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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere aldine cursive. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Consiliului privind înfiinţarea Biroului European de 
Poliţie (EUROPOL)
(COM(2006) 0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310 (CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– 1având în vedere propunerea Comisiei (COM(2006) 0817),

– având în vedere articolul 30 alineatul (1) litera (b), articolul 30 alineatul (2) şi articolul 34 
alineatul (2) litera (c) din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE, în temeiul căruia a fost 
consultat de către Consiliu (C6-0055/2007),

– având în vedere Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii 
Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu,

– având în vedere articolele 93 şi 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi 
avizele Comisiei pentru bugete şi Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 
alineatul (2) din Tratatul CE;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenţionează să modifice 
în mod substanţial propunerea Comisiei;

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 13

  
1 Nepublicată încă în JO.
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(13) Este necesară numirea unui 
responsabil cu protecţia datelor, care să 
răspundă, într-o manieră independentă, de 
asigurarea legalităţii prelucrării datelor şi 
de respectarea prevederilor prezentei 
decizii referitoare la prelucrarea datelor cu 
caracter personal, inclusiv a celor 
referitoare la personalul Europol, care 
beneficiază de protecţie în temeiul 
articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 
45/2001.

(13) Este necesară numirea unui 
responsabil cu protecţia datelor, care să 
răspundă, într-o manieră independentă, de 
asigurarea legalităţii prelucrării datelor şi 
de respectarea prevederilor prezentei 
decizii referitoare la prelucrarea datelor cu 
caracter personal, inclusiv a celor 
referitoare la personalul Europol, care 
beneficiază de protecţie în temeiul 
articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 
45/2001. În îndeplinirea sarcinilor, 
responsabilul cu protecţia datelor ar 
trebui să coopereze cu responsabilii cu 
protecţia datelor numiţi în conformitate 
cu legislaţia comunitară.

Justificare

In order to ensure the cooperation with European bodies as underlined in recital 16 of the 
current proposal and to guarantee an adequate level of data protection in conformity with 
Regulation No 45/2001, it would be useful for the Data Protection Officer of Europol to take 
part in the existing Data Protection Officer network in order to ensure an approach on data 
protection issues common to the approach taken by the Community bodies.

Amendamentul 2
Articolul 5 alineatul (1) litera (a)

(a) culegerea, stocarea, prelucrarea, analiza 
şi schimbul de informaţii publice şi secrete 
furnizate de autorităţile statelor membre, 
de terţe ţări, sau de alte entităţi publice sau 
private;

(a) culegerea, stocarea, prelucrarea, analiza 
şi schimbul de informaţii publice şi secrete 
furnizate de autorităţile statelor membre, 
de terţe ţări, sau de alte entităţi publice sau 
private; atunci când informaţiile provin de 
la părţi private, trebuie colectate şi tratate 
legal înainte de a fi transmise 
Europolului, în conformitate cu legislaţia 
naţională de punere în aplicare a 
Directivei 95/46/CE şi nu trebuie 
transmise acestuia decât de la caz la caz, 
în scopuri precizate şi sub controlul 
judiciar al statelor membre;

Justificare

In order to ensure that information coming from private parties is accurate, additional 
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safeguards are required, since the personal data at stake have been collected for commercial 
purposes in a commercial environment and therefore might not meet the same standards as 
those to which public authorities are compelled.

Amendamentul 3
Articolul 6 alineatul (2)

(2) În situaţiile în care o echipă comună de 
anchetă este formată pentru a se ocupa de 
cazuri de falsificare a monedei euro, un 
funcţionar Europol poate fi numit pentru a 
conduce ancheta, sub directa 
responsabilitate a unui şef de echipă. În 
cazul unei divergenţe de opinii între 
funcţionarul Europol numit astfel şi şeful 
de echipă, opinia celui de-al doilea 
prevalează.

(2). În situaţiile în care o echipă comună de 
anchetă este formată pentru a se ocupa de 
cazuri de falsificare a monedei euro sau de 
sarcinile menţionate la articolul 5 
alineatul (2), un funcţionar Europol poate 
fi numit pentru a conduce ancheta, sub 
directa responsabilitate a unui şef de 
echipă. În cazul unei divergenţe de opinii 
între funcţionarul Europol numit astfel şi 
şeful de echipă, opinia celui de-al doilea 
prevalează.

Justificare

Since Article 5(2) allows Europol to play a special role in the 'the coordination of 
investigative actions into criminal activities committed using the Internet, in particular with 
respect to terrorism-related offences and the distribution of child pornography and other 
illegal material, as well as monitoring the Internet to assist in the identification of such 
criminal activities and the persons who have committed them', Europol shall also have the
possibility, in the field of these tasks, of leading a Joint Investigation Team under the same 
conditions as for the counterfeiting of the euro.

Amendamentul 4
Articolul 8 alineatul (2)

(2) Unitatea naţională constituie 
organismul de legătură dintre Europol şi 
autorităţile naţionale competente. Cu toate 
acestea, statele membre pot permite 
contacte directe între autorităţile 
competente desemnate şi Europol, sub 
rezerva respectării condiţiilor stabilite de 
statele membre în cauză, o condiţie putând 
fi intervenţia prealabilă a unităţii naţionale.

(2) Unitatea naţională constituie singurul 
organism de legătură dintre Europol şi 
autorităţile naţionale competente. Cu toate 
acestea, statele membre pot permite 
contacte directe între autorităţile 
competente desemnate şi Europol, sub 
rezerva respectării condiţiilor stabilite de 
statele membre în cauză, inclusiv
intervenţia prealabilă a unităţii naţionale. 
Unitatea naţională primeşte în acelaşi timp 
de la Europol toate informaţiile schimbate 
în timpul contactelor directe între Europol 
şi autorităţile competente. Relaţiile dintre 
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unitatea naţională şi autorităţile competente 
sunt reglementate prin dreptul intern şi, în 
special, prin exigenţele constituţionale 
naţionale relevante2.
2 Adaptarea dispoziţiei articolului 4 
alineatul (2) din Convenţia Europol astfel 
cum a fost modificată prin cel de-al treilea 
protocol. 

Justificare

Amendamentul 5
Articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf

Schimburile bilaterale menţionate la litera 
(d) primul paragraf pot, de asemenea, să 
privească infracţiuni din afara sferei de 
competenţă a Europol, în măsura în care 
legislaţia naţională permite acest lucru.

Schimburile bilaterale menţionate la litera 
(d) primul paragraf pot, de asemenea, să 
privească infracţiuni din afara sferei de 
competenţă a Europol, în măsura în care 
legislaţia naţională permite acest lucru. În 
acest caz, Europol nu răspunde de 
conţinutul informaţiilor schimbate.

Justificare

Amendamentul 6
Articolul 10 alineatul (2)

(2) Europol poate prelucra date în scopul 
stabilirii dacă acestea sunt relevante pentru 
îndeplinirea sarcinilor sale şi dacă pot fi 
incluse într-unul din sistemele sale 
informaţionale.

(2) Europol poate prelucra date în scopul 
stabilirii dacă acestea sunt relevante pentru 
îndeplinirea sarcinilor sale şi dacă pot fi 
incluse într-unul din sistemele sale 
informaţionale. Aceste date sunt stocate 
într-o bază de date separată până se 
stabileşte că prezintă interes pentru o 
misiune specifică a Europol. 

Justificare

The wording of this provision is not precise enough to prevent the misuse of data which have 
not yet been assessed as regards their relevance to the work of Europol. In order to abide by 
the principle of proportionality, it shall be ensured that until the relevance of the data is 
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checked, the data will not be processed for law-enforcement purposes.

Amendamentul 7
Articolul 10 alineatul (3)

(3) Ori de câte ori Europol decide să creeze 
un sistem de prelucrare a datelor cu 
caracter personal, altul decât sistemul 
informaţional Europol menţionat la 
articolul 11 sau decât fişierele de lucru 
pentru analiză menţionate la articolul 14, 
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, 
după consultarea Parlamentului European, 
stabileşte condiţiile în care Europol poate 
realiza acest lucru. Aceste condiţii se referă 
în special la accesul la informaţii şi la 
utilizarea acestora, precum şi la termenele 
de stocare şi ştergere a datelor, cu 
respectarea principiilor stipulate la articolul 
26.

(3) Ori de câte ori Europol decide să creeze 
un sistem de prelucrare a datelor cu 
caracter personal, altul decât sistemul 
informaţional Europol menţionat la 
articolul 11 sau decât fişierele de lucru 
pentru analiză menţionate la articolul 14, 
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, 
după consultarea Parlamentului European, 
stabileşte condiţiile în care Europol poate 
realiza acest lucru. Aceste condiţii se referă 
în special la accesul la informaţii şi la 
utilizarea acestora, precum şi la termenele 
de stocare şi ştergere a datelor, cu 
respectarea principiilor stipulate la articolul 
26. Se consultă Autoritatea de Control 
Comună a Europol înainte ca Consiliul să 
ia o decizie.

Justificare

The processing of personal data outside the Europol Information System or the Analysis Work 
Files shall protect the legitimate interests of data subjects and therefore the Joint Supervisory 
Body of Europol shall be consulted.

Amendamentul 8
Articolul 11 alineatul (1)

(1) Europol gestionează un sistem 
informaţional. Sistemul informaţional 
Europol poate fi consultat în mod direct de 
către unităţile naţionale, ofiţerii de 
legătură, directorul Europol, directorii 
adjuncţi şi de către funcţionarii Europol 
împuterniciţi corespunzător.

(1) Europol gestionează un sistem 
informaţional. Sistemul informaţional 
Europol poate fi consultat în mod direct de 
către unităţile naţionale, ofiţerii de 
legătură, directorul Europol, directorii 
adjuncţi şi de către funcţionarii Europol 
împuterniciţi corespunzător. Accesul direct 
al unităţilor naţionale la sistemul 
informaţional pentru persoanele 
menţionate la articolul 12 alineatul (1) 
litera (b) este limitat doar la elementele de 
identitate menţionate la articolul 12 
alineatul (2). În cazul în care sunt 
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necesare într-o anumită anchetă, datele 
complete pot fi accesibile prin intermediul 
ofiţerilor de legătură.

Justificare

Data of people in respect of whom there are serious grounds under national law for believing 
that they will commit criminal offences for which Europol is competent can not be treated as 
convicted criminals. Specific safeguards should be provided for this category of people as 
laid down in Article 7(1) of the current Europol Convention.

Amendamentul 9
Articolul 20 alineatul (1)

(1) Europol păstrează datele stocate în 
fişiere de date numai atâta timp cât acestea 
sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor 
sale. Necesitatea continuării conservării 
datelor respective trebuie reexaminată în 
termen de cel mult trei ani de la stocarea 
datelor respective. Reexaminarea datelor 
stocate în sistemul informaţional şi 
ştergerea acestora sunt efectuate de către 
unitatea care le-a introdus în sistem.
Reexaminarea datelor stocate în alte fişiere 
de date ale Europol şi ştergerea acestora 
sunt efectuate de către Europol. Europol 
informează în mod automat statele membre 
cu trei luni înainte de expirarea termenelor 
de reexaminare a datelor stocate.

(1) Europol păstrează datele stocate în 
fişiere de date numai atâta timp cât acestea 
sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor 
sale. Fără a aduce atingere articolului 10 
alineatul (3), necesitatea continuării 
conservării datelor respective trebuie 
reexaminată în termen de cel mult doi ani 
de la stocarea datelor respective. 
Reexaminarea datelor stocate în sistemul 
informaţional şi ştergerea acestora sunt 
efectuate de către unitatea care le-a 
introdus în sistem. Reexaminarea datelor 
stocate în alte fişiere de date ale Europol şi 
ştergerea acestora sunt efectuate de către 
Europol. Europol informează în mod 
automat statele membre cu trei luni înainte 
de expirarea termenelor de reexaminare a 
datelor stocate.

Justificare

The period according to which the storage of data shall be reviewed is too long. Two years 
seems a more proportionate period of time. Moreover, as suggested by the Joint Supervisory 
Body, the amendment includes a linking clause with Article 10(3), which allows for the 
establishment of other systems than those defined in the Decision.

Amendamentul 10
Articolul 22 alineatul (1) litera (da) (nouă)

(da) serviciile competente ale 
Secretariatului General al Consiliului şi 
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Centrul pentru situaţii comune al Uniunii 
Europene.

Justificare

The Joint Situation Centre plays a key role in fighting certain numbers of crimes (such as 
terrorism) for which Europol is also competent. For the sake of consistency and with the 
objective of increasing the cooperation with all the relevant bodies existing at the EU level, it
is necessary for Europol and the SitCen to establish and maintain close cooperation.

Amendamentul 11
Articolul 22 alineatul (5a) (nou)

(5a) În cazul transferului de date cu 
caracter personal de către instituţiile sau 
organele comunitare, Europol este 
considerat organ comunitar în 
conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul nr. 45/2001. 

Justificare

When Europol is processing personal data originating from Community bodies it should be 
treated as a Community body and therefore be subject to Regulation No.45/20011, which 
applies to all Community bodies when processing personal data. This will avoid creating 
uncertainty and it will also be consistent with the idea inherent in the current proposal of 
bringing the position of Europol more into line with institutions and bodies under the EC 
Treaty.

Amendamentul 12
Articolul 27 alineatul (5)

(5) Consiliul de administraţie adoptă norme 
complementare de punere în aplicare cu 
privire la responsabilul cu protecţia datelor.
Aceste norme de punere în aplicare se 
referă, în special, la selecţia şi revocarea, la 
sarcinile, îndatoririle şi atribuţiile 

(5) Consiliul de administraţie adoptă norme 
complementare de punere în aplicare cu 
privire la responsabilul cu protecţia datelor.
Aceste norme de punere în aplicare se 
referă, în special, la selecţia şi revocarea, la 
sarcinile, îndatoririle, atribuţiile şi 

  
1 Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the 
protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies 
and on the free movement of such data (OJ L 8, 12.01.2001, p.1).
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responsabilului cu protecţia datelor. garanţiile de independenţă ale 
responsabilului cu protecţia datelor.

Justificare

In order to guarantee the independence of the Data protection Officer, specific safeguards of
independence should be adopted in the framework of the implementing measures.

Amendamentul 13
Articolul 29 alineatul (4)

(4) Accesul la datele cu caracter personal 
este refuzată în cazul în care:

(4) Accesul la datele cu caracter personal 
este refuzată doar în cazul în care acest 
refuz este necesar:

(a)acest acces ar putea pune în pericol 
una dintre activităţile desfăşurate de 
Europol;

(a) pentru a da Europol posibilitatea să îşi 
îndeplinească sarcinile în mod 
corespunzător;

(b)acest acces ar putea pune în pericol 
orice anchetă naţională desfăşurată cu 
asistenţa Europol;

(b) pentru a garanta că orice anchetă 
naţională sprijinită de Europol nu este 
compromisă;

(c)acest acces ar putea pune în pericol 
drepturile şi libertăţile părţilor terţe.

(c) pentru protecţia drepturilor şi 
libertăţilor unor terţe părţi,

Justificare

The wording of the Commission proposal does not fully guarantee the right of access.
Exceptions to this right can only be accepted if this is necessary in order to protect another 
fundamental interest. Therefore a stricter wording seems appropriate to protect the 
fundamental nature of the right to access.

Amendamentul 14
Articolul 37 alineatul (1)

(1) Europol este condus de un director 
numit de către Consiliu, hotărând cu 
majoritate calificată. Directorul este ales de 
pe o listă care cuprinde cel puţin trei 
candidaţi propuşi de consiliul de 
administraţie, pentru un mandat de patru 
ani, care poate fi prelungit o singură dată.

(1) Europol este condus de un director 
numit de către Consiliu, hotărând cu 
majoritate calificată, după consultarea 
Parlamentului European. Directorul este 
ales de pe o listă care cuprinde cel puţin 
trei candidaţi propuşi de consiliul de 
administraţie, pentru un mandat de patru 
ani, care poate fi prelungit o singură dată. 
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Justificare

The appointment and the dismissal of the Director of Europol should be carried out in the
same way. In order to ensure that the Europol Director is more democratically accountable 
and that the current decision is consistent, the European Parliament should be consulted not 
only for the dismissal but also for the appointment of its Director.

Amendamentul 15
Articolul 38 alineatul (5a) (nou)

(5a) Regulamentul nr. 45/2001 se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal 
referitoare la personalul Europol.

Justificare

When processing personal data of Europol staff, Regulation No 45/2001 should apply in 
order to prevent any form of discrimination. This regulation in reference to the treatment of 
Europol staff's personal data is mentioned in the 12th recital of the current proposal.
However, a normative provision like the one introduced by this amendment should be 
contained in the text rather than in a recital, which is not binding in nature.

Amendamentul 16
Articolul 44 alineatul (4a) (nou)

Pentru a garanta o dezbatere democratică 
cu societatea civilă şi un control mai bun 
al activităţilor Europol, preşedintele 
Consiliului de administraţie sau 
directorul Europol prezintă priorităţile 
acestuia pentru anul următor comisiei 
competente a Parlamentului European 
(cuprinzând inclusiv deputaţi în 
parlamentele naţionale). 

Justificare

Responsibility and accountability are two sides of the same coin. Europol's increasing role in 
the fight against organised crime and terrorism should be carried on in a way that will 
guarantee transparency and democratic control. Only in this way will the results of Europol's 
activities be recognised by civil society. In that sense a joint Committee made up of European 
and national parliamentarians will be welcome.

Amendamentul 17



PE 386.497v01-00 14/16 PR\657504RO.doc

RO

Articolul 45

Pe baza unei propuneri a directorului, în 
termen de şase luni de la data aplicării 
prezentei decizii, Consiliul de administraţie 
adoptă norme referitoare la accesul la 
documentele Europol, luând în considerare 
principiile şi limitele prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al 
Parlamentului European şi al Consiliului.

Pe baza unei propuneri a directorului, în 
termen de şase luni de la data aplicării 
prezentei decizii, Consiliul de 
administraţie, după consultarea 
Parlamentului European, adoptă norme 
referitoare la accesul la documentele 
Europol, luând în considerare principiile şi 
limitele prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi 
al Consiliului.

Justificare

Taking into account that Regulation 1049/2001 was adopted under the codecision procedure, 
the European Parliament should at least be consulted on the adoption of rules concerning 
access to documents.

Amendamentul 18
Articolul 47

Preşedintele consiliului de administraţie şi 
directorul se pot prezenta în faţa 
Parlamentului European pentru a discuta 
aspecte generale referitoare la Europol.

Preşedintele consiliului de administraţie şi 
directorul se prezintă, la cerere, în faţa 
Parlamentului European pentru a discuta 
orice fel de aspecte referitoare la Europol.

Justificare
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EXPUNERE DE MOTIVE

If it is to respond to changing circumstances within the European Union, to new forms of 
crime and to new terrorist threats, Europol will have to extend its powers and alter its modus
operandi by introducing greater flexibility into its mechanisms. However, Europol's current 
legal framework greatly impedes any process intended to update or modify powers.

Europol was created by means of the 26 July 19995 Europol Convention, pursuant to which 
any modification must be unanimously approved by the Council and subsequently ratified by 
each Member State. Between 2000 and 2003, three protocols amending the Europol 
Convention were adopted and they will come into force on 29 March and 18 April 2007 - i.e. 
four, five and seven years after being adopted. This shows that the procedure is a complicated 
and particularly lengthy one.

The entry into force of the Amsterdam Treaty provided the institutions with new legal 
mechanisms which were more flexible and more adaptable to the changing circumstances in 
which the EU found itself. The mechanisms are the third-pillar decisions and framework 
decisions which do not need to be ratified by each Member State.

On the legal basis provided by Article 34(2) of the EU Treaty, Parliament has repeatedly 
called for the Europol Convention to be amended by means of the new mechanisms 
mentioned above. Hence the rapporteur takes a highly favourable view of the proposal for a 
Council decision by means of which the European Police Office will be set up and which will 
replace and derogate from the Europol Convention and the three protocols thereto.

The proposal for a Council decision provides for the conversion of Europol into an EU 
agency, which will have two consequences: funding will have to be provided from the 
Community budget and Europol staff will acquire the status of EC officials.

Under the new rules the Police Office will not be restricted to intervention against organised 
crime. This is a significant change, since it involves extending Europol's scope to encompass 
other types of serious offence committed outside the sphere of organised crime.

The proposal contains provisions for the coordination, organisation and implementation of 
investigations and operational activities carried out in conjunction with the Member States' 
relevant authorities or by joint investigative teams. The rapporteur welcomes the fact that 
Europol will be able to initiate action relating to money-laundering and to ask the Member 
States to launch certain investigations. The fact that the proposal incorporates the provisions 
relating to access to Europol documents pursuant to European Parliament and Council 
Regulation (EC) No 1049/2001 is to be applauded.

However, the rapporteur considers that certain amendments should be made in areas including 
data-protection and democratic control over Europol.

The possibility of obtaining data from private entities calls for a great deal of thought, since 
such data may not have been obtained by safe, reliable means, for which reason cases must be 
considered individually and additional safeguards (including judicial review) must be 
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introduced. As regards the processing of data with a view to determining whether or not they 
are relevant to Europol tasks, a reasonable period of time must be established within which 
those data may be assessed without risk to individual rights.

Where the exchange of data with other Community bodes is concerned, it must be ensured - if 
Europol is ultimately unable to take the form of a Community body - that the Police Office is 
not treated like an organisation belonging to a third country. A reference must be included to 
the effect that Article 7 of Regulation No 45/2001 will be applied for the purpose of ensuring 
uniformity.

The creation of an independent Ombudsman to protect Europol data is a very wise move -
although additional guarantees will have to be provided in order to safeguard his 
independence. The Ombudsman responsible for data-projection will make a positive 
contribution to increasing the confidence which the Member States' authorities have in 
Europol.

With specific reference to relations between Europol and the European Parliament, the 
following aspects should be highlighted. Firstly, one and the same system must serve for both 
appointing and dismissing Europol's Director. Under the current proposal, Parliament will be 
consulted only if the Director is to be dismissed. This asymmetry should be removed by 
allowing Parliament to play a part in selecting the Director.

The system by means of which Europol is financed is the subject of intense debate within the 
Council. There are two possibilities: either the current system of intergovernmental financing 
continues in operation, or Europol is financed from the Community budget.  The current trend 
is to continue with direct funding from the Member Stats. The rapporteur is not happy with 
this and he draws attention to the importance of the budget as the main means of control 
which the European Parliament could exercise over Europol. Involvement by Parliament in 
the drawing up of Europol's budget would help to increase the degree of democratic control 
over Europol.

Lastly, it should be pointed out that the change in legal basis does not at first sight appear to 
constitute an increase in democratic legitimacy, since the negotiation of a decision does not 
call for ratification by the Member States' parliaments. Hence it is desirable that the European 
Parliament should be able to approve the Europol budget in order to have an overview of its 
activities.

The rapporteur also suggests that Europol's priorities could be presented annually within a 
'Joint Committee' comprising members of the European Parliament's relevant committee and 
their counterparts form the Member States' parliaments. This suggestion springs from the 
need for the European Parliament to be involved in Europol's development in order to ensure 
that Europol enjoys maximum democratic legitimacy.


