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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)
(KOM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag (KOM(2006)0817)1,

– med beaktande av artikel 30.1 b, artikel 30.2 och artikel 34.2 c i EU-fördraget,

– med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-0055/2007),

– med beaktande av protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom 
Europeiska unionens ramar, i enlighet med vilket rådet har hört parlamentet,

– med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för 
konstitutionella frågor (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner förslaget såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3. Europaparlamentet uppmanar rådet att underrätta Europaparlamentet om rådet har för 
avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4. Europaparlamentet uppmanar rådet att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för 
avsikt att väsentligt ändra förslaget.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 13

(13) Det finns ett behov av ett 
uppgiftsskyddsombud som ansvarar för att 
på ett oberoende sätt se till att 
behandlingen av personuppgifter är 
lagenlig och att bestämmelserna i detta 
beslut om behandling av personuppgifter 
följs, vilket även gäller behandlingen av 
personuppgifter om Europols personal, 
som är skyddad av artikel 24 i förordning 
(EG) nr 45/2001.

(13) Det finns ett behov av ett 
uppgiftsskyddsombud som ansvarar för att 
på ett oberoende sätt se till att 
behandlingen av personuppgifter är 
lagenlig och att bestämmelserna i detta 
beslut om behandling av personuppgifter 
följs, vilket även gäller behandlingen av 
personuppgifter om Europols personal, 
som är skyddad av artikel 24 i förordning 
(EG) nr 45/2001. I sitt arbete skall 
uppgiftsskyddsombudet samarbeta med de 
uppgiftsskyddsombud som utsetts i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen. 

Motivering

För att säkerställa samarbete med de europeiska organen och byråerna, vilket betonas i 
skäl 16 i föreliggande förslag, och garantera en adekvat skyddsnivå för uppgiftsskyddet i 
enlighet med förordning nr 45/2001 är det lämpligt att Europols uppgiftsskyddsombud deltar 
i det befintliga nätverket för uppgiftsskyddsombud för att se till att strategin för 
uppgiftsskyddsfrågor är densamma som den strategi som gemenskapsorganen har utarbetat.

Ändringsförslag 2
Artikel 5, punkt 1, led a

(a) Samla in, lagra, behandla, analysera och 
utbyta information och underrättelser som 
översänts av myndigheter i 
medlemsstaterna eller tredjeländer eller 
andra offentliga eller privata enheter.

(a) Samla in, lagra, behandla, analysera och 
utbyta information och underrättelser som 
översänts av myndigheter i 
medlemsstaterna eller tredjeländer eller 
andra offentliga eller privata enheter. När 
informationen kommer från privata 
parter skall den ha samlats in och 
behandlas lagenligt innan den 
vidarebefordras till Europol i enlighet 
med nationell lagstiftning för 
genomförande av direktiv 95/46/EG, och 
tillträde för Europol skall endast medges 
från fall till fall för särskilda syften och i 
enlighet med medlemsstaternas rättsliga 
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kontroll.

Motivering

För att säkerställa att korrekt information kommer från privata parter behövs ytterligare 
skydd, eftersom de aktuella personuppgifterna har samlats in i en kommersiell miljö, där 
eventuellt inte samma standarder som dem offentliga myndigheter måste följa beaktas.

Ändringsförslag 3
Artikel 6, punkt 2

2. När en gemensam utredningsgrupp 
inrättas för att behandla fall av förfalskning 
av euron, kan en Europoltjänsteman utses 
att leda utredningen, under gruppens 
ledares direkta ansvar. Om det föreligger 
meningsskiljaktigheter mellan 
Europoltjänstemannen och gruppens ledare 
skall den sistnämndes mening ha företräde.

2. När en gemensam utredningsgrupp 
inrättas för att behandla fall av förfalskning 
av euron eller för de uppgifter som nämns 
i artikel 5.2, kan en Europoltjänsteman 
utses att leda utredningen, under gruppens 
ledares direkta ansvar. Om det föreligger 
meningsskiljaktigheter mellan 
Europoltjänstemannen och gruppens ledare 
skall den sistnämndes mening ha företräde.

Motivering

Eftersom Europol i enlighet med artikel 5.2 får spela en särskild roll i ”samordning av 
utredningsinsatser avseende brottslig verksamhet som bedrivits med användning av Internet, 
särskilt terroristrelaterad brottslighet och spridning av barnpornografi och annat olagligt 
material, samt övervakning av Internet för att bidra till att identifiera sådan brottslig 
verksamhet och de personer som har bedrivit den”, skall Europol och ha möjlighet att inom 
ramen för dessa uppgifter leda en gemensam utredningsgrupp på samma villkor som i fall av 
förfalskning av euron.

Ändringsförslag 4
Artikel 8, punkt 2

2. Den nationella enheten skall fungera 
som sambandsorgan mellan Europol och de 
behöriga nationella myndigheterna. 
Medlemsstaterna får dock tillåta 
direktkontakt mellan utsedda behöriga 
myndigheter och Europol på villkor som 
skall fastställas av medlemsstaten i fråga, 
vilka kan inbegripa att kontakt först skall 
tas med den nationella enheten.

2. Den nationella enheten skall fungera 
som enda sambandsorgan mellan Europol 
och de behöriga nationella myndigheterna. 
Medlemsstaterna får dock tillåta 
direktkontakt mellan utsedda behöriga 
myndigheter och Europol på villkor som 
skall fastställas av medlemsstaten i fråga, 
vilka inbegriper att kontakt först skall tas 
med den nationella enheten.

Den nationella enheten skall från 
Europol samtidigt få information som 
utbytts genom direktkontakt mellan 
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Europol och utsedda behöriga 
myndigheter. Förbindelserna mellan den 
nationella enheten och de behöriga 
myndigheterna skall omfattas av den 
nationella lagstiftningen och i synnerhet 
av den relevanta nationella grundlagen1.

_____________
1 Anpassning av bestämmelserna i 
artikel 4.2 i Europolkonventionen i det 
tredje tilläggsprotokollets version.

Motivering

Det borde vara självklart, men det är värt att förstärka idén om att den nationella 
lagstiftningen skall gälla för utbyte av information mellan den nationella enheten och de 
behöriga myndigheterna i en medlemsstat.

Ändringsförslag 5
Artikel 9, punkt 2, stycke 2

Det bilaterala utbyte som avses i första 
stycket d kan också omfatta brott som 
ligger utanför Europols behörighet, om det 
är tillåtet enligt nationell lagstiftning.

Det bilaterala utbyte som avses i första 
stycket d kan också omfatta brott som 
ligger utanför Europols behörighet, om det 
är tillåtet enligt nationell lagstiftning. 
I detta fall skall Europol inte ställas till 
svars för innehållet i den information som 
utbyts.

Motivering

Europol kan inte ställas till svars för den information som utbyts om efterlysningar för brott 
som ligger utanför Europols behörighet, eftersom Europol agerar som mellanhand snarare 
än innehavare av huvudroll vid efterlysning för sådana brott.

Ändringsförslag 6
Artikel 10, punkt 2

2. Europol får behandla uppgifter i syfte att 
fastställa om sådana uppgifter är relevanta 
för Europols arbetsuppgifter och kan 
införas i något av dess informationssystem.

2. Europol får behandla uppgifter i syfte att 
fastställa om sådana uppgifter är relevanta 
för Europols arbetsuppgifter och kan 
införas i något av dess informationssystem. 
Dessa uppgifter skall lagras i en särskild 
databas till dess att det har fastställts att 
de är relevanta för en av Europols 
särskilda uppgifter.
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Motivering

Texten i denna bestämmelse är inte tillräckligt detaljerad för att undvika att uppgifter 
missbrukas vilka ännu inte har bedömts som relevanta för Europols arbete. För att följa 
proportionalitetsprincipen skall det garanteras att uppgifter inte skall behandlas i syfte att 
bekämpa brott förrän det har kontrollerats att uppgifterna är relevanta.

Ändringsförslag 7
Artikel 10, punkt 3

3. När Europol har för avsikt att upprätta 
andra system för behandling av 
personuppgifter än Europols 
informationssystem, som anges i artikel 11, 
eller de analysregister som anges i 
artikel 14, skall rådet med kvalificerad 
majoritet efter att ha hört 
Europaparlamentet fastställa på vilka 
villkor Europol får göra detta. Dessa 
villkor skall särskilt avse tillgång till och 
användning av uppgifterna samt 
tidsgränser för lagring och utplåning av 
uppgifter, med vederbörlig hänsyn till de 
principer som anges i artikel 26.

3. När Europol har för avsikt att upprätta 
andra system för behandling av 
personuppgifter än Europols 
informationssystem, som anges i artikel 11, 
eller de analysregister som anges i 
artikel 14, skall rådet med kvalificerad 
majoritet efter att ha hört 
Europaparlamentet fastställa på vilka 
villkor Europol får göra detta. Dessa 
villkor skall särskilt avse tillgång till och 
användning av uppgifterna samt 
tidsgränser för lagring och utplåning av 
uppgifter, med vederbörlig hänsyn till de 
principer som anges i artikel 26. Europols 
gemensamma tillsynsmyndighet skall 
höras innan rådet fattar ett sådant beslut.

Motivering

Vid behandling av personuppgifter utanför Europols informationssystem eller analysregistren 
skall de registrerades legitima intressen skyddas och därför skall samråd med den 
gemensamma tillsynsmyndigheten planeras. 

Ändringsförslag 8
Artikel 11, punkt 1

1. Europol skall förvalta Europols 
informationssystem. Europols 
informationssystem skall vara direkt 
åtkomligt för läsning för de nationella 
enheterna, sambandsmännen, direktören, 
de biträdande direktörerna och 
vederbörligen bemyndigade tjänstemän vid 
Europol.

1. Europol skall förvalta Europols 
informationssystem. Europols 
informationssystem skall vara direkt 
åtkomligt för läsning för de nationella 
enheterna, sambandsmännen, direktören, 
de biträdande direktörerna och 
vederbörligen bemyndigade tjänstemän vid 
Europol. Direkt åtkomst för de nationella 
enheterna med avseende på de personer 
som anges i artikel 12.1 b skall begränsas 
endast till de identitetsuppgifter som 
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anges i artikel 12.2. Om fullständiga 
uppgifter behövs för att genomföra en 
särskild undersökning skall de vara 
tillgängliga för enheterna via 
sambandsmännen.

Motivering

Uppgifter om personer som det enligt nationell lagstiftning finns allvarliga skäl att misstänka 
att de kommer att begå brott för vilka Europol har behörighet kan inte behandlas som 
övertygade brottslingar. Särskilt skydd bör ges denna kategori i enlighet med vad som 
fastställs i artikel 7.1 i Europolkonventionen.

Ändringsförslag 9
Artikel 20, punkt 1

1. Uppgifter i dataregister får inte lagras av 
Europol längre än vad som är nödvändigt 
för att Europol skall kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. Behovet av att fortsätta 
lagra uppgifterna skall undersökas senast 
tre år efter deras införande. Kontrollen av 
uppgifter som lagras i 
informationssystemet och utplåningen av 
dem skall utföras av den enhet som har fört 
in dem. Kontrollen av uppgifter som lagras 
i andra dataregister hos Europol och 
utplåningen av dem skall utföras av 
Europol. Europol skall automatiskt, tre 
månader i förväg, underrätta 
medlemsstaterna om utgången av 
tidsfristerna för kontroll av lagringen av 
uppgifter.

1. Uppgifter i dataregister får inte lagras av 
Europol längre än vad som är nödvändigt 
för att Europol skall kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. Utan hinder av 
artikel 10.3 skall behovet av att fortsätta 
lagra uppgifterna undersökas senast två år
efter deras införande. Kontrollen av 
uppgifter som lagras i 
informationssystemet och utplåningen av 
dem skall utföras av den enhet som har fört 
in dem. Kontrollen av uppgifter som lagras 
i andra dataregister hos Europol och 
utplåningen av dem skall utföras av 
Europol. Europol skall automatiskt, tre 
månader i förväg, underrätta 
medlemsstaterna om utgången av 
tidsfristerna för kontroll av lagringen av 
uppgifter.

Motivering

Den period efter vilken de lagrade uppgifterna skall undersökas är för lång. Två år förefaller 
vara en lämpligare tidsperiod. Som den gemensamma tillsynsmyndigheten har föreslagit 
innehåller ändringsförslaget dessutom en förbindelseklausul till artikel 10.3, i vilken 
upprättande av andra system än dem som anges i beslutet medges.

Ändringsförslag 10
Artikel 22, punkt 1, led da (nytt)

(da) De berörda avdelningarna vid rådets 
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generalsekretariat och 
Europeiska unionens gemensamma 
lägescentral.

Motivering

Den gemensamma lägescentralen har en nyckelroll i bekämpning av vissa brott (såsom 
terrorism) för vilka också Europol är behörigt. Med beaktande av följdriktighet och för att 
öka samarbetet med alla berörda organ på EU-nivå är det nödvändigt att Europol och den 
gemensamma lägescentralen upprättar och behåller ett nära samarbete.

Ändringsförslag 11
Artikel 22, punkt 5a (ny)

5a. Då personuppgifter överförs av 
gemenskapens institutioner och organ 
skall Europol anses som ett 
gemenskapsorgan i enlighet med artikel 7 
i förordning nr 45/2001.

Motivering

Då Europol behandlar personuppgifter som härrör från gemenskapens organ skall Europol 
anses som ett gemenskapsorgan och därför omfattas av förordning nr 45/20011 vilken 
omfattar alla gemenskapsorgan som behandlar personuppgifter. Det kommer att innebära att 
mindre osäkerhet skapas och stämmer också överens med idén i det aktuella förslaget att 
Europols ställning skall ligga mer i linje med institutionernas och organens ställning enligt 
EG-fördraget.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om 
skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, EGT L 8/1, 12.1.2001.

Ändringsförslag 12
Artikel 27, punkt 5

5. Ytterligare tillämpningsföreskrifter 
rörande uppgiftsskyddsombudet skall antas 
av styrelsen. Tillämpningsföreskrifterna 
skall särskilt avse utnämning och 
entledigande av uppgiftsskyddsombudet 
samt dennes arbetsuppgifter, åligganden 
och befogenheter.

5. Ytterligare tillämpningsföreskrifter 
rörande uppgiftsskyddsombudet skall antas 
av styrelsen. Tillämpningsföreskrifterna 
skall särskilt avse utnämning och 
entledigande av uppgiftsskyddsombudet 
samt dennes arbetsuppgifter, åligganden, 
befogenheter och skydd som oberoende.
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Motivering

För att garantera uppgiftsskyddsombudets oberoende bör särskilt skydd om oberoende antas 
inom ramen för genomförandeåtgärderna.

Ändringsförslag 13
Artikel 29, punkt 4

4. Tillgång till personuppgifter skall vägras 
om

4. Tillgång till personuppgifter skall vägras 
endast om det är nödvändigt för att

(a) sådan tillgång kan skada någon av 
Europols verksamheter,

(a) möjliggöra för Europol att utöva sin 
verksamhet korrekt,

(b) sådan tillgång kan skada en nationell 
utredning som Europol deltar i,

(b) garantera att nationella utredningar 
som Europol deltar i inte skadas,

(c) sådan tillgång kan skada tredje parters 
rättigheter och friheter.

(c) skydda tredje parters rättigheter och 
friheter.

Motivering

Lydelsen i kommissionens förslag garanterar inte helt rätten att få tillgång till uppgifter. 
Undantag från denna rättighet kan endast godtas om det är nödvändigt för att skydda andra 
grundläggande intressen. En striktare lydelse förefaller därför lämplig för att skydda den 
grundläggande rätten att få tillgång till uppgifter.

Ändringsförslag 14
Artikel 37, punkt 1

1. Europol skall ledas av en direktör som 
skall utses av rådet genom beslut med 
kvalificerad majoritet, från en förteckning 
över minst tre kandidater som lagts fram av 
styrelsen, för en period av fyra år som kan 
förnyas en gång.

1. Europol skall ledas av en direktör som 
skall utses av rådet genom beslut med 
kvalificerad majoritet efter att rådet har 
hört Europaparlamentet, från en 
förteckning över minst tre kandidater som 
lagts fram av styrelsen, för en period av 
fyra år som kan förnyas en gång.

Motivering

Utnämning och entledigande av Europols direktör bör gå till på samma sätt. För att 
säkerställa större demokratiskt ansvar för Europols direktör och att beslutet blir konsekvent 
bör samråd med Europaparlamentet föreskrivas inte bara när det gäller entledigande, utan 
också utnämning av Europols direktör.

Ändringsförslag 15
Artikel 38, punkt 5a (ny)
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5a. Förordning nr 45/2001 skall gälla för 
behandling av personuppgifter rörande 
Europols personal.

Motivering

Vid behandling av personuppgifter rörande Europols personal skall förordning nr 45/2001 
gälla för att undvika all form av diskriminering. När det gäller behandling av personuppgifter 
rörande Europols personal hänvisas det till denna förordning i skäl 12 i föreliggande förslag. 
En normativ bestämmelse som den som införs i detta ändringsförslag bör ingå i texten istället 
för i ett skäl som inte är bindande.

Ändringsförslag 16
Artikel 44, stycke 4a (ny)

Ordföranden för Europols styrelse eller 
Europols direktör skall presentera 
Europols prioriteringar för det kommande 
året för Europaparlamentets behöriga 
utskott och ledamöter från de nationella 
parlamenten för att garantera en 
demokratisk debatt med det civila 
samhället och bättre kontroll över 
Europols verksamhet.

Motivering

Ansvar och ansvarsskyldighet är två sidor av samma mynt. Europols allt större roll i kampen 
mot organiserad brottslighet och terrorism bör utföras på ett sätt som garanterar insyn och 
demokratisk kontroll. Endast på detta sätt kommer det civila samhället att erkänna resultaten 
av Europols verksamhet. För detta syfte skulle ett blandat utskott bestående av 
parlamentsledamöter från Europaparlamentet och de nationella parlamenten välkomnas.

Ändringsförslag 17
Artikel 45

På grundval av ett förslag från direktören 
och senast sex månader efter det att detta 
beslut har börjat tillämpas skall styrelsen 
anta bestämmelser om tillgång till Europols 
handlingar med beaktande av de principer 
och begränsningar som anges i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/2001.

På grundval av ett förslag från direktören 
och senast sex månader efter det att detta 
beslut har börjat tillämpas skall styrelsen 
efter att ha hört Europaparlamentet anta 
bestämmelser om tillgång till Europols 
handlingar med beaktande av de principer 
och begränsningar som anges i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/2001.
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Motivering

Med tanke på att förordning (EG) nr 1049/2001 antogs genom medbeslutandeförfarandet bör 
Europaparlamentet åtminstone höras vid antagande av bestämmelser om tillgång till 
handlingar.

Ändringsförslag 18
Artikel 47

Styrelsens ordförande och direktören får 
framträda inför Europaparlamentet för att 
diskutera allmänna frågor som gäller 
Europol.

Styrelsens ordförande och direktören skall 
på begäran framträda inför 
Europaparlamentet för att diskutera alla
frågor som gäller Europol.

Motivering

För att förbättra Europaparlamentets demokratiska kontroll över Europol skall ordföranden 
för styrelsen, direktören och de biträdande direktörerna på begäran framträda inför 
parlamentet. Diskussionen skall dessutom gälla alla frågor som rör Europol, inte bara 
allmänna frågor.
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MOTIVERING

Om Europol skall kunna bemöta de ändrade förhållandena inom Europeiska unionen, nya 
typer av brottslighet och nya terroristhot måste Europol utvidga sina befogenheter ytterligare 
och ändra sina metoder genom att införa större flexibilitet i sina mekanismer. Europols 
nuvarande rättsliga ram förhindrar dock i hög grad processer för att modernisera eller ändra 
dess befogenheter.

Europol inrättades genom Europolkonventionen av den 26 juli 1995. I enlighet med denna 
konvention måste ändringar godkännas enhälligt av rådet och därefter ratificeras av alla 
medlemsstater. Mellan 2000 och 2003 antogs tre tilläggsprotokoll om ändring av 
Europolkonventionen och de kommer att träda i kraft den 29 mars och den 18 april 2007, dvs. 
fyra, fem och sju år efter det att de antogs. Detta visar att förfarandet är komplicerat och tar 
mycket lång tid.

I samband med att Amsterdamfördraget trädde i kraft fick institutionerna nya rättsliga 
mekanismer som var mer flexibla och lättare kunde anpassas till de ändrade förhållanden som 
EU befann sig i. Dessa mekanismer är beslut inom tredje pelaren och rambeslut, vilka inte 
behöver ratificeras av alla medlemsstater.

Beträffande de rättsliga grunder som föreskrivs i artikel 34.2 i EU-fördraget har parlamentet 
upprepade gånger ansett att Europolkonventionen skulle ändras genom de nya mekanismer 
som nämns ovan. Föredraganden ställer sig därför positiv till förslaget till rådets beslut genom 
vilket Europeiska polisbyrån skall inrättas och vilket kommer att ersätta och upphäva 
Europolkonventionen och de tre tilläggsprotokollen.

I förslaget till rådets beslut föreskrivs att Europol skall omvandlas till ett EU-organ, vilket 
kommer att få två konsekvenser: finansieringen kommer att tillhandahållas från 
gemenskapsbudgeten och Europols personal kommer att få status som EG-tjänstemän.

I enlighet med de nya bestämmelserna kommer polisbyrån inte att få några inskränkningar 
beträffande ingripanden mot organiserad brottslighet. Detta är en betydande förändring, 
eftersom det innebär att Europols behörighet utvidgas till att omfatta andra typer av allvarliga 
brott som begåtts utanför den organiserade brottsligheten.

Förslaget innehåller bestämmelser om samordning, organisation och genomförande av 
undersökningar och arbetsuppgifter som utförs i samarbete med medlemsstaternas behöriga 
myndigheter eller gemensamma utredningsteam. Föredraganden välkomnar att Europol 
kommer att kunna inleda åtgärder mot penningtvätt och uppmana medlemsstaterna att inleda 
vissa undersökningar. Det välkomnas starkt att förslaget innehåller bestämmelser om tillgång 
till Europols handlingar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1049/2001.

Föredraganden anser dock att vissa ändringar bör göras på områden som rör dataskydd och 
demokratisk kontroll över Europol.
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Möjligheten att få uppgifter från privata enheter behöver tänkas igenom ordentligt, eftersom 
sådana uppgifter eventuellt inte har erhållits på säkra och tillförlitliga sätt. Av det skälet måste 
en bedömning göras från fall till fall och ytterligare skydd (inbegripet domstolsprövning) 
måste införas. Beträffande behandling av uppgifter för att fastställa huruvida de är relevanta 
för Europols uppgifter måste en rimlig period fastställas inom vilken sådana uppgifter kan 
bedömas utan risk för att de individuella rättigheterna äventyras.

Beträffande utbyte av uppgifter med andra gemenskapsorgan måste det garanteras – om 
Europol till slut ändå inte kan bli ett gemenskapsorgan – att polisbyrån inte behandlas som en 
organisation som tillhör ett tredjeland. En hänvisning måste införas i detta syfte, så att 
artikel 7 i förordning nr 45/2001 tillämpas för att garantera enhetlighet.

Inrättande av en oberoende ombudsman för att skydda Europols uppgifter är en mycket 
förnuftig åtgärd – även om ytterligare garantier måste ges för att skydda hans oberoende. 
Ombudsmannen som har ansvar för uppgiftsskyddet kommer att bidra positivt till att öka det 
förtroende som medlemsstaternas myndigheter har för Europol.

Med särskild hänvisning till förbindelserna mellan Europol och Europaparlamentet bör 
följande aspekter belysas. För det första måste ett och samma system användas till att både 
utnämna och entlediga Europols direktör. I enlighet med det aktuella förslaget skall 
parlamentet endast höras om direktören entledigas. Denna asymmetri bör tas bort genom att 
parlamentet tillåts delta i utnämningen av direktören.

Det system genom vilket Europol finansieras är föremål för intensiv debatt i rådet. Det finns 
två möjligheter: antingen kan det nuvarande systemet med mellanstatlig finansiering fortsätta 
att tillämpas, eller också finansieras Europol genom gemenskapsbudgeten. Den nuvarande 
trenden är att fortsätta med direkt finansiering från medlemsstaterna. Föredraganden är inte 
nöjd med detta och betonar budgetens betydelse som det huvudsakliga sättet för 
Europaparlamentet att utöva kontroll över Europol. Europaparlamentets delaktighet i att 
upprätta Europols budget skulle bidra till att öka den demokratiska kontrollen över Europol.

Slutligen bör det påpekas att ändringen av den rättsliga grunden inte vid första anblicken 
förefaller öka den demokratiska legitimiteten, eftersom förhandlingen om beslut inte innebär 
ratificering av medlemsstaternas parlament. Det är därför önskvärt att Europaparlamentet kan 
godkänna Europols budget för att få en överblick över Europols verksamhet.

Föredraganden föreslår också att Europols prioriteringar presenteras årligen inom ett 
gemensamt utskott som består av ledamöter av Europaparlamentets behöriga utskott och deras 
motsvarigheter från medlemsstaternas parlament. Detta förslag utgår från Europaparlamentets 
behov av att få delta i Europols utveckling för att garantera att Europol åtnjuter maximal 
demokratisk legitimitet.
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