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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu°7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (EUROPOL)
(KOM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije (KOM(2006)0817)1,

– ob upoštevanju člena 30(1)(b), člena 30(2) in člena 34(2)(c) Pogodbe EU,

– ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe EU, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0055/2007),

– ob upoštevanju Protokola o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske 
unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom,

– ob upoštevanju členov 93 in 51 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve ter mnenj Odbora za proračun in Odbora za ustavne zadeve (A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 13

(13) Obstaja potreba po pooblaščencu za 
varstvo podatkov, ki bi moral v skladu s 
členom 24 Uredbe (ES) št. 45/2001 na 
neodvisen način zagotavljati zakonitost 

(13) Obstaja potreba po pooblaščencu za 
varstvo podatkov, ki bi moral v skladu s 
členom 24 Uredbe (ES) št. 45/2001 na 
neodvisen način zagotavljati zakonitost 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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obdelave podatkov in skladnost z 
določbami tega sklepa v zvezi z obdelavo 
osebnih podatkov, vključno z obdelavo 
osebnih podatkov o osebju Europola.

obdelave podatkov in skladnost z 
določbami tega sklepa v zvezi z obdelavo 
osebnih podatkov, vključno z obdelavo 
osebnih podatkov o osebju Europola. 
Pooblaščenec za varstvo podatkov mora 
pri izvajanju nalog sodelovati s 
pooblaščenci za varstvo podatkov, 
imenovanimi v skladu z zakonodajo 
Skupnosti.

Obrazložitev

Za zagotovitev sodelovanja z evropskimi organi, kot je poudarjeno v uvodni izjavi 16 
sedanjega predloga, in ustrezne ravni varstva podatkov v skladu z Uredbo št. 45/2001 bi bilo 
koristno, da bi bil pooblaščenec Europola za varstvo podatkov vključen v sedanjo mrežo 
pooblaščencev za varstvo podatkov, s čimer se zagotovi, da je njegov pristop k vprašanjem 
varstva podatkov enak pristopu, ki ga uporabljajo organi Skupnosti.

Predlog spremembe 2
Člen 5, odstavek 1, točka (a)

(a) zbiranje, hramba, obdelava, analiza in 
izmenjava informacij ter obveščevalnih 
podatkov, ki so jih posredovali organi 
držav članic ali tretjih držav oziroma drugi 
javni ali zasebni subjekti;

(a) zbiranje, hramba, obdelava, analiza in 
izmenjava informacij ter obveščevalnih 
podatkov, ki so jih posredovali organi 
držav članic ali tretjih držav oziroma drugi 
javni ali zasebni subjekti; kadar 
informacije zagotovijo zasebni subjekti, se 
te informacije zakonito zberejo in 
obdelajo, preden se posredujejo Europolu 
v skladu z nacionalno zakonodajo, s 
katero se izvaja Direktiva 95/46/ES, 
dostop Europola pa se dovoli le za vsak 
primer posebej, za točno določene namene 
in pod sodnim nadzorom v državah 
članicah;

Obrazložitev

Za zagotovitev, da so informacije, ki jih predložijo zasebni subjekti, točne, je treba sprejeti 
dodatne zaščitne ukrepe, ker so bili zadevni osebni podatki zbrani za poslovne namene v 
poslovnem okolju in zato morda ne izpolnjujejo standardov, ki zavezujejo javne organe.
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Predlog spremembe 3
Člen 6, odstavek 2

2. V primerih, ko se vzpostavi skupna 
preiskovalna enota za obravnavanje 
primerov ponarejanja valute eura, se lahko 
uradnika Europola imenuje za usmerjanje 
preiskave, ki je pod neposredno 
odgovornostjo vodje enote. Če imata tako 
imenovani uradnik Europola in vodja enote 
različno mnenje, prevlada mnenje 
slednjega.

2. V primerih, ko se vzpostavi skupna 
preiskovalna enota za obravnavanje 
primerov ponarejanja valute eura ali 
izvajanje nalog iz člena 5(2), se lahko 
uradnika Europola imenuje za usmerjanje 
preiskave, ki je pod neposredno 
odgovornostjo vodje enote. Če imata tako 
imenovani uradnik Europola in vodja enote 
različno mnenje, prevlada mnenje 
slednjega.

Obrazložitev

Ker člen 5(2) omogoča Europolu posebno vlogo pri „usklajevanj[u] preiskovalnih dejanj za 
kriminalne dejavnosti, ki naj bi temeljile na uporabi interneta, zlasti glede kaznivih dejanj, 
povezanih s terorizmom, distribucije otroške pornografije in drugega nezakonitega materiala 
ter spremljanj[u] interneta, da bi se pripomoglo k prepoznavanju takšnih kriminalnih 
dejavnosti in oseb, ki so jih storile,“ ima Europol tudi možnost, da pri teh nalogah usmerja 
skupno preiskovalno enoto pod enakimi pogoji, kot veljajo pri ponarejanju eura. 

Predlog spremembe 4
Člen 8, odstavek 2

2. Nacionalna enota je organ za zvezo med 
Europolom in pristojnimi nacionalnimi 
organi. Vendar države članice lahko 
omogočijo neposredne stike med 
imenovanimi pristojnimi organi in 
Europolom v skladu s pogoji, ki jih določi 
zadevna država članica, ki lahko 
vključujejo predčasno vključitev
nacionalne enote.

2. Nacionalna enota je edini organ za 
zvezo med Europolom in pristojnimi 
nacionalnimi organi. Vendar države članice 
lahko omogočijo neposredne stike med 
imenovanimi pristojnimi organi in 
Europolom v skladu s pogoji, ki jih določi 
zadevna država članica, vključno s
predčasno vključitvijo nacionalne enote. 

Nacionalna enota hkrati prejme od 
Europola vse informacije, izmenjane pri 
neposrednih stikih med Europolom in 
imenovanimi pristojnimi organi. Odnose 
med nacionalno enoto in pristojnimi 
organi urejajo nacionalna zakonodaja in 
zlasti ustrezna ustavna pravila2.
2 Prilagoditev določbe iz člena 4(2) Konvencije o 
Europolu iz različice tretjega protokola o 
spremembi Konvencije.
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Obrazložitev

Čeprav bi to moralo biti jasno, je treba poudariti, da se za izmenjavo informacij med 
nacionalno enoto in imenovanimi pristojnimi organi držav članic uporablja nacionalna 
zakonodaja.

Predlog spremembe 5
Člen 9, odstavek 2, pododstavek 2 

Dvostranska izmenjava, predvidena v točki 
(d) prvega pododstavka, lahko zajema tudi 
kazniva dejanja izven pristojnosti 
Europola, če to dovoljuje nacionalna 
zakonodaja.

Dvostranska izmenjava, predvidena v točki 
(d) prvega pododstavka, lahko zajema tudi 
kazniva dejanja izven pristojnosti 
Europola, če to dovoljuje nacionalna 
zakonodaja. V takšnem primeru Europol 
ni odgovoren za vsebino kakršnih koli 
izmenjanih informacij.

Obrazložitev

Europol ne more biti odgovoren za izmenjavo informacij v zvezi s pregonom kaznivih dejanj, 
za katere ni pristojen, če ima vlogo sredstva in ni glavni udeleženec pri pregonu takšnih 
kaznivih dejanj. 

Predlog spremembe 6
Člen 10, odstavek 2

2. Europol lahko obdeluje podatke za 
določitev, ali so takšni podatki ustrezni za 
te naloge in se lahko vključijo v enega od 
teh informacijskih sistemov.

2. Europol lahko obdeluje podatke za 
določitev, ali so takšni podatki ustrezni za 
te naloge in se lahko vključijo v enega od 
teh informacijskih sistemov. Ti podatki se 
shranjujejo v ločeno podatkovno zbirko, 
dokler se ne ugotovi, ali so pomembni za 
posamezno nalogo Europola. 

Obrazložitev

Besedilo te določbe ni dovolj jasno, da bi se preprečila zloraba podatkov, katerih pomen za 
delo Europola se še ni ocenil. Za upoštevanje načela sorazmernosti je treba zagotoviti, da se 
ti podatki ne obdelujejo za namene pregona, dokler se ne preveri, ali so pomembni ali ne. 

Predlog spremembe 7
Člen 10, odstavek 3
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3. Kadar koli namerava Europol 
vzpostaviti sistem za obdelavo podatkov, 
ki ni Europolov informacijski sistem iz 
člena 11 ali ki niso delovne datoteke za 
analizo iz člena 14, Svet s kvalificirano 
večino in po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom določi pogoje, pod katerimi 
to lahko Europol stori. Takšni pogoji zlasti 
zadevajo dostop in uporabo podatkov ter 
roke za shranjevanje in brisanje podatkov 
ob upoštevanju načel iz člena 26.

3. Kadar koli namerava Europol 
vzpostaviti sistem za obdelavo podatkov, 
ki ni Europolov informacijski sistem iz 
člena 11 ali ki niso delovne datoteke za 
analizo iz člena 14, Svet s kvalificirano 
večino in po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom določi pogoje, pod katerimi 
to lahko Europol stori. Takšni pogoji zlasti 
zadevajo dostop in uporabo podatkov ter 
roke za shranjevanje in brisanje podatkov 
ob upoštevanju načel iz člena 26. Preden 
Svet sprejme takšno odločitev, se 
posvetuje s skupnim nadzornim organom 
Europola.

Obrazložitev

Pri obdelavi osebnih podatkov zunaj Europolovega informacijskega sistema ali delovnih 
datotek za analizo so zaščiteni legitimni interesi oseb, s katerimi so ti podatki povezani, zato 
se je treba posvetovati s skupnim nadzornim organom Europola.

Predlog spremembe 8
Člen 11, odstavek 1

1. Europol vzdržuje Europolov 
informacijski sistem. Europolov 
informacijski sistem je neposredno na 
vpogled nacionalnim enotam, uradnikom 
za zvezo, direktorju, namestnikom 
direktorjev in pooblaščenim uslužbencem 
Europola.

1. Europol vzdržuje Europolov 
informacijski sistem. Europolov 
informacijski sistem je neposredno na 
vpogled nacionalnim enotam, uradnikom 
za zvezo, direktorju, namestnikom 
direktorjev in pooblaščenim uslužbencem 
Europola. Neposreden dostop nacionalnih 
enot do informacijskega sistema glede 
oseb iz člena 12(1)(b) se omeji le na 
podrobnosti o identiteti iz člena 12(2). Če 
so podatki potrebni za posebno poizvedbo, 
dobijo enote vse podatke prek uradnikov 
za zvezo.

Obrazložitev

Podatki o osebah, v zvezi s katerimi v skladu z nacionalno zakonodajo obstaja utemeljen sum, 
da bodo storile kazniva dejanja, za katera je pristojen Europol, se ne smejo obravnavati kot 
podatki o obsojenih storilcih kaznivih dejanj. Za to skupino oseb je treba določiti posebne 
zaščitne ukrepe v skladu s členom 7(1) sedanje Konvencije o Europolu.
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Predlog spremembe 9
Člen 20, odstavek 1

1. Podatke v podatkovnih zbirkah Europol 
hrani le toliko časa, kolikor je to potrebno 
za opravljanje njegovih nalog. Potreba po 
nadaljnjem shranjevanju se preveri 
najpozneje v treh letih po vnosu podatkov. 
Pregled podatkov, shranjenih v 
informacijskem sistemu, in njihovo 
brisanje opravi enota, ki jih je vnesla. 
Pregled podatkov, shranjenih v drugih 
podatkovnih zbirkah Europola, in njihovo 
brisanje opravi Europol. Europol tri 
mesece vnaprej avtomatično obvesti države 
članice o izteku roka za pregled 
shranjevanja podatkov.

1. Podatke v podatkovnih zbirkah Europol 
hrani le toliko časa, kolikor je to potrebno 
za opravljanje njegovih nalog. Ne glede na 
člen 10(3) se potreba po nadaljnjem 
shranjevanju preveri najpozneje v dveh
letih po vnosu podatkov. Pregled podatkov, 
shranjenih v informacijskem sistemu, in 
njihovo brisanje opravi enota, ki jih je 
vnesla. Pregled podatkov, shranjenih v 
drugih podatkovnih zbirkah Europola, in 
njihovo brisanje opravi Europol. Europol 
tri mesece vnaprej avtomatično obvesti 
države članice o izteku roka za pregled 
shranjevanja podatkov. 

Obrazložitev

Obdobje, v katerem se preveri potreba po shranjevanju podatkov, je predolgo. Obdobje dveh 
let se zdi ustreznejše. Po predlogu skupnega nadzornega organa predlog spremembe 
vključuje tudi klavzulo, ki se navezuje na člen 10(3), v skladu s katerim se lahko vzpostavijo 
drugi sistemi, razen sistemov, ki so opredeljeni v tem sklepu. 

Predlog spremembe 10
Člen 22, odstavek 1, točka (d a) (novo)

(da) ustrezni oddelki Generalnega 
sekretariata Sveta in Skupni situacijski 
center Evropske unije.

Obrazložitev

Skupni situacijski center ima ključno vlogo pri boju proti nekaterim kaznivim dejanjem (kot je 
terorizem), za katera je pristojen tudi Europol. Zaradi usklajenosti in za doseganje cilja 
okrepljenega sodelovanja z vsemi ustreznimi organi na ravni EU morata Europol in SitCen 
vzpostaviti ter vzdrževati tesno sodelovanje. 

Predlog spremembe 11
Člen 22, odstavek 5 a (novo)

5a. Kadar osebne podatke prenašajo 
institucije ali organi Skupnosti, se 
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Europol šteje za organ Skupnosti v skladu 
s členom 7 Uredbe št. 45/2001. 

Obrazložitev

Kadar Europol obdeluje osebne podatke, ki jih predložijo organi Skupnosti, ga je treba 
obravnavati kot organ Skupnosti, zato mora zanj veljati Uredba št. 45/20011, ki se uporablja 
za vse organe Skupnosti, kadar obdelujejo osebne podatke. S tem se bo preprečila negotovost 
ter zagotovila skladnost z zamislijo iz sedanjega predloga, da se položaj Europola bolj 
uskladi s položajem institucij in organov v skladu s Pogodbo ES.

Predlog spremembe 12
Člen 27, odstavek 5

5. Nadaljnja izvedbena pravila v zvezi s 
pooblaščencem za varstvo podatkov 
sprejme upravni odbor. Izvedbena pravila 
se nanašajo predvsem na izbiro in 
odstavitev ter naloge, dolžnosti in
pooblastila pooblaščenca za varstvo 
podatkov.

5. Nadaljnja izvedbena pravila v zvezi s 
pooblaščencem za varstvo podatkov 
sprejme upravni odbor. Izvedbena pravila 
se nanašajo predvsem na izbiro in 
odstavitev ter naloge, dolžnosti, pooblastila 
in varstvo neodvisnosti pooblaščenca za 
varstvo podatkov.

Obrazložitev

Za zagotovitev neodvisnosti pooblaščenca za varstvo podatkov je treba v okviru izvedbenih 
ukrepov sprejeti posebne zaščitne ukrepe glede neodvisnosti.

Predlog spremembe 13
Člen 29, odstavek 4

4. Dostop do osebnih podatkov se zavrne,
če:

4. Dostop do osebnih podatkov se zavrne 
le, če je takšna zavrnitev nujna, da se:

(a) bi takšen dostop ogrožal katero od 
dejavnosti Europola;

(a) omogoči Europolu pravilno izvajanje 
njegovih dejavnosti; 

(b) bi takšen dostop ogrožal katero koli 
nacionalno preiskavo, ki ji pomaga 

(b) zagotovi, da ne bo ogrožena nobena 
nacionalna preiskava, ki ji pomaga 

  
1 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 
12.1.2001, str. 1).
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Europol; Europol;
(c) bi takšen dostop ogrožal pravice in 
svoboščine tretjih strank.

(c) zavarujejo pravice in svoboščine tretjih 
strank.

Obrazložitev

Besedilo predloga Komisije pravice dostopa ne zagotavlja v celoti. Odstopanje od te pravice 
je sprejemljivo le, če je potrebno, da se zaščiti kakšen drug temeljni interes. Zato je primerno, 
da se za zaščito temeljne narave pravice dostopa oblikuje natančnejše besedilo.

Predlog spremembe 14
Člen 37, odstavek 1

1. Europol vodi direktor, ki ga imenuje 
Svet, ki odloča s kvalificirano večino, s 
seznama najmanj treh kandidatov, ki ga je
predložil upravni odbor, za obdobje štirih 
let z možnostjo enkratnega podaljšanja. 

1. Europol vodi direktor, ki ga imenuje 
Svet, ki odloča s kvalificirano večino, po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom s 
seznama najmanj treh kandidatov, ki ga je 
predložil upravni odbor, za obdobje štirih 
let z možnostjo enkratnega podaljšanja. 

Obrazložitev

Imenovanje in odstavitev direktorja Europola morata potekati enako. Za zagotovitev večje 
demokratične odgovornosti direktorja Europola in skladnosti tega sklepa se je treba 
posvetovati z Evropskim parlamentom pri razrešitvi in tudi imenovanju direktorja.

Predlog spremembe 15
Člen 38, odstavek 5 a (novo)

5a. Uredba št. 45/2001 se uporablja za 
obdelovanje osebnih podatkov o osebju 
Europola.

Obrazložitev

Pri obdelavi osebnih podatkov o osebju Europola se mora uporabljati Uredba št. 45/2001, da 
se prepreči kakršna koli oblika diskriminacije. Ta uredba je glede obravnavanja osebnih 
podatkov o osebju Europola navedena v uvodni izjavi 12 tega predloga. Vendar je treba s tem 
predlogom spremembe takšno normativno določbo vključiti v normativni del in ne v uvodno 
izjavo, ki ni zavezujoča.
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Predlog spremembe 16
Člen 44, odstavek 4 a (novo)

Predsednik upravnega odbora ali direktor 
Europola predstavi pristojnemu odboru 
Evropskega parlamenta (vključno s 
poslanci nacionalnih parlamentov) 
prednostne naloge Europola za naslednje 
leto, da se zagotovi demokratična 
razprava s civilno družbo in boljši nadzor 
nad njegovimi dejavnostmi. 

Obrazložitev

Obveznost in odgovornost sta dve plati iste medalje. Europol mora svojo vedno večjo vlogo 
pri boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu izvajati tako, da bosta zagotovljena 
preglednost in demokratični nadzor. Le tako bo civilna družba priznala rezultate dejavnosti 
Europola. V tem smislu bo razveseljiva vzpostavitev skupnega odbora, v katerega bodo 
vključeni poslanci Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov.

Predlog spremembe 17
Člen 45

Upravni odbor na podlagi predloga 
direktorja in ne več kot šest mesecev po 
začetku veljavnosti tega sklepa sprejme 
pravila o dostopu do Europolovih 
dokumentov ob upoštevanju načel in 
omejitev, določenih v Uredbi Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001.

Upravni odbor na podlagi predloga 
direktorja in ne več kot šest mesecev po 
začetku veljavnosti tega sklepa po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom
sprejme pravila o dostopu do Europolovih 
dokumentov ob upoštevanju načel in 
omejitev, določenih v Uredbi Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001.

Obrazložitev

Glede na to, da je bila Uredba 1049/2001 sprejeta po postopku soodločanja, se je treba vsaj 
posvetovati z Evropskim parlamentom glede sprejetja pravil o dostopu do dokumentov. 

Predlog spremembe 18
Člen 47

Predsednik upravnega odbora in direktor 
lahko nastopita pred Evropskim 
parlamentom za razpravljanje o splošnih
vprašanjih v zvezi z Europolom.

Predsednik upravnega odbora in direktor 
na zahtevo nastopita pred Evropskim 
parlamentom za razpravljanje o kakršnih 
koli vprašanjih v zvezi z Europolom. 
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Obrazložitev

Predsednik upravnega odbora, direktor in namestniki direktorja nastopijo pred Parlamentom 
na njegovo zahtevo, da se izboljša demokratični nadzor Evropskega parlamenta nad 
Europolom. Poleg tega mora biti namen razprav povezan s kakršnimi koli vprašanji o 
Europolu, in ne le s splošnimi vprašanji.
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OBRAZLOŽITEV

Če se želi Europol odzvati na spreminjajoče se okoliščine v Evropski uniji, nove oblike 
kaznivih dejanj in nove teroristične grožnje, bo moral razširiti svoje pristojnosti in spremeniti 
način delovanja tako, da bo izboljšal prožnost svojih mehanizmov. Vendar sedanji pravni 
okvir Europola zelo močno ovira vse postopke za posodobitev ali spremembo pristojnosti.

Europol je bil ustanovljen s Konvencijo o Europolu z dne 26. julija 1995, v skladu s katero 
mora vse spremembe soglasno odobriti Svet in jih potem ratificirati vsaka država članica. Od 
leta 2000 do leta 2003 so bili sprejeti trije protokoli o spremembi Konvencije o Europolu, ki 
bodo začeli veljati 29. marca in 18. aprila 2007, tj. štiri, pet in sedem let po sprejetju. Iz tega 
je razvidno, da je postopek zapleten in zelo dolg.

Z začetkom veljavnosti Amsterdamske pogodbe so bili institucijam zagotovljeni novi pravni 
mehanizmi, ki so bili prožnejši in bolj prilagodljivi spreminjajočim se okoliščinam, v katerih 
se je znašla EU. Ti mehanizmi so sklepi in okvirni sklepi iz tretjega stebra, ki jih državam 
članicam ni treba ratificirati.

Parlament je na pravni podlagi člena 34(2) Pogodbe EU večkrat pozval k spremembi 
Konvencije o Europolu z navedenimi novimi mehanizmi. Zato poročevalec zelo pozitivno 
ocenjuje predlog sklepa Sveta, s katerim bo ustanovljen Evropski policijski urad in ki bo 
nadomestil Konvencijo o Europolu in tri protokole h Konvenciji ter odstopal od njih.

Predlog sklepa Sveta določa, da se Europol preoblikuje v agencijo EU, kar bo imelo dve 
posledici: finančna sredstva se bodo morala zagotoviti iz proračuna Skupnosti in osebje 
Europola bo dobilo status uradnikov ES.

Po novih pravilih policijski urad ne bo omejen na posredovanje proti organiziranemu 
kriminalu. To je pomembna sprememba, ker pomeni, da se področje delovanja Europola 
razširi, tako da vključuje druge vrste hudih kaznivih dejanj, ki ne spadajo pod organiziran 
kriminal.

Predlog vsebuje določbe o usklajevanju, organizaciji ter izvajanju preiskav in operativnih 
dejavnosti, ki se izvajajo v povezavi z ustreznimi organi držav članic ali ki jih izvajajo skupne 
preiskovalne enote. Poročevalec pozdravlja dejstvo, da bo lahko Europol začel izvajati 
ukrepe, povezane s pranjem denarja, in pozval države članice k začetku nekaterih preiskav. 
Pozitivno je treba oceniti tudi vključitev določb o dostopu do Europolovih dokumentov v 
skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001.

Kljub temu poročevalec meni, da je treba predlagati nekaj sprememb na nekaterih področjih, 
vključno z varstvom podatkov in demokratičnim nadzorom nad Europolom.

Možnost pridobivanja podatkov od zasebnih subjektov je treba temeljito preučiti, ker je 
mogoče, da se takšni podatki ne pridobijo na varen in zanesljiv način, zato je treba vsak 
primer obravnavati posebej in uvesti dodatne zaščitne ukrepe (vključno s sodnim nadzorom). 
V zvezi z obdelovanjem podatkov je treba za ugotavljanje, ali so ti podatki pomembni za 
izvajanje nalog Europola ali ne, določiti primerno obdobje, v katerem se lahko takšni podatki 
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vrednotijo, ne da pri tem ogrozili osebne pravice.

Pri izmenjavi podatkov z drugimi organi Skupnosti je treba zagotoviti, da se policijski urad ne 
obravnava kot organizacija tretje države, če se na koncu izkaže, da Europol ne more biti organ 
Skupnosti. Zato je treba navesti, da se za zagotovitev enotnosti uporablja člen 7 Uredbe 
št. 45/2001.

Oblikovanje neodvisnega varuha pravic, ki bi skrbel za varstvo Europolovih podatkov, je zelo 
smiselna poteza, čeprav bo treba določiti dodatna jamstva za zaščito njegove neodvisnosti. 
Varuh pravic, odgovoren za varstvo podatkov, bo pozitivno prispeval k večjemu zaupanju 
organov držav članic v Europol.

Zlasti v zvezi z odnosom med Europolom in Evropskim parlamentom je treba opozoriti na 
naslednje vidike. Prvič, uporabljati se mora enak sistem za imenovanje in odstavitev 
direktorja Europola. V skladu s sedanjim predlogom se posvetovanje s Parlamentom izvede le 
pri odstavitvi direktorja. Ta razlika se mora odpraviti tako, da se Parlamentu omogoči 
sodelovanje pri izbiri direktorja.

O sistemu financiranja Europola poteka zanimiva razprava v Svetu. V zvezi s tem sta dve 
možnosti: da se še naprej uporablja sedanji sistem medvladnega financiranja ali pa se 
zagotovijo finančna sredstva iz proračuna Skupnosti. Zdaj prevladuje podpora nadaljnjemu 
neposrednemu financiranju iz držav članic. Poročevalec glede tega ni zadovoljen in opozarja, 
da je proračun pomembno sredstvo nadzora, ki bi ga lahko Evropski parlament izvajal nad 
Europolom. Z vključitvijo Parlamenta v pripravo proračuna za Europol bi prispevali k večji 
stopnji demokratičnega nadzora nad Europolom.

Končno, poudariti je treba, da se na prvi pogled zdi, da sprememba pravne podlage ne pomeni 
večje demokratične legitimnosti, ker pri pogajanjih glede sklepa ni potrebna ratifikacija 
parlamentov držav članic. Zato bi bilo dobro, da bi lahko Evropski parlament odobril 
Europolov proračun in tako imel pregled nad dejavnostmi Europola.

Poleg tega poročevalec predlaga, da bi se prednostne naloge Europola vsako leto predstavile v 
skupnem odboru, v katerega bi bili vključeni člani ustreznega odbora Evropskega parlamenta 
in njihovi kolegi iz parlamentov držav članic. Ta predlog izhaja iz potrebe po vključitvi 
Evropskega parlamenta v razvoj Europola, da se zagotovi čim večja demokratična legitimnost 
Europola.


