
dados são relevantes para as suas funções e 

2. A Europol pode proceder ao tratamento 
de dados tendo em vista determinar se tais 
dados são relevantes para as suas funções e 
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pode inserilos em qualquer um dos seus 
sistemas de informações.

pode inserilos em qualquer um dos seus 
sistemas de informações. Estes dados 
serão armazenados numa base de dados 
separada até se determinar se são 
relevantes para uma função específica da 
Europol.

Justificação

A redacção desta disposição não é suficientemente precisa para evitar uma utilização 
indevida dos dados cuja relevância para o trabalho da Europol ainda não tenha sido 
determinada. Para garantir o respeito pelo princípio da proporcionalidade, estipula-se que 
os dados em causa não serão utilizados para fins de aplicação da lei enquanto não se 
determinar a sua relevância. 

Alteração 7
Artigo 10º, nº 3

3. Sempre que a Europol pretenda criar um 
sistema de tratamento de dados pessoais 
diferente do sistema de informações da 
Europol a que se refere o artigo 11º ou dos 
ficheiros de análise a que se refere o artigo 
14º, o Conselho, deliberando por maioria 
qualificada após consulta do Parlamento 
Europeu, determina as condições relativas 
ao tratamento desses dados pela Europol. 
Essas condições dizem respeito, 
designadamente, ao acesso a esses dados e 
à sua utilização, bem como aos prazos para 
a sua conservação e supressão, tendo 
devidamente em conta os princípios a que 
se refere o artigo 26º.

3. Sempre que a Europol pretenda criar um 
sistema de tratamento de dados pessoais 
diferente do sistema de informações da 
Europol a que se refere o artigo 11º ou dos 
ficheiros de análise a que se refere o artigo 
14º, o Conselho, deliberando por maioria 
qualificada após consulta do Parlamento 
Europeu, determina as condições relativas 
ao tratamento desses dados pela Europol. 
Essas condições dizem respeito, 
designadamente, ao acesso a esses dados e 
à sua utilização, bem como aos prazos para 
a sua conservação e supressão, tendo 
devidamente em conta os princípios a que 
se refere o artigo 26º. A Instância Comum 
de Controlo da Europol deve ser 
consultada antes de o Conselho tomar 
uma decisão sobre o assunto.

Justificação

O tratamento de dados pessoais fora do sistema de informações da Europol ou dos ficheiros 
de análise deve garantir a protecção dos interesses legítimos das pessoas em causa e, 
portanto, deve prever-se a consulta da Instância Comum de Controlo da Europol.

Alteração 8
Artigo 11º, nº 1
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1. A Europol mantém um sistema de 
informações próprio. O sistema de 
informações da Europol é acessível para 
consulta directa por parte das unidades 
nacionais, agentes de ligação, Director, 
Directoresadjuntos e funcionários da 
Europol devidamente habilitados.

1. A Europol mantém um sistema de 
informações próprio. O sistema de 
informações da Europol é acessível para 
consulta directa por parte das unidades 
nacionais, agentes de ligação, Director, 
Directoresadjuntos e funcionários da 
Europol devidamente habilitados. O acesso 
directo ao sistema de informação por 
parte das unidades nacionais no que 
respeita às pessoas mencionadas na 
alínea b) do nº 1 do artigo 12º restringe-se 
exclusivamente aos elementos de 
identificação previstos no nº 2 do mesmo 
artigo. Caso uma investigação específica 
o exija, o acesso aos dados completos por 
parte das unidades nacionais far-se-á
através dos agentes de ligação.

Justificação
Os dados referentes a pessoas relativamente às quais certos factos graves justifiquem, nos 
termos do direito nacional, a presunção de que virão a cometer infracções da competência da 
Europol não podem ser tratados da mesma forma que os que dizem respeito a criminosos 
condenados. Devem prever-se salvaguardas específicas para esta categoria de pessoas, 
conforme previsto no nº 1 do artigo 7º da Convenção Europol em vigor.

Alteração 9
Artigo 20º, nº 1

1. Os dados constantes dos ficheiros da 
Europol são conservados durante o período 
de tempo necessário para que esta possa 
cumprir as suas funções. O mais tardar três 
anos depois da introdução dos dados deve 
verificarse a necessidade de prolongar a 
sua conservação. A verificação dos dados 
conservados no sistema de informações e a 
sua supressão são efectuadas pela unidade 
que os introduziu. A verificação dos dados 
conservados nos restantes ficheiros de 
dados da Europol, bem como a sua 
supressão, são efectuadas pela própria 
Europol. A Europol notifica os 
EstadosMembros com três meses de 
antecedência e de forma automática, sobre 
o termo dos prazos para a verificação dos 
dados conservados.

1. Os dados constantes dos ficheiros da 
Europol são conservados durante o período 
de tempo necessário para que esta possa 
cumprir as suas funções. O mais tardar dois 
anos depois da introdução dos dados, sem 
prejuízo do disposto no nº 3 do artigo 10º,
deve verificarse a necessidade de 
prolongar a sua conservação. A verificação 
dos dados conservados no sistema de 
informações e a sua supressão são 
efectuadas pela unidade que os introduziu. 
A verificação dos dados conservados nos 
restantes ficheiros de dados da Europol, 
bem como a sua supressão, são efectuadas 
pela própria Europol. A Europol notifica os 
EstadosMembros com três meses de 
antecedência e de forma automática, sobre 
o termo dos prazos para a verificação dos 
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dados conservados.

Justificação

O período estabelecido para a verificação da necessidade de conservação dos dados é 
demasiado longo. Dois anos parece ser um período de tempo mais proporcionado. Além 
disso, tal como sugere a Instância Comum de Controlo, a presente alteração introduz uma 
citação do nº 3 do artigo 10º, que prevê a criação de sistemas diferentes dos definidos na 
presente Decisão.

Alteração 10
Artigo 22º, nº 1, alínea d bis) (nova)

d bis) Os serviços pertinentes do 
Secretário-Geral do Conselho e o Centro 
de Situação Conjunto da União Europeia. 

Justificação

O Centro de Situação Conjunto (SITCEN) desempenha um papel fundamental no combate a 
certos tipos de crimes (como o terrorismo, por exemplo), relativamente aos quais a Europol 
também tem competência. Por uma questão de coerência e com o objectivo de aumentar a 
cooperação com todos os organismos pertinentes a nível da União Europeia, é necessário 
que a Europol e o SITCEN estabeleçam e mantenham uma cooperação estreita.

Alteração 11
Artigo 22º, nº 5 bis (novo)

5bis. No caso da transferência de dados 
pessoais por instituições ou órgãos
comunitários, a Europol é considerada 
um órgão comunitário na acepção do 
artigo 7º do Regulamento (CE)
nº 45/2001.  

Justificação

Sempre que procede ao tratamento de dados pessoais transmitidos por órgãos comunitários, 
a Europol deve ser tratada como um órgão comunitário e estar sujeita ao Regulamento (CE)
nº 45/20012, que se aplica a todos os órgãos comunitários em caso de tratamento de dados 
pessoais. Isto permite evitar a incerteza e é compatível com a ideia, inerente à presente 

  
2 Regulamento (CE) nº 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2000, relativo à 
protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos 
órgãos comunitários e à livre circulação desses dados, JO L 8/1 de 12.01.2001.
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proposta, de aproximar a posição da Europol à das instituições e órgãos abrangidos pelo 
Tratado CE.

Alteração 12
Artigo 27º, nº 5

5. O Conselho de Administração adopta 
regras de execução complementares 
relativas ao responsável pela protecção de 
dados. Essas regras devem dizer respeito, 
designadamente, à selecção e demissão, 
funções, deveres e competências do 
responsável pela protecção de dados.

5. O Conselho de Administração adopta 
regras de execução complementares 
relativas ao responsável pela protecção de 
dados. Essas regras devem dizer respeito, 
designadamente, à selecção e demissão, 
funções, deveres, competências e 
salvaguardas da independência do 
responsável pela protecção de dados.

Justificação

A fim de garantir a independência do responsável pela protecção de dados, devem ser 
adoptadas salvaguardas específicas no quadro das medidas de execução.

Alteração 13
Artigo 29º, nº 4

4. O acesso aos dados pessoais é recusado 
se: 

4. O acesso aos dados pessoais apenas é 
recusado quando for necessário para: 

a) O acesso for susceptível de 
comprometer alguma das actividades da 
Europol; 

a) Permitir que a Europol exerça as suas 
actividades de forma apropriada;

b) O acesso for susceptível de 
comprometer uma investigação nacional à 
qual a Europol preste o seu apoio;

b) Garantir que não seja comprometida 
qualquer investigação nacional à qual a 
Europol preste o seu apoio;

c) O acesso for susceptível de 
comprometer os direitos e as liberdades de 
partes terceiras.

c) Proteger os direitos e as liberdades de 
partes terceiras.

Justificação

A redacção da proposta da Comissão não garante inteiramente o direito de acesso. Apenas 
se podem aceitar excepções a esse direito se tal for necessário para proteger outro interesse 
fundamental. Por conseguinte, parece apropriado que seja adoptada uma redacção mais 
rigorosa a fim de proteger o carácter fundamental do direito de acesso.

Alteração 14
Artigo 37º, nº 1
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1. A Europol é dirigida por um Director, 
nomeado pelo Conselho deliberando por 
maioria qualificada, com base numa lista 
de pelo menos três candidatos apresentada 
pelo Conselho de Administração, para um 
mandato de quatro anos, renovável uma 
vez.

1. A Europol é dirigida por um Director, 
nomeado pelo Conselho deliberando por 
maioria qualificada após consulta do 
Parlamento, com base numa lista de pelo 
menos três candidatos apresentada pelo 
Conselho de Administração, para um 
mandato de quatro anos, renovável uma 
vez.

Justificação

A nomeação e a demissão do Director da Europol devem processar-se da mesma maneira. A 
fim de assegurar uma maior responsabilidade democrática por parte do Director da Europol 
e a coerência da presente Decisão, deve prever-se a consulta do Parlamento Europeu não só 
no caso da demissão mas também da nomeação do mesmo. 

Alteração 15
Artigo 38º, nº 5 bis (novo)

5bis. O Regulamento (CE) nº 45/2001 
aplica-se ao tratamento de dados pessoais 
relativos aos funcionários da Europol.

Justificação

O Regulamento (CE) nº 45/2001 deve aplicar-se ao tratamento de dados pessoais relativos 
aos funcionários da Europol, a fim de evitar qualquer tipo de discriminação. O referido 
Regulamento é mencionado no considerando 12 da presente proposta no que se refere ao 
tratamento de dados pessoais relativos aos funcionários da Europol. No entanto, deve 
incluir-se no texto uma disposição normativa do tipo introduzido pela presente alteração, 
uma vez que os considerandos não têm carácter vinculativo.

Alteração 16
Artigo 44º, parágrafo 4 bis (novo)

O Presidente do Conselho de 
Administração ou o Director da Europol 
apresentam as prioridades da Europol
para o ano seguinte na comissão
competente do Parlamento Europeu, 
incluindo membros dos parlamentos 
nacionais, a fim de garantir um debate 
democrático com a sociedade civil e um 
melhor controlo das actividades da 
Europol.
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Justificação

A responsabilidade e a prestação de contas são dois lados da mesma moeda. O papel cada 
vez mais importante da Europol na luta contra a criminalidade organizada e o terrorismo 
deve ser desempenhado garantindo a transparência e o controlo democrático. Só desta 
forma, os resultados das actividades da Europol serão reconhecidas pela sociedade civil. 
Neste sentido, será de saudar uma comissão mista, composta por deputados europeus e 
nacionais.

Alteração 17
Artigo 45º

Com base numa proposta do Director, e no 
prazo de seis meses após a data de 
aplicação da presente decisão, o Conselho 
de Administração adopta regras relativas 
ao acesso aos documentos da Europol, 
tendo em conta os princípios e limites 
estabelecidos no Regulamento (CE)
nº 1049/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Com base numa proposta do Director, e no 
prazo de seis meses após a data de 
aplicação da presente decisão, o Conselho 
de Administração, após consulta do 
Parlamento Europeu, adopta regras 
relativas ao acesso aos documentos da 
Europol, tendo em conta os princípios e 
limites estabelecidos no Regulamento (CE)
nº 1049/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Justificação

Atendendo a que o Regulamento (CE) nº 1049/2001 foi adoptado no âmbito do procedimento 
de co-decisão, o Parlamento Europeu deve, pelo menos, ser consultado sobre a adopção das 
regras relativas ao acesso aos documentos.

Alteração 18
Artigo 47º

O presidente do Conselho de 
Administração e o Director podem
comparecer perante o Parlamento Europeu 
para debater questões gerais relativas à 
Europol.

O presidente do Conselho de 
Administração e o Director devem 
comparecer perante o Parlamento Europeu,
quando solicitados a fazê-lo, para debater 
quaisquer questões relativas à Europol.

Justificação
A fim de melhorar o controlo democrático da Europol pelo Parlamento Europeu, o 
Presidente do Conselho de Administração, o Director e os Directores-adjuntos devem 
comparecer perante o Parlamento quando este o solicitar. Alem disso, o debate deve incidir 
sobre quaisquer questões relacionadas com a Europol, e não apenas sobre questões de 
carácter geral.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Para dar resposta às novas circunstâncias na União Europeia, às novas formas de 
criminalidade e às novas ameaças terroristas, a Europol terá de alargar as suas competências e 
modificar o seu modus operandi, conferindo maior flexibilidade aos seus mecanismos. No 
entanto, o actual quadro jurídico da Europol dificulta muito qualquer processo destinado a 
actualizar ou alterar as suas competências.

A Europol foi criada pela Convenção Europol, de 26 de Julho de 1995, nos termos da qual 
todas as alterações têm de ser aprovadas por unanimidade no Conselho e, posteriormente, 
ratificadas por cada EstadoMembro. Entre 2000 e 2003, foram adoptados três protocolos 
contendo alterações à Convenção Europol, que entrarão em vigor em 29 de Março e em 18 de 
Abril de 2007  ou seja, quatro, cinco e sete anos após a sua adopção. Isto revela bem que se 
trata de um procedimento complicado e especialmente moroso.

A entrada em vigor do Tratado de Amesterdão muniu as instituições de novos mecanismos 
jurídicos, mais flexíveis e mais adaptáveis às novas circunstâncias da União Europeia. Esses 
mecanismos são as decisões do terceiro pilar e as decisõesquadro, que não requerem uma 
ratificação por cada EstadoMembro.

Atendendo à base jurídica prevista no nº 2 de artigo 34º do Tratado UE, o Parlamento tem 
frequentemente solicitado a alteração da Convenção Europol por meio dos novos mecanismos 
referidos anteriormente. O relator acolhe muito favoravelmente a proposta de uma decisão do 
Conselho destinada a criar o Serviço Europeu de Polícia, substituindo e derrogando a 
Convenção Europol e os seus três protocolos.

A proposta de decisão do Conselho prevê a conversão da Europol numa agência da União 
Europeia, o que terá duas consequências: o seu financiamento será assegurado pelo orçamento 
comunitário e os funcionários da Europol passarão a ter o estatuto de funcionários da 
Comunidade Europeia.

Nos termos das novas regras, o Serviço Europeu de Polícia não se limitará a intervir em 
acções de luta contra a criminalidade organizada. Tratase de uma mudança significativa, uma 
vez que implica o alargamento das competências da Europol de modo a abrangerem outros 
tipos de delitos graves cometidos à margem da criminalidade organizada.

A proposta contém disposições relativas à coordenação, organização e realização de 
investigações e actividades operacionais em conjunto com as autoridades competentes dos 
EstadosMembros ou equipas de investigação conjuntas. O relator congratulase pelo facto de 
a Europol poder iniciar acções relacionadas com o branqueamento de capitais e solicitar aos 
EstadosMembros que procedam a certas investigações. O facto de a proposta incluir 
disposições relativas ao acesso aos documentos da Europol nos termos do Regulamento (CE)
nº 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho é muito positivo.

No entanto, o relator considera que devem ser introduzidas certas alterações em áreas como a 
protecção dos dados e o controlo democrático da Europol.
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A possibilidade de obter dados junto de entidades privadas exige uma profunda reflexão, uma 
vez que esses dados poderão não ter sido obtidos por meios seguros e fiáveis, razão pela qual 
será necessário considerar os casos individualmente e introduzir salvaguardas suplementares 
(nomeadamente, a revisão judicial). Relativamente ao tratamento de dados com vista a 
determinar se são ou não relevantes para as actividades da Europol, há que estabelecer um 
período razoável durante o qual os mesmos podem ser avaliados sem prejuízo dos direitos 
individuais.

No caso de intercâmbio de dados com outros órgãos comunitários, é necessário assegurar 
caso, em última análise, a Europol não assuma a forma de um órgão comunitário  que o 
Serviço Europeu de Polícia não seja tratado como uma organização pertencente a um país 
terceiro. Há que incluir uma referência à aplicabilidade do Regulamento (CE) nº 45/2001, a 
fim de garantir a uniformidade.

A criação de um Provedor de Justiça independente para proteger os dados da Europol é uma 
decisão muito acertada, embora seja necessário prever garantias suplementares para
salvaguardar a sua independência. O Provedor de Justiça responsável pela protecção de dados 
será um contributo positivo para reforçar a confiança que as autoridades dos 
EstadosMembros depositam na Europol.

No que se refere, especificamente, às relações entre a Europol e o Parlamento Europeu, é 
necessário frisar os aspectos seguintes. Em primeiro lugar, a nomeação e demissão do 
Director da Europol têm de obedecer às mesmas regras. Nos termos da actual proposta, o 
Parlamento apenas é consultado no caso da demissão do Director. Deve eliminarse esta 
assimetria, permitindo que o Parlamento participe na selecção do Director.

O sistema de financiamento da Europol está a ser objecto de um intenso debate no Conselho. 
Há duas possibilidades: ou se mantém o actual sistema de financiamento intergovernamental, 
ou a Europol passa a ser financiada pelo orçamento da Comunidade. A actual tendência é para 
que se mantenha o financiamento directo pelos EstadosMembros. Esta solução não agrada ao 
relator, que chama a atenção para a importância do orçamento como principal meio de o 
Parlamento Europeu exercer um controlo sobre a Europol. A participação do Parlamento na 
elaboração do orçamento da Europol ajudará a aumentar o grau de controlo democrático sobre 
a Europol.

Por último, é importante referir que a alteração da base jurídica não parece, à primeira vista, 
implicar um reforço da legitimidade democrática, uma vez que a negociação de uma decisão 
não exige a ratificação pelos parlamentos dos EstadosMembros. Por conseguinte, é desejável 
que o Parlamento Europeu possa aprovar o orçamento da Europol, a fim de exercer uma 
supervisão das suas actividades.

O relator sugere, igualmente, que as prioridades da Europol sejam apresentadas anualmente 
no âmbito de uma "comissão mista" composta por membros da comissão competente do 
Parlamento Europeu e pelos seus congéneres dos parlamentos dos EstadosMembros. Esta 
sugestão decorre da necessidade de o Parlamento Europeu participar no desenvolvimento da 
Europol, a fim de assegurar que esta goze da máxima legitimidade democrática.


