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Amendement  126 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Titel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Voorstel voor een Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

betreffende het Agentschap van de 

Europese Unie voor samenwerking en 

opleiding op het gebied van 

rechtshandhaving (Europol) en tot 

intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 

2005/681/JBZ 

betreffende het Agentschap van de 

Europese Unie voor samenwerking op het 

gebied van rechtshandhaving (Europol) en 

tot intrekking van Besluit 2009/371/JBZ 

Or. en 

 

Amendement  127 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Europol werd opgericht bij 

Besluit 2009/371/JBZ
27

 als een orgaan van 

de Unie dat wordt gefinancierd uit de 

algemene begroting van de Unie ter 

ondersteuning en versterking van het 

optreden van de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaten en hun onderlinge 

samenwerking bij de preventie en 

bestrijding van georganiseerde 

criminaliteit, terrorisme en andere vormen 

van zware criminaliteit waarbij twee of 

(1) Europol werd opgericht bij 

Besluit 2009/371/JBZ
27

 als een orgaan van 

de Unie dat wordt gefinancierd uit de 

algemene begroting van de Unie ter 

ondersteuning en versterking van het 

optreden van de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaten en hun onderlinge 

samenwerking bij de preventie en 

bestrijding van de genoemde vormen van 

georganiseerde criminaliteit, terrorisme en 

zware criminaliteit waarbij twee of meer 
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meer lidstaten betrokken zijn. Besluit 

2009/371/JBZ verving de Overeenkomst 

op grond van artikel K.3 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie tot 

oprichting van een Europese Politiedienst 

(Europol-overeenkomst)
28

. 

lidstaten betrokken zijn. Besluit 

2009/371/JBZ verving de Overeenkomst 

op grond van artikel K.3 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie tot 

oprichting van een Europese Politiedienst 

(Europol-overeenkomst)
28

. 

Or. de 

 

Amendement  128 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De Europese Politieacademie (Cepol) 

werd opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ 

om de samenwerking tussen nationale 

politiediensten te bevorderen door het 

organiseren en coördineren van 

opleidingsactiviteiten met een Europese 

politiële dimensie. 

Schrappen 

__________________  

29
 PB L 256 van 1.10.2005, blz. 63.  

Or. en 

 

Amendement  129 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Het “Programma van Stockholm – Een 

open en veilig Europa ten dienste en ter 

bescherming van de burger” stelt dat 

Europol zich verder moet ontwikkelen en 

“een knooppunt [moet] worden voor 

informatie-uitwisseling tussen de 

(4) Het “Programma van Stockholm – Een 

open en veilig Europa ten dienste en ter 

bescherming van de burger” stelt dat 

Europol zich verder moet ontwikkelen en 

“een knooppunt [moet] worden voor 

informatie-uitwisseling tussen de 
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rechtshandhavingsautoriteiten van de 

lidstaten, een dienstverlener en een 

platform voor rechtshandhavingsdiensten.” 

Uit een beoordeling van het functioneren 

van Europol blijkt dat een verbetering van 

de operationele doeltreffendheid nodig is 

om deze doelstelling te bereiken. Een 

andere doelstelling van het Programma 

van Stockholm is het oprichten van een 

werkelijke Europese 

rechtshandhavingscultuur door het 

opzetten van Europese 

opleidingsprogramma’s en 

uitwisselingsprogramma’s voor wie 

beroepsmatig betrokken is bij de 

rechtshandhaving op nationaal en 

Europees niveau. 

rechtshandhavingsautoriteiten van de 

lidstaten, een dienstverlener en een 

platform voor rechtshandhavingsdiensten.” 

Uit een beoordeling van het functioneren 

van Europol blijkt dat een verbetering van 

de operationele doeltreffendheid nodig is 

om deze doelstelling te bereiken. 

Or. en 

 

Amendement  130 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Grootschalige criminele en 

terroristische netwerken vormen een 

belangrijke bedreiging voor de interne 

veiligheid van de Unie en de veiligheid en 

het levensonderhoud van haar burgers. Uit 

beschikbare dreigingsevaluaties blijkt dat 

criminele groepen steeds vaker een 

polycrimineel karakter hebben en 

grensoverschrijdende activiteiten 

ontplooien. De nationale 

rechtshandhavingsinstanties dienen 

derhalve nauwer samen te werken met hun 

tegenhangers in andere lidstaten. Europol 

dient dan ook in staat te worden gesteld de 

lidstaten krachtiger te ondersteunen bij de 

preventie, analyse en het onderzoek van 

criminaliteit in de gehele Unie. Dit wordt 

ook bevestigd in de evaluaties van de 

(5) Grootschalige criminele en 

terroristische netwerken vormen een 

belangrijke bedreiging voor de interne 

veiligheid van de Unie en de veiligheid en 

het levensonderhoud van haar burgers. Uit 

beschikbare dreigingsevaluaties blijkt dat 

criminele groepen steeds vaker een 

polycrimineel karakter hebben en 

grensoverschrijdende activiteiten 

ontplooien. De nationale 

rechtshandhavingsinstanties dienen 

derhalve nauwer samen te werken met hun 

tegenhangers in andere lidstaten. Europol 

dient dan ook in staat te worden gesteld de 

lidstaten krachtiger te ondersteunen bij de 

preventie, analyse en het onderzoek van 

criminaliteit in de gehele Unie. Dit wordt 

ook bevestigd in de evaluatie van Besluit 
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Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ. 2009/371/JBZ. 

Or. en 

 

Amendement  131 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Gezien de verbanden tussen de taken 

van Europol en Cepol zouden een 

integratie en rationalisatie van de functies 

van de twee agentschappen de 

doelmatigheid van de operationele 

activiteiten, de relevantie van de 

opleidingen en de efficiëntie van de 

politiële samenwerking in de Unie 

verbeteren. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  132 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Besluiten 2009/371/JBZ en 

2005/681/JBZ dienen derhalve te worden 

ingetrokken en vervangen door deze 

verordening, die voortbouwt op de 

ervaringen die zijn opgedaan bij de 

tenuitvoerlegging van beide besluiten. Het 

Europol dat bij deze verordening wordt 

opgericht, dient de functies van Europol 

en Cepol als vastgesteld in de twee 

ingetrokken besluiten, over te nemen. 

(7) Besluit 2009/371/JBZ dient derhalve te 

worden ingetrokken en vervangen door 

deze verordening, die voortbouwt op de 

ervaringen die zijn opgedaan bij de 

tenuitvoerlegging van dat besluit. 
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Or. en 

 

Amendement  133 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Aangezien criminaliteit zich vaak 

uitstrekt over de interne grenzen heen, 

dient Europol de acties van lidstaten en hun 

samenwerking bij de preventie en 

bestrijding van zware criminaliteit waarbij 

twee of meer lidstaten betrokken zijn, te 

ondersteunen en te versterken. Aangezien 

terrorisme een van de belangrijkste 

bedreigingen van de veiligheid van de Unie 

is, dient Europol lidstaten te helpen om de 

gemeenschappelijke uitdagingen op dit 

gebied aan te pakken. Europol dient, in 

zijn hoedanigheid van EU-

rechtshandhavingsagentschap, de acties 

en samenwerking ter bestrijding van 

vormen van criminaliteit die de belangen 

van de EU schaden, te ondersteunen en te 

versterken. Ook dient het steun te bieden 

bij de preventie en bestrijding van hiermee 

samenhangende strafbare feiten, die 

worden gepleegd om de middelen te 

verkrijgen voor het bevorderen, uitvoeren 

of straffeloos plegen van feiten op de 

bevoegdheidsgebieden van Europol. 

(8) Aangezien criminaliteit zich vaak 

uitstrekt over de interne grenzen heen, 

dient Europol de acties van lidstaten en hun 

samenwerking bij de preventie en 

bestrijding van zware criminaliteit waarbij 

twee of meer lidstaten betrokken zijn, te 

ondersteunen en te versterken. Aangezien 

terrorisme een van de belangrijkste 

bedreigingen van de veiligheid van de Unie 

is, dient Europol lidstaten te helpen om de 

gemeenschappelijke uitdagingen op dit 

gebied aan te pakken. Ook dient het steun 

te bieden bij de preventie en bestrijding 

van hiermee samenhangende strafbare 

feiten, die worden gepleegd om de 

middelen te verkrijgen voor het 

bevorderen, uitvoeren of straffeloos plegen 

van feiten op de bevoegdheidsgebieden van 

Europol. 

Or. en 

 

Amendement  134 

Nils Torvalds 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Aangezien criminaliteit zich vaak 

uitstrekt over de interne grenzen heen, 

dient Europol de acties van lidstaten en 

hun samenwerking bij de preventie en 

bestrijding van zware criminaliteit waarbij 

twee of meer lidstaten betrokken zijn, te 

ondersteunen en te versterken. Aangezien 

terrorisme een van de belangrijkste 

bedreigingen van de veiligheid van de 

Unie is, dient Europol lidstaten te helpen 

om de gemeenschappelijke uitdagingen op 

dit gebied aan te pakken. Europol dient, in 

zijn hoedanigheid van EU-

rechtshandhavingsagentschap, de acties en 

samenwerking ter bestrijding van vormen 

van criminaliteit die de belangen van de 

EU schaden, te ondersteunen en te 

versterken. Ook dient het steun te bieden 

bij de preventie en bestrijding van hiermee 

samenhangende strafbare feiten, die 

worden gepleegd om de middelen te 

verkrijgen voor het bevorderen, uitvoeren 

of straffeloos plegen van feiten op de 

bevoegdheidsgebieden van Europol. 

(8) Europol dient de acties van lidstaten en 

hun samenwerking bij de preventie en 

bestrijding van zware criminaliteit waarbij 

twee of meer lidstaten betrokken zijn, te 

ondersteunen en te versterken. Aangezien 

terrorisme een bedreiging vormt voor de 

veiligheid van de Unie is, dient Europol 

lidstaten te helpen om de 

gemeenschappelijke uitdagingen op dit 

gebied aan te pakken. Europol dient, in zijn 

hoedanigheid van EU-

rechtshandhavingsagentschap, de acties en 

samenwerking ter bestrijding van vormen 

van criminaliteit die de belangen van de 

EU schaden, te ondersteunen en te 

versterken. Ook dient het steun te bieden 

bij de preventie en bestrijding van hiermee 

samenhangende strafbare feiten, die 

worden gepleegd om de middelen te 

verkrijgen voor het bevorderen, uitvoeren 

of straffeloos plegen van feiten op de 

bevoegdheidsgebieden van Europol. 

Or. en 

 

Amendement  135 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Aangezien criminaliteit zich vaak 

uitstrekt over de interne grenzen heen, 

dient Europol de acties van lidstaten en 

hun samenwerking bij de preventie en 

bestrijding van zware criminaliteit waarbij 

twee of meer lidstaten betrokken zijn, te 

ondersteunen en te versterken. Aangezien 

terrorisme een van de belangrijkste 

(8) Europol dient de acties van lidstaten en 

hun samenwerking bij de preventie en 

bestrijding van zware criminaliteit waarbij 

twee of meer lidstaten betrokken zijn, te 

ondersteunen en te versterken en lidstaten 

te helpen om de gemeenschappelijke 

uitdagingen op dit gebied aan te pakken. 

Europol dient, in zijn hoedanigheid van 
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bedreigingen van de veiligheid van de 

Unie is, dient Europol lidstaten te helpen 

om de gemeenschappelijke uitdagingen op 

dit gebied aan te pakken. Europol dient, in 

zijn hoedanigheid van EU-

rechtshandhavingsagentschap, de acties en 

samenwerking ter bestrijding van vormen 

van criminaliteit die de belangen van de 

EU schaden, te ondersteunen en te 

versterken. Ook dient het steun te bieden 

bij de preventie en bestrijding van 

hiermee samenhangende strafbare feiten, 

die worden gepleegd om de middelen te 

verkrijgen voor het bevorderen, uitvoeren 

of straffeloos plegen van feiten op de 

bevoegdheidsgebieden van Europol. 

EU-rechtshandhavingsagentschap, de 

acties en samenwerking ter bestrijding van 

vormen van criminaliteit die de belangen 

van de EU schaden, te ondersteunen en te 

versterken. 

Or. de 

 

Amendement  136 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Europol dient de opleiding voor 

rechtshandhavingsambtenaren van alle 

rangen beter, coherenter en consistenter 

te maken in een duidelijk kader, dat is 

afgestemd op de vastgestelde 

opleidingsbehoeften. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  137 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) In specifieke gevallen waarin een 

grensoverschrijdende samenwerking een 

meerwaarde zou zijn, dient Europol 

lidstaten te kunnen verzoeken om 

strafrechtelijke onderzoeken te starten, uit 

te voeren of te coördineren. Europol moet 

Eurojust op de hoogte brengen van 

dergelijke verzoeken. 

(10) In specifieke gevallen waarin een 

grensoverschrijdende samenwerking een 

meerwaarde zou zijn, dient Europol 

lidstaten te kunnen verzoeken om 

strafrechtelijke onderzoeken te starten, uit 

te voeren of te coördineren. Europol moet 

Eurojust op de hoogte brengen van 

dergelijke verzoeken. Europol moet het 

verzoek motiveren. 

Or. de 

 

Amendement  138 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om de doeltreffendheid van Europol 

als knooppunt voor informatie-

uitwisseling in de Unie te verhogen, 

moeten duidelijk worden vastgesteld dat 

de lidstaten verplicht zijn om Europol de 

gegevens te verstrekken die het nodig 

heeft om aan zijn doelstellingen te 

voldoen. Bij de naleving van deze 

verplichtingen dienen lidstaten er met 

name voor te zorgen gegevens te 

verstrekken die relevant zijn voor de 

bestrijding van strafbare feiten die in de 

betreffende beleidsinstrumenten van de 

Unie als een strategische en operationele 

prioriteit worden aangemerkt. Lidstaten 

dienen Europol ook een kopie te 

verstrekken van bilaterale en multilaterale 

gegevensuitwisseling met andere lidstaten 

over vormen van criminaliteit die onder de 

doelstellingen van Europol vallen. 

Daarnaast dient Europol de ondersteuning 

aan de lidstaten op te voeren om de 

onderlinge samenwerking en 

(11) De lidstaten dienen er met name voor 

te zorgen gegevens te verstrekken die 

relevant zijn voor de bestrijding van 

strafbare feiten die in de betreffende 

beleidsinstrumenten van de Unie als een 

strategische en operationele prioriteit 

worden aangemerkt. Lidstaten dienen 

Europol ook een kopie te verstrekken van 

bilaterale en multilaterale 

gegevensuitwisseling met andere lidstaten 

over vormen van criminaliteit die onder de 

doelstellingen van Europol vallen. 

Daarnaast dient Europol de ondersteuning 

aan de lidstaten op te voeren om de 

onderlinge samenwerking en 

gegevensuitwisseling te verbeteren. 

Europol dient bij alle instellingen van de 

Unie en de nationale parlementen een 

jaarverslag in te dienen over de mate 

waarin afzonderlijke lidstaten informatie 

verstrekken aan Europol. 
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gegevensuitwisseling te verbeteren. 

Europol dient bij alle instellingen van de 

Unie en de nationale parlementen een 

jaarverslag in te dienen over de mate 

waarin afzonderlijke lidstaten informatie 

verstrekken aan Europol. 

Or. en 

 

Amendement  139 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om de doeltreffendheid van Europol 

als knooppunt voor informatie-uitwisseling 

in de Unie te verhogen, moeten duidelijk 

worden vastgesteld dat de lidstaten 

verplicht zijn om Europol de gegevens te 

verstrekken die het nodig heeft om aan zijn 

doelstellingen te voldoen. Bij de naleving 

van deze verplichtingen dienen lidstaten er 

met name voor te zorgen gegevens te 

verstrekken die relevant zijn voor de 

bestrijding van strafbare feiten die in de 

betreffende beleidsinstrumenten van de 

Unie als een strategische en operationele 

prioriteit worden aangemerkt. Lidstaten 

dienen Europol ook een kopie te 

verstrekken van bilaterale en multilaterale 

gegevensuitwisseling met andere lidstaten 

over vormen van criminaliteit die onder de 

doelstellingen van Europol vallen. 

Daarnaast dient Europol de ondersteuning 

aan de lidstaten op te voeren om de 

onderlinge samenwerking en 

gegevensuitwisseling te verbeteren. 

Europol dient bij alle instellingen van de 

Unie en de nationale parlementen een 

jaarverslag in te dienen over de mate 

waarin afzonderlijke lidstaten informatie 

verstrekken aan Europol. 

(11) Om de doeltreffendheid van Europol 

als knooppunt voor informatie-uitwisseling 

in de Unie te verhogen, moet duidelijk 

worden vastgesteld dat de lidstaten 

verplicht zijn om Europol de gegevens te 

verstrekken die het nodig heeft om aan zijn 

doelstellingen te voldoen. Bij de naleving 

van deze verplichtingen dienen lidstaten er 

met name voor te zorgen alleen gegevens 

te verstrekken die relevant zijn voor de 

bestrijding van strafbare feiten die in de 

betreffende beleidsinstrumenten van de 

Unie als een strategische en operationele 

prioriteit worden aangemerkt. Lidstaten 

dienen Europol ook een kopie te 

verstrekken van bilaterale en multilaterale 

gegevensuitwisseling met andere lidstaten 

over vormen van criminaliteit die onder de 

doelstellingen van Europol vallen en 

daarbij aan te geven uit welke bron de 

gegevens afkomstig zijn. Daarnaast dient 

Europol de ondersteuning aan de lidstaten 

op te voeren om de onderlinge 

samenwerking en gegevensuitwisseling te 

verbeteren. Europol dient bij alle 

instellingen van de Unie en de nationale 

parlementen een jaarverslag in te dienen 

over de mate waarin afzonderlijke lidstaten 
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informatie verstrekken aan Europol. 

Or. de 

 

Amendement  140 

door Sarah Ludford 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om de doeltreffendheid van Europol 

als knooppunt voor informatie-uitwisseling 

in de Unie te verhogen, moeten duidelijk 

worden vastgesteld dat de lidstaten 

verplicht zijn om Europol de gegevens te 

verstrekken die het nodig heeft om aan zijn 

doelstellingen te voldoen. Bij de naleving 

van deze verplichtingen dienen lidstaten er 

met name voor te zorgen gegevens te 

verstrekken die relevant zijn voor de 

bestrijding van strafbare feiten die in de 

betreffende beleidsinstrumenten van de 

Unie als een strategische en operationele 

prioriteit worden aangemerkt. Lidstaten 

dienen Europol ook een kopie te 

verstrekken van bilaterale en multilaterale 

gegevensuitwisseling met andere lidstaten 

over vormen van criminaliteit die onder 

de doelstellingen van Europol vallen. 

Daarnaast dient Europol de ondersteuning 

aan de lidstaten op te voeren om de 

onderlinge samenwerking en 

gegevensuitwisseling te verbeteren. 

Europol dient bij alle instellingen van de 

Unie en de nationale parlementen een 

jaarverslag in te dienen over de mate 

waarin afzonderlijke lidstaten informatie 

verstrekken aan Europol. 

(11) Om de doeltreffendheid van Europol 

als knooppunt voor informatie-uitwisseling 

in de Unie te verhogen, moeten de lidstaten 

Europol uit eigen beweging de gegevens 

verstrekken die het nodig heeft om aan zijn 

doelstellingen te voldoen Het staat de 

lidstaten vrij zelf te bepalen welke 

informatie zij exact aan Europol 

verstrekken. Hierbij onderkennen ze 

evenwel dat Europol hét EU-informatie-

uitwisselingsknooppunt is. Dankzij de 

samenwerking van de lidstaten met 

Europol ter vervulling van diens taken - 

met inbegrip van meer hoogkwalitatieve 

informatieverstrekking - kan Europol de 

lidstaten beter helpen bij 

grensoverschrijdende 

wetshandhavingsonderzoeken. De 

lidstaten moeten er bij deze 

informatieverstrekking met name voor 

zorgen dat de verstrekte gegevens relevant 

zijn voor de bestrijding van strafbare 

feiten die in de betreffende 

beleidsinstrumenten van de Unie als een 

strategische en operationele prioriteit 

worden aangemerkt. Daarnaast dient 

Europol de ondersteuning aan de lidstaten 

op te voeren om de onderlinge 

samenwerking en gegevensuitwisseling te 

verbeteren. Europol dient bij alle 

instellingen van de Unie en de nationale 

parlementen een jaarverslag in te dienen 

over de mate waarin afzonderlijke lidstaten 
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informatie verstrekken aan Europol. 

Or. en 

 

Amendement  141 

door Timothy Kirkhope 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om de doeltreffendheid van Europol 

als knooppunt voor informatie-uitwisseling 

in de Unie te verhogen, moeten duidelijk 

worden vastgesteld dat de lidstaten 

verplicht zijn om Europol de gegevens te 

verstrekken die het nodig heeft om aan zijn 

doelstellingen te voldoen. Bij de naleving 

van deze verplichtingen dienen lidstaten er 

met name voor te zorgen gegevens te 

verstrekken die relevant zijn voor de 

bestrijding van strafbare feiten die in de 

betreffende beleidsinstrumenten van de 

Unie als een strategische en operationele 

prioriteit worden aangemerkt. Lidstaten 

dienen Europol ook een kopie te 

verstrekken van bilaterale en multilaterale 

gegevensuitwisseling met andere lidstaten 

over vormen van criminaliteit die onder 

de doelstellingen van Europol vallen. 

Daarnaast dient Europol de ondersteuning 

aan de lidstaten op te voeren om de 

onderlinge samenwerking en 

gegevensuitwisseling te verbeteren. 

Europol dient bij alle instellingen van de 

Unie en de nationale parlementen een 

jaarverslag in te dienen over de mate 

waarin afzonderlijke lidstaten informatie 

verstrekken aan Europol. 

(11) Om de doeltreffendheid van Europol 

als knooppunt voor informatie-uitwisseling 

in de Unie te verhogen, moeten de lidstaten 

Europol tijdig uit eigen beweging 

nauwkeurige gegevens verstrekken die het 

nodig heeft om aan zijn doelstellingen te 

voldoen De lidstaten verstrekken de 

Europol informatie teneinde de kwaliteit 

en de doeltreffendheid van de activiteiten 

van Europol te verbeteren. De lidstaten 

moeten er bij deze informatieverstrekking 

met name voor zorgen dat zij gegevens 

verstrekken die relevant zijn voor de 

bestrijding van strafbare feiten die in de 

betreffende beleidsinstrumenten van de 

Unie als een strategische en operationele 

prioriteit worden aangemerkt. Daarnaast 

dient Europol de ondersteuning aan de 

lidstaten op te voeren om de onderlinge 

samenwerking en gegevensuitwisseling te 

verbeteren. Europol dient bij alle 

instellingen van de Unie en de nationale 

parlementen een jaarverslag in te dienen 

over de mate waarin afzonderlijke lidstaten 

informatie verstrekken aan Europol.  

Or. en 
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Amendement  142 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Om een effectieve samenwerking 

tussen Europol en de lidstaten te 

garanderen, dient in iedere lidstaat een 

nationale eenheid te worden opgezet. Deze 

dient het belangrijkste contactpunt te 

worden tussen nationale 

rechtshandhavingsinstanties en 

opleidingsinstellingen op het gebied van 

rechtshandhaving enerzijds, en Europol 

anderzijds. Om ervoor te zorgen dat er een 

voortdurende en effectieve uitwisseling 

van informatie tussen Europol en de 

nationale eenheden plaatsvindt en dat de 

samenwerking soepel verloopt, dient iedere 

nationale eenheid ten minste één 

verbindingsofficier naar Europol af te 

vaardigen. 

(12) Om een effectieve samenwerking 

tussen Europol en de lidstaten te 

garanderen, dient in iedere lidstaat een 

nationale eenheid te worden opgezet. Deze 

dient het belangrijkste contactpunt te 

worden tussen nationale 

rechtshandhavingsinstanties enerzijds en 

Europol anderzijds. Om ervoor te zorgen 

dat er een voortdurende en effectieve 

uitwisseling van informatie tussen Europol 

en de nationale eenheden plaatsvindt en dat 

de samenwerking soepel verloopt, dient 

iedere nationale eenheid ten minste één 

verbindingsofficier naar Europol af te 

vaardigen. 

Or. en 

 

Amendement  143 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Rekening houdend met de 

gedecentraliseerde structuur van sommige 

lidstaten en het feit dat in bepaalde 

gevallen gegevens snel moeten worden 

uitgewisseld, dient Europol de 

mogelijkheid te krijgen om in individuele 

onderzoeken rechtstreeks samen te 

werken met de 

rechtshandhavingsinstanties in de 

lidstaten. In dit geval dient Europol de 

Schrappen 
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nationale eenheden op de hoogte te 

houden. 

Or. de 

 

Amendement  144 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om te garanderen dat de opleiding 

inzake rechtshandhaving in de EU van 

goede kwaliteit, coherent en consistent is, 

dient Europol te handelen overeenkomstig 

het desbetreffende beleid van de Unie. 

Opleiding inzake rechtshandhaving in de 

EU dient beschikbaar te zijn voor 

rechtshandhavingsambtenaren van alle 

rangen. Europol dient in te staan voor de 

beoordeling van opleidingen en ervoor te 

zorgen dat de conclusies van 

beoordelingen van opleidingsbehoeften 

worden opgenomen in de planning, 

teneinde overlappingen te vermijden. 

Europol dient de erkenning in lidstaten te 

bevorderen van opleidingen die op het 

niveau van de Unie worden gegeven. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  145 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De Commissie en de lidstaten dienen 

in de raad van bestuur van Europol 

vertegenwoordigd te zijn om zijn 

(16) De Commissie en de lidstaten dienen 

in de raad van bestuur van Europol 

vertegenwoordigd te zijn om zijn 
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werkzaamheden op doeltreffende wijze te 

controleren. In verband met de dubbele 

taakstelling van het nieuwe agentschap – 

operationele ondersteuning en het 

verzorgen van opleidingen op het gebied 

van rechtshandhaving – dienen de 

gewone leden van de raad van bestuur te 

worden benoemd op grond van hun 

kennis van de samenwerking bij 

rechtshandhaving, terwijl de 

plaatsvervangende leden dienen te worden 

benoemd op grond van hun kennis van 

opleidingen voor 

rechtshandhavingsambtenaren. De 

plaatsvervangende leden dienen op te 

treden als gewoon lid wanneer het 

gewoon lid afwezig is en wanneer 

opleiding het voorwerp van discussie of 

beslissing is. De raad van bestuur dient te 

worden geadviseerd door een 

wetenschappelijke commissie inzake 

technische opleidingsvraagstukken. 

werkzaamheden op doeltreffende wijze te 

controleren. Ook de parlementaire 

controlecommissie krijgt de mogelijkheid 

een vertegenwoordiger te benoemen die 

als waarnemer de vergaderingen van de 

raad van bestuur van Europol bijwoont. 

Or. de 

 

Amendement  146 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De Commissie en de lidstaten dienen 

in de raad van bestuur van Europol 

vertegenwoordigd te zijn om zijn 

werkzaamheden op doeltreffende wijze te 

controleren. In verband met de dubbele 

taakstelling van het nieuwe agentschap – 

operationele ondersteuning en het 

verzorgen van opleidingen op het gebied 

van rechtshandhaving – dienen de 

gewone leden van de raad van bestuur te 

worden benoemd op grond van hun kennis 

van de samenwerking bij 

rechtshandhaving, terwijl de 

(16) De Commissie en de lidstaten dienen 

in de raad van bestuur van Europol 

vertegenwoordigd te zijn om zijn 

werkzaamheden op doeltreffende wijze te 

controleren. De leden van de raad van 

bestuur te worden benoemd op grond van 

hun kennis van de samenwerking bij 

rechtshandhaving. 
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plaatsvervangende leden dienen te worden 

benoemd op grond van hun kennis van 

opleidingen voor 

rechtshandhavingsambtenaren. De 

plaatsvervangende leden dienen op te 

treden als gewoon lid wanneer het 

gewoon lid afwezig is en wanneer 

opleiding het voorwerp van discussie of 

beslissing is. De raad van bestuur dient te 

worden geadviseerd door een 

wetenschappelijke commissie inzake 

technische opleidingsvraagstukken. 

Or. en 

 

Amendement  147 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Aan de raad van bestuur dienen de 

nodige bevoegdheden te worden verleend, 

in het bijzonder om de begroting vast te 

stellen, de uitvoering ervan te verifiëren, de 

passende financiële voorschriften en 

planningsdocumenten vast te stellen, 

transparante werkprocedures voor de 

besluitvorming door de uitvoerend 

directeur van Europol te bepalen en het 

jaarlijkse activiteitenverslag aan te nemen. 

Europol dient de bevoegdheden van het tot 

aanstelling bevoegde gezag uit te oefenen 

voor personeel van het agentschap en de 

uitvoerend directeur. Om de 

besluitvormingsprocedure te stroomlijnen 

en het toezicht op het administratieve en 

budgettaire beheer te versterken, dient de 

raad van bestuur ook een uitvoerende 

raad te kunnen instellen. 

(17) Aan de raad van bestuur dienen de 

nodige bevoegdheden te worden verleend, 

in het bijzonder om de begroting vast te 

stellen, de uitvoering ervan te verifiëren, de 

passende financiële voorschriften en 

planningsdocumenten vast te stellen, 

transparante werkprocedures voor de 

besluitvorming door de uitvoerend 

directeur van Europol te bepalen en het 

jaarlijkse activiteitenverslag aan te nemen. 

Europol dient de bevoegdheden van het tot 

aanstelling bevoegde gezag uit te oefenen 

voor personeel van het agentschap en de 

uitvoerend directeur. 

Or. de 
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Amendement  148 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Ten behoeve van de preventie en 

bestrijding van criminaliteit 

overeenkomstig zijn doelstellingen is het 

noodzakelijk dat Europol kan beschikken 

over zo volledig en actueel mogelijke 

informatie. Europol dient derhalve in staat 

te zijn om gegevens afkomstig van 

lidstaten, derde landen, internationale 

organisaties, organen van de Unie en uit 

openbaar beschikbare bronnen te 

verwerken teneinde inzicht te krijgen in 

criminele verschijnselen en 

ontwikkelingen, inlichtingen te verzamelen 

over criminele netwerken en verbanden 

tussen verschillende strafbare feiten op te 

sporen. 

(19) Ten behoeve van de preventie en 

bestrijding van criminaliteit 

overeenkomstig zijn doelstellingen is het 

noodzakelijk dat Europol kan beschikken 

over zo volledig en actueel mogelijke 

informatie. Europol dient derhalve in staat 

te zijn om gegevens afkomstig van 

lidstaten, derde landen, internationale 

organisaties, organen van de Unie en uit 

openbaar beschikbare bronnen te 

verwerken teneinde inzicht te krijgen in 

criminele verschijnselen en 

ontwikkelingen, inlichtingen te verzamelen 

over criminele netwerken en verbanden 

tussen verschillende strafbare feiten op te 

sporen, op voorwaarde dat Europol 

aangemerkt kan worden als wettig 

ontvanger van deze gegevens. 

Or. en 

 

Amendement  149 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Ten behoeve van de preventie en 

bestrijding van criminaliteit 

overeenkomstig zijn doelstellingen is het 

noodzakelijk dat Europol kan beschikken 

over zo volledig en actueel mogelijke 

informatie. Europol dient derhalve in staat 

te zijn om gegevens afkomstig van 

lidstaten, derde landen, internationale 

organisaties, organen van de Unie en uit 

(19) Ten behoeve van de preventie en 

bestrijding van criminaliteit 

overeenkomstig zijn doelstellingen is het 

noodzakelijk dat Europol kan beschikken 

over actuele informatie. Europol dient 

derhalve in staat te zijn om gegevens 

afkomstig van lidstaten, derde landen, 

internationale organisaties, organen van de 

Unie en uit openbaar beschikbare bronnen 
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openbaar beschikbare bronnen te 

verwerken teneinde inzicht te krijgen in 

criminele verschijnselen en 

ontwikkelingen, inlichtingen te verzamelen 

over criminele netwerken en verbanden 

tussen verschillende strafbare feiten op te 

sporen. 

te verwerken teneinde inzicht te krijgen in 

criminele verschijnselen en 

ontwikkelingen, inlichtingen te verzamelen 

over criminele netwerken en verbanden 

tussen strafbare feiten op te sporen. 

Or. de 

 

Amendement  150 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Wil Europol de 

rechtshandhavingsinstanties van de 

lidstaten op een meer doeltreffende manier 

voorzien van nauwkeurige 

criminaliteitsanalyses, dan dient het nieuwe 

gegevensverwerkingstechnologieën te 

gebruiken. Europol dient in staat te zijn 

snel verbanden te leggen tussen 

onderzoeken en de gemeenschappelijke 

modus operandi van verschillende 

criminele groepen, kruiscontroles van 

gegevens uit te voeren en een goed 

overzicht van tendensen te krijgen onder 

handhaving van een hoog 

beschermingsniveau voor 

persoonsgegevens van burgers. Het profiel 

van de gegevensbanken van Europol dient 

derhalve niet vooraf te worden vastgelegd, 

zodat Europol de meest doelmatige IT-

structuur kan kiezen. Om een hoog niveau 

van gegevensbescherming te waarborgen, 

dienen het doel van iedere verwerking, de 

toegangsrechten, alsook de specifieke 

aanvullende waarborgen te worden 

vastgelegd. 

(20) Wil Europol de 

rechtshandhavingsinstanties van de 

lidstaten op een meer doeltreffende manier 

voorzien van nauwkeurige 

criminaliteitsanalyses, dan dient het nieuwe 

gegevensverwerkingstechnologieën te 

gebruiken. Europol dient in staat te zijn 

snel verbanden te leggen tussen 

onderzoeken en de gemeenschappelijke 

modus operandi van verschillende 

criminele groepen, kruiscontroles van 

gegevens uit te voeren en een goed 

overzicht van tendensen te krijgen onder 

waarborging van een hoog 

beschermingsniveau voor 

persoonsgegevens van burgers. Om een 

hoog niveau van gegevensbescherming te 

waarborgen, dienen het doel van iedere 

verwerking, de toegangsrechten, alsook de 

specifieke aanvullende waarborgen te 

worden vastgelegd. Het 

doelbindingsbeginsel en het 

evenredigheidsbeginsel moeten bij de 

verwerking van persoonsgegevens worden 

nageleefd. 

Or. de 
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Amendement  151 

Rui Tavares, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Met het oog op de eigendom van 

gegevens en de bescherming van 

informatie dienen de lidstaten, autoriteiten 

in derde landen en internationale 

organisaties te kunnen bepalen voor welke 

doeleinden Europol hun gegevens mag 

verwerken en de toegangsrechten kunnen 

beperken. 

(21) Met het oog op de eigendom van 

gegevens en de bescherming van 

informatie dienen de lidstaten, autoriteiten 

in derde landen en internationale 

organisaties te kunnen bepalen voor welke 

doeleinden Europol hun gegevens mag 

verwerken en de toegangsrechten kunnen 

beperken. Doelbinding leidt tot 

transparantie, biedt zekerheid en 

voorspelbaarheid en is met name uiterst 

belangrijk op het gebied van de 

politiesamenwerking, waarbij 

betrokkenen gewoonlijk niet weten dat 

hun persoonsgegevens vergaard en 

verwerkt worden en waarbij het gebruik 

van persoonsgegevens verstrekkende 

gevolgen kan hebben voor het leven en de 

vrijheden van individuen. 

Or. en 

 

Amendement  152 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Om de operationele samenwerking 

tussen de agentschappen te verbeteren, en 

met name verbanden te leggen tussen 

gegevens die reeds in het bezit zijn van de 

verschillende agentschappen, dient 

Europol Eurojust en het Europees 

Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 

Schrappen 
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toegang te verschaffen tot gegevens die bij 

Europol beschikbaar zijn en de 

mogelijkheid te bieden om deze gegevens 

te vergelijken met hun eigen gegevens. 

Or. en 

 

Amendement  153 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Voor zover nodig voor de vervulling 

van zijn taken dient Europol een 

samenwerkingsverbanden te onderhouden 

met andere organen van de Unie, 

rechtshandhavingsinstanties en 

opleidingsinstellingen op het gebied van 

rechtshandhaving in derde landen, 

internationale organisaties en private 

partijen. 

(24) Voor zover nodig voor de vervulling 

van zijn taken dient Europol 

samenwerkingsverbanden te onderhouden 

met andere organen van de Unie en 

rechtshandhavingsinstanties in derde 

landen, internationale organisaties en 

private partijen. 

Or. en 

 

Amendement  154 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Voor zover nodig voor de verrichting 

van zijn taken dient Europol, met het oog 

op operationele doeltreffendheid, alle 

informatie, met uitzondering van 

persoonsgegevens, te kunnen uitwisselen 

met andere organen van de Unie, 

rechtshandhavingsinstanties en 

opleidingsinstellingen op het gebied van 

(25) Voor zover nodig voor de verrichting 

van zijn taken dient Europol, met het oog 

op operationele doeltreffendheid, alle 

informatie, met uitzondering van 

persoonsgegevens, te kunnen uitwisselen 

met andere organen van de Unie, 

rechtshandhavingsinstanties en 

opleidingsinstellingen op het gebied van 
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rechtshandhaving in derde landen en 

internationale organisaties. Aangezien 

bedrijven, vennootschappen, 

bedrijfsverenigingen, niet-

gouvernementele organisaties en andere 

private partijen beschikken over ervaring 

en gegevens die rechtstreeks van belang 

zijn voor de preventie en bestrijding van 

zware criminaliteit en terrorisme, dient 

Europol ook in staat te zijn dit soort 

gegevens met particuliere partijen uit te 

wisselen. Aangezien cybercriminaliteit 

verband houdt met incidenten op het 

gebied van netwerk- en 

informatiebeveiliging, dient Europol, 

overeenkomstig Richtlijn [titel van 

aangenomen richtlijn] van het Europees 

Parlement en de Raad houdende 

maatregelen om een hoog 

gemeenschappelijk niveau van netwerk- en 

informatiebeveiliging in de Unie te 

waarborgen, samen te werken en 

informatie, met uitzondering van 

persoonsgegevens, uit te wisselen met 

nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor 

de beveiliging van netwerken en 

informatiesystemen, wil het agentschap 

cybercriminaliteit voorkomen en 

bestrijden. 

rechtshandhaving in derde landen en 

internationale organisaties. Aangezien 

cybercriminaliteit verband houdt met 

incidenten op het gebied van netwerk- en 

informatiebeveiliging, dient Europol, 

overeenkomstig Richtlijn [titel van 

aangenomen richtlijn] van het Europees 

Parlement en de Raad houdende 

maatregelen om een hoog 

gemeenschappelijk niveau van netwerk- en 

informatiebeveiliging in de Unie te 

waarborgen, samen te werken en 

informatie, met uitzondering van 

persoonsgegevens, uit te wisselen met 

nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor 

de beveiliging van netwerken en 

informatiesystemen, wil het agentschap 

cybercriminaliteit voorkomen en 

bestrijden. 

Or. en 

 

Amendement  155 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Voor zover nodig voor de verrichting 

van zijn taken dient Europol, met het oog 

op operationele doeltreffendheid, alle 

informatie, met uitzondering van 

persoonsgegevens, te kunnen uitwisselen 

met andere organen van de Unie, 

(25) Voor zover nodig voor de verrichting 

van zijn taken dient Europol, met het oog 

op operationele doeltreffendheid, alle 

informatie, met uitzondering van 

persoonsgegevens, te kunnen uitwisselen 

met andere organen van de Unie en 
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rechtshandhavingsinstanties en 

opleidingsinstellingen op het gebied van 

rechtshandhaving in derde landen en 

internationale organisaties. Aangezien 

bedrijven, vennootschappen, 

bedrijfsverenigingen, niet-

gouvernementele organisaties en andere 

private partijen beschikken over ervaring 

en gegevens die rechtstreeks van belang 

zijn voor de preventie en bestrijding van 

zware criminaliteit en terrorisme, dient 

Europol ook in staat te zijn dit soort 

gegevens met particuliere partijen uit te 

wisselen. Aangezien cybercriminaliteit 

verband houdt met incidenten op het 

gebied van netwerk- en 

informatiebeveiliging, dient Europol, 

overeenkomstig Richtlijn [titel van 

aangenomen richtlijn] van het Europees 

Parlement en de Raad houdende 

maatregelen om een hoog 

gemeenschappelijk niveau van netwerk- en 

informatiebeveiliging in de Unie te 

waarborgen, samen te werken en 

informatie, met uitzondering van 

persoonsgegevens, uit te wisselen met 

nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor 

de beveiliging van netwerken en 

informatiesystemen, wil het agentschap 

cybercriminaliteit voorkomen en 

bestrijden. 

rechtshandhavingsinstanties in derde 

landen en internationale organisaties. 

Aangezien bedrijven, vennootschappen, 

bedrijfsverenigingen, niet-

gouvernementele organisaties en andere 

private partijen beschikken over ervaring 

en gegevens die rechtstreeks van belang 

zijn voor de preventie en bestrijding van 

zware criminaliteit en terrorisme, dient 

Europol ook in staat te zijn dit soort 

gegevens met particuliere partijen uit te 

wisselen. Aangezien cybercriminaliteit 

verband houdt met incidenten op het 

gebied van netwerk- en 

informatiebeveiliging, dient Europol, 

overeenkomstig Richtlijn [titel van 

aangenomen richtlijn] van het Europees 

Parlement en de Raad houdende 

maatregelen om een hoog 

gemeenschappelijk niveau van netwerk- en 

informatiebeveiliging in de Unie te 

waarborgen, samen te werken en 

informatie, met uitzondering van 

persoonsgegevens, uit te wisselen met 

nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor 

de beveiliging van netwerken en 

informatiesystemen, wil het agentschap 

cybercriminaliteit voorkomen en 

bestrijden. 

Or. en 

 

Amendement  156 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Voor zover nodig voor de verrichting 

van zijn taken dient Europol, met het oog 

op operationele doeltreffendheid, alle 

informatie, met uitzondering van 

(25) Voor zover nodig voor de verrichting 

van zijn taken dient Europol, met het oog 

op operationele doeltreffendheid, 

informatie, met uitzondering van 
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persoonsgegevens, te kunnen uitwisselen 

met andere organen van de Unie, 

rechtshandhavingsinstanties en 

opleidingsinstellingen op het gebied van 

rechtshandhaving in derde landen en 

internationale organisaties. Aangezien 

bedrijven, vennootschappen, 

bedrijfsverenigingen, niet-

gouvernementele organisaties en andere 

private partijen beschikken over ervaring 

en gegevens die rechtstreeks van belang 

zijn voor de preventie en bestrijding van 

zware criminaliteit en terrorisme, dient 

Europol ook in staat te zijn dit soort 

gegevens met particuliere partijen uit te 

wisselen. Aangezien cybercriminaliteit 

verband houdt met incidenten op het 

gebied van netwerk- en 

informatiebeveiliging, dient Europol, 

overeenkomstig Richtlijn [titel van 

aangenomen richtlijn] van het Europees 

Parlement en de Raad houdende 

maatregelen om een hoog 

gemeenschappelijk niveau van netwerk- en 

informatiebeveiliging in de Unie te 

waarborgen
31

, samen te werken en 

informatie, met uitzondering van 

persoonsgegevens, uit te wisselen met 

nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor 

de beveiliging van netwerken en 

informatiesystemen, wil het agentschap 

cybercriminaliteit voorkomen en 

bestrijden. 

persoonsgegevens, te kunnen uitwisselen 

met andere organen van de Unie, 

rechtshandhavingsinstanties en 

opleidingsinstellingen op het gebied van 

rechtshandhaving in derde landen en 

internationale organisaties. Aangezien 

cybercriminaliteit verband houdt met 

incidenten op het gebied van netwerk- en 

informatiebeveiliging, dient Europol, 

overeenkomstig Richtlijn [titel van 

aangenomen richtlijn] van het Europees 

Parlement en de Raad houdende 

maatregelen om een hoog 

gemeenschappelijk niveau van netwerk- en 

informatiebeveiliging in de Unie te 

waarborgen
31

, samen te werken en 

informatie, met uitzondering van 

persoonsgegevens, uit te wisselen met 

nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor 

de beveiliging van netwerken en 

informatiesystemen, wil het agentschap 

cybercriminaliteit voorkomen en 

bestrijden. 

Or. de 

 

Amendement  157 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Zware criminaliteit en terrorisme 

strekken zich vaak uit tot buiten het EU-

(27) Zware criminaliteit en terrorisme 

strekken zich vaak uit tot buiten het EU-
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grondgebied. Voor zover nodig voor de 

verrichting van zijn taken dient Europol 

derhalve persoonsgegevens te kunnen 

uitwisselen met 

rechtshandhavingsinstanties in derde 

landen en met internationale organisaties 

zoals Interpol. 

grondgebied. Voor zover nodig voor de 

verrichting van zijn taken dient Europol 

derhalve persoonsgegevens te kunnen 

uitwisselen met 

rechtshandhavingsinstanties in derde 

landen en met internationale organisaties 

zoals Interpol. Bij de uitwisseling van 

persoonsgegevens met derde landen en 

internationale organisaties moet een goed 

evenwicht bestaan tussen de noodzaak 

hiervan voor een doeltreffende 

strafvervolging en de bescherming van 

persoonsgegevens. 

Or. de 

 

Amendement  158 

Rui Tavares, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Europol dient persoonsgegevens te 

kunnen overdragen aan een instantie in een 

derde land of een internationale organisatie 

op grond van een besluit van de Commissie 

waarin is vastgesteld dat het land of de 

internationale organisatie in kwestie een 

passend niveau van gegevensbescherming 

verzekert of, indien er geen 

adequaatheidsbesluit is, een internationale 

overeenkomst van de Unie overeenkomstig 

artikel 218 van het Verdrag, of een voor de 

inwerkingtreding van deze verordening 

gesloten samenwerkingsovereenkomst 

tussen Europol en dit derde land. In het 

licht van artikel 9 van Protocol 36 over de 

overgangsbepalingen dat aan het Verdrag 

is gehecht, dienen dergelijke 

overeenkomsten van kracht te blijven 

totdat ze uit hoofde van het Verdrag 

worden ingetrokken, herroepen of 

gewijzigd. 

(28) Europol dient persoonsgegevens te 

kunnen overdragen aan een instantie in een 

derde land of een internationale organisatie 

op grond van een besluit van de Commissie 

waarin is vastgesteld dat het land of de 

internationale organisatie in kwestie een 

passend niveau van gegevensbescherming 

verzekert of, indien er geen 

adequaatheidsbesluit is, een internationale 

overeenkomst van de Unie overeenkomstig 

artikel 218 van het Verdrag, of een voor de 

inwerkingtreding van deze verordening 

gesloten samenwerkingsovereenkomst 

tussen Europol en dit derde land. De 

Commissie evalueert binnen een jaar na 

inwerkingtreding van deze verordening de 

bestaande samenwerkingsovereenkomsten 

en stelt wijzigingen daaraan voor om de 

overeenkomsten in overeenstemming te 

brengen met deze verordening. In het licht 

van artikel 9 van Protocol 36 over de 

overgangsbepalingen dat aan het Verdrag 
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is gehecht, dienen dergelijke 

overeenkomsten van kracht te blijven 

totdat ze uit hoofde van het Verdrag 

worden ingetrokken, herroepen of 

gewijzigd. 

Or. en 

 

Amendement  159 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Europol dient persoonsgegevens te 

kunnen overdragen aan een instantie in 

een derde land of een internationale 

organisatie op grond van een besluit van de 

Commissie waarin is vastgesteld dat het 

land of de internationale organisatie in 

kwestie een passend niveau van 

gegevensbescherming verzekert of, indien 

er geen adequaatheidsbesluit is, een 

internationale overeenkomst van de Unie 

overeenkomstig artikel 218 van het 

Verdrag, of een voor de inwerkingtreding 

van deze verordening gesloten 

samenwerkingsovereenkomst tussen 

Europol en dit derde land. In het licht van 

artikel 9 van Protocol 36 over de 

overgangsbepalingen dat aan het Verdrag 

is gehecht, dienen dergelijke 

overeenkomsten van kracht te blijven 

totdat ze uit hoofde van het Verdrag 

worden ingetrokken, herroepen of 

gewijzigd. 

(28) Europol mag persoonsgegevens 

overdragen aan een instantie in een derde 

land of een internationale organisatie op 

grond van een besluit van de Commissie 

waarin is vastgesteld dat het land of de 

internationale organisatie in kwestie een 

passend, met EU-normen vergelijkbaar 

niveau van gegevensbescherming verzekert 

of, indien er geen adequaatheidsbesluit is, 

een internationale overeenkomst van de 

Unie overeenkomstig artikel 218 van het 

Verdrag, of een voor de inwerkingtreding 

van deze verordening gesloten 

samenwerkingsovereenkomst tussen 

Europol en dit derde land. In het licht van 

artikel 9 van Protocol 36 over de 

overgangsbepalingen dat aan het Verdrag 

is gehecht, dienen dergelijke 

overeenkomsten van kracht te blijven 

totdat ze uit hoofde van het Verdrag 

worden ingetrokken, herroepen of 

gewijzigd. De Commissie dient binnen 12 

maanden na de inwerkingtreding van deze 

verordening de bestaande 

samenwerkingsovereenkomsten te 

beoordelen ten aanzien van de naleving 

van de gegevensbescherming en 

wijzigingen voor te stellen om de 

overeenkomsten aan te passen aan deze 
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verordening. 

Or. de 

 

Amendement  160 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) Indien persoonsgegevens niet 

kunnen worden overgedragen op grond 

van een adequaatheidsbesluit van de 

Commissie, een internationale 

overeenkomst die de Unie heeft gesloten 

of een bestaande 

samenwerkingsovereenkomst, dienen de 

raad van bestuur en de Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming de mogelijkheid te 

hebben een of meerdere 

gegevensoverdrachten toe te staan, op 

voorwaarde dat er passende 

voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 

Indien het voorgaande niet van toepassing 

is, dient de uitvoerend directeur de 

mogelijkheid te krijgen de 

gegevensoverdracht in uitzonderlijke en 

afzonderlijke gevallen toe te staan, indien 

dit nodig is om de wezenlijke belangen 

van een lidstaat veilig te stellen of een 

dreigend gevaar als gevolg van 

criminaliteit of terrorisme af te wenden, 

indien de overdracht anderszins 

noodzakelijk of wettelijk vereist is om 

belangrijke openbare redenen, indien de 

betrokkene zijn toestemming heeft 

gegeven, of indien het van vitaal belang is 

voor de betrokkene. 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  161 

door Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) Indien persoonsgegevens niet kunnen 

worden overgedragen op grond van een 

adequaatheidsbesluit van de Commissie, 

een internationale overeenkomst die de 

Unie heeft gesloten of een bestaande 

samenwerkingsovereenkomst, dienen de 

raad van bestuur en de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming 

de mogelijkheid te hebben een of meerdere 

gegevensoverdrachten toe te staan, op 

voorwaarde dat er passende 

voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 

Indien het voorgaande niet van toepassing 

is, dient de uitvoerend directeur de 

mogelijkheid te krijgen de 

gegevensoverdracht in uitzonderlijke en 

afzonderlijke gevallen toe te staan, indien 

dit nodig is om de wezenlijke belangen van 

een lidstaat veilig te stellen of een dreigend 

gevaar als gevolg van criminaliteit of 

terrorisme af te wenden, indien de 

overdracht anderszins noodzakelijk of 

wettelijk vereist is om belangrijke 

openbare redenen, indien de betrokkene 

zijn toestemming heeft gegeven, of indien 

het van vitaal belang is voor de betrokkene. 

(29) Indien persoonsgegevens niet kunnen 

worden overgedragen op grond van een 

adequaatheidsbesluit van de Commissie, 

een internationale overeenkomst die de 

Unie heeft gesloten of een bestaande 

samenwerkingsovereenkomst, dienen de 

raad van bestuur en de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming 

de mogelijkheid te hebben een of meerdere 

gegevensoverdrachten toe te staan, op 

voorwaarde dat er passende 

voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 

Indien het voorgaande niet van toepassing 

is, dient de uitvoerend directeur de 

mogelijkheid te krijgen de 

gegevensoverdracht in uitzonderlijke en 

afzonderlijke gevallen toe te staan, indien 

dit nodig is om de wezenlijke belangen van 

een lidstaat veilig te stellen of een dreigend 

gevaar als gevolg van criminaliteit of 

terrorisme af te wenden, indien de 

overdracht anderszins noodzakelijk of 

wettelijk vereist is om belangrijke 

openbare redenen, of indien het van vitaal 

belang is voor de betrokkene. 

Or. en 

 

Amendement  162 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) Indien persoonsgegevens niet kunnen (29) Indien persoonsgegevens niet kunnen 
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worden overgedragen op grond van een 

adequaatheidsbesluit van de Commissie, 

een internationale overeenkomst die de 

Unie heeft gesloten of een bestaande 

samenwerkingsovereenkomst, dienen de 

raad van bestuur en de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming 

de mogelijkheid te hebben een of meerdere 

gegevensoverdrachten toe te staan, op 

voorwaarde dat er passende 

voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 

Indien het voorgaande niet van toepassing 

is, dient de uitvoerend directeur de 

mogelijkheid te krijgen de 

gegevensoverdracht in uitzonderlijke en 

afzonderlijke gevallen toe te staan, indien 

dit nodig is om de wezenlijke belangen 

van een lidstaat veilig te stellen of een 

dreigend gevaar als gevolg van 

criminaliteit of terrorisme af te wenden, 

indien de overdracht anderszins 

noodzakelijk of wettelijk vereist is om 

belangrijke openbare redenen, indien de 

betrokkene zijn toestemming heeft 

gegeven, of indien het van vitaal belang is 

voor de betrokkene. 

worden overgedragen op grond van een 

adequaatheidsbesluit van de Commissie, 

een internationale overeenkomst die de 

Unie heeft gesloten of een bestaande 

samenwerkingsovereenkomst, dienen de 

raad van bestuur en de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming 

slechts dan de mogelijkheid te hebben een 

of meerdere gegevensoverdrachten toe te 

staan, wanneer er passende 

voorzorgsmaatregelen ter bescherming 

van de persoonsgegevens zijn getroffen. 

Or. de 

 

Amendement  163 

Nils Torvalds 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 31 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) Informatie waarvan duidelijk is dat 

deze door een derde land of een 

internationale organisatie is verkregen op 

een wijze die in strijd is met de 

mensenrechten, dient niet te worden 

verwerkt. 

(31) Informatie waarvan duidelijk is dat 

deze verkregen is op een wijze die in strijd 

is met de mensenrechten, dient niet te 

worden verwerkt. 

Or. en 
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Amendement  164 

Rui Tavares, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Om burgers een hoog 

beschermingsniveau te garanderen met 

betrekking tot de verwerking van hun 

persoonsgegevens, dienen de voorschriften 

inzake gegevensbescherming bij Europol te 

worden verscherpt en gebaseerd op de 

beginselen die aan de grondslag liggen van 

Verordening (EG) nr. 45/2001
32

. 

Aangezien in de aan het Verdrag gehechte 

Verklaring nr. 21 de specifieke aard wordt 

erkend van de verwerking van 

persoonsgegevens in de 

rechtshandhavingscontext, moeten de 

gegevensbeschermingsregels van Europol 

autonoom zijn en zijn afgestemd op andere 

relevante 

gegevensbeschermingsinstrumenten die 

van toepassing zijn op politiële 

samenwerking in de Unie, met name 

Overeenkomst nr. 108
33

 en Aanbeveling nr. 

R (87) 15 van de Raad van Europa
34 

en 

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 

over de bescherming van 

persoonsgegevens die worden verwerkt in 

het kader van de politiële en justitiële 

samenwerking in strafzaken
35

 [te 

vervangen door de relevante richtlijn die 

op het moment van vaststelling van kracht 

is]. 

(32) De regels inzake 

gegevensbescherming van Europol 

moeten worden aangescherpt en in lijn 

gebracht met de overige desbetreffende 

gegevensbeschermingsinstrumenten met 

betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens binnen het kader van 

politiesamenwerking binnen de Europese 

Unie, dit om individuen als het om de 

verwerking van hun persoonsgegevens 

gaat verregaand te beschermen. Hoewel 

Besluit 2009/371/JBZ een passende 

gegevensbeschermingsregeling voor 

Europol instelt, is verdere uitwerking 

ervan vereist om Europol in lijn te 

brengen met de vereisten van het Verdrag 

van Lissabon alsook om recht te doen aan 

de groeiende rol van Europol en om de 

rechten van betrokkenen te verbeteren. 

Om burgers een hoog beschermingsniveau 

te garanderen met betrekking tot de 

verwerking van hun persoonsgegevens, 

dienen de voorschriften inzake 

gegevensbescherming bij Europol te 

worden verscherpt en gebaseerd op de 

beginselen die aan de grondslag liggen van 

Verordening (EG) nr. 45/2001
32
, alsmede 

op andere beginselen op het vlak van 

gegevensbescherming, zoals het 

verantwoordingsbeginsel, de 

privacyeffectbeoordeling, ingebouwde 

privacy en standaard systeeminstellingen 

voor maximale privacy, en kennisgeving 

van inbreuken in verband met 

persoonsgegevens. Als het nieuwe 

gegevensbeschermingskader van de EU-

instellingen en -organen eenmaal is 

goedgekeurd, dient het tevens voor 
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Europol te gelden. Zoals in de aan het 

Verdrag gehechte Verklaring nr. 21 wordt 

onderkend, vereist de specifieke aard van 

de verwerking van persoonsgegevens in de 

rechtshandhavingscontext, dat er op basis 

van artikel 16 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie specifieke regels worden opgesteld 

voor Europol inzake 

gegevensbescherming en het vrije verkeer 

van dergelijke gegevens en dat deze 

worden afgestemd op andere relevante 

gegevensbeschermingsinstrumenten die 

van toepassing zijn op politiële 

samenwerking in de Unie, met name 

Overeenkomst nr. 108
33

 en het 

aanvullende protocol daarbij van 8 

november 2001, en Aanbeveling nr. R (87) 

15 van de Raad van Europa
34 

en 

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 

over de bescherming van 

persoonsgegevens die worden verwerkt in 

het kader van de politiële en justitiële 

samenwerking in strafzaken
35

 [te 

vervangen door de relevante richtlijn die 

op het moment van vaststelling van kracht 

is]. Gegevensbescherming staat of valt 

met transparantie, omdat andere 

beschermingbeginselen en -rechten 

hierdoor kunnen worden toegepast en 

uitgeoefend. Europol dient ter verhoging 

van de transparantie te beschikken over 

transparant gegevensbeschermingsbeleid 

dat het openbaar toegankelijk moet 

maken en waarin de regels ten aanzien 

van de verwerking van persoonsgegevens 

en de middelen waarmee betrokkenen hun 

rechten kunnen inroepen in goed leesbare 

vorm en in duidelijke taal worden 

uiteengezet. Europol moet eveneens een 

overzicht van zijn internationale 

overeenkomsten en 

samenwerkingsovereenkomsten met derde 

landen, EU-organen en internationale 

organisaties publiceren.  

Or. en 
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Amendement  165 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Om burgers een hoog 

beschermingsniveau te garanderen met 

betrekking tot de verwerking van hun 

persoonsgegevens, dienen de voorschriften 

inzake gegevensbescherming bij Europol te 

worden verscherpt en gebaseerd op de 

beginselen die aan de grondslag liggen van 

Verordening (EG) nr. 45/2001
32

. 

Aangezien in de aan het Verdrag gehechte 

Verklaring nr. 21 de specifieke aard wordt 

erkend van de verwerking van 

persoonsgegevens in de 

rechtshandhavingscontext, moeten de 

gegevensbeschermingsregels van Europol 

autonoom zijn en zijn afgestemd op andere 

relevante 

gegevensbeschermingsinstrumenten die 

van toepassing zijn op politiële 

samenwerking in de Unie, met name 

Overeenkomst nr. 108
33

 en Aanbeveling nr. 

R (87) 15 van de Raad van Europa
34 

en 

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 

over de bescherming van 

persoonsgegevens die worden verwerkt in 

het kader van de politiële en justitiële 

samenwerking in strafzaken
35

 [te 

vervangen door de relevante richtlijn die 

op het moment van vaststelling van kracht 

is]. 

(32) De regels inzake 

gegevensbescherming van Europol 

moeten worden aangescherpt en in lijn 

gebracht met de overige desbetreffende 

gegevensbeschermingsinstrumenten met 

betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens binnen het kader van 

politiesamenwerking binnen de Europese 

Unie, dit om individuen verregaande 

bescherming te bieden als het om de 

verwerking van persoonsgegevens gaat. 

Hoewel Besluit 2009/371/JBZ een solide 

regeling voor gegevensbescherming voor 

Europol biedt, is verdere uitwerking ervan 

vereist om Europol in lijn te brengen met 

de vereisten van het Verdrag van 

Lissabon, om recht te doen aan de 

groeiende rol van Europol, alsook om de 

rechten van betrokkenen te verbeteren en 

het voor een succesvolle informatie-

uitwisseling benodigde vertrouwen tussen 

Europol en de lidstaten verder te 

bevorderen. Om burgers een hoog 

beschermingsniveau te garanderen met 

betrekking tot de verwerking van hun 

persoonsgegevens, dienen de voorschriften 

inzake gegevensbescherming bij Europol te 

worden verscherpt en gebaseerd op de 

beginselen die aan de grondslag liggen van 

Verordening (EG) nr. 45/2001[1], alsmede 

op andere beginselen op het vlak van 

gegevensbescherming, zoals het 

verantwoordingsbeginsel, de 

privacyeffectbeoordeling, ingebouwde 

privacy en standaard systeeminstellingen 

voor maximale privacy, en kennisgeving 

van inbreuken in verband met 

persoonsgegevens. Als het nieuwe 
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gegevensbeschermingskader van de EU-

instellingen en -organen eenmaal is 

goedgekeurd, dient het tevens voor 

Europol te gelden. Zoals in de aan het 

Verdrag gehechte Verklaring nr. 21 wordt 

onderkend, vereist de specifieke aard van 

de verwerking van persoonsgegevens in de 

rechtshandhavingscontext, dat er op basis 

van artikel 16 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie specifieke regels worden opgesteld 

voor Europol inzake 

gegevensbescherming en het vrije verkeer 

van dergelijke gegevens en dat deze 

worden afgestemd op andere relevante 

gegevensbeschermingsinstrumenten die 

van toepassing zijn op politiële 

samenwerking in de Unie, met name 

Overeenkomst nr. 108[2] en het 

aanvullende protocol daarbij van 8 

november 2001, en Aanbeveling nr. R (87) 

15 van de Raad van Europa [3]
 
en 

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 

over de bescherming van 

persoonsgegevens die worden verwerkt in 

het kader van de politiële en justitiële 

samenwerking in strafzaken[4] [te 

vervangen door de relevante richtlijn die 

op het moment van vaststelling van kracht 

is]. Gegevensbescherming staat of valt 

met transparantie, omdat andere 

beschermingbeginselen en -rechten 

hierdoor kunnen worden toegepast en 

uitgeoefend. Europol dient ter verhoging 

van de transparantie te beschikken over 

transparant gegevensbeschermingsbeleid 

dat het openbaar toegankelijk moet 

maken en waarin de regels ten aanzien 

van de verwerking van persoonsgegevens 

alsook de middelen waarmee betrokkenen 

hun rechten kunnen inroepen in goed 

leesbare vorm en in duidelijke taal 

worden uiteengezet. Europol moet 

eveneens een overzicht van zijn 

internationale overeenkomstenen 

samenwerkingsovereenkomsten met derde 

landen, EU-organen en internationale 
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organisaties publiceren.  

Or. en 

 

Amendement  166 

Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Om burgers een hoog 

beschermingsniveau te garanderen met 

betrekking tot de verwerking van hun 

persoonsgegevens, dienen de voorschriften 

inzake gegevensbescherming bij Europol te 

worden verscherpt en gebaseerd op de 

beginselen die aan de grondslag liggen van 

Verordening (EG) nr. 45/2001
32

. 

Aangezien in de aan het Verdrag gehechte 

Verklaring nr. 21 de specifieke aard wordt 

erkend van de verwerking van 

persoonsgegevens in de 

rechtshandhavingscontext, moeten de 

gegevensbeschermingsregels van Europol 

autonoom zijn en zijn afgestemd op andere 

relevante 

gegevensbeschermingsinstrumenten die 

van toepassing zijn op politiële 

samenwerking in de Unie, met name 

Overeenkomst nr. 108
33

 en Aanbeveling nr. 

R (87) 15 van de Raad van Europa
34 

en 

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 

over de bescherming van 

persoonsgegevens die worden verwerkt in 

het kader van de politiële en justitiële 

samenwerking in strafzaken
35

 [te 

vervangen door de relevante richtlijn die 

op het moment van vaststelling van kracht 

is]. 

(32) Om burgers een hoog 

beschermingsniveau te garanderen met 

betrekking tot de verwerking van hun 

persoonsgegevens, dienen de voorschriften 

inzake gegevensbescherming bij Europol te 

worden verscherpt en gebaseerd op de 

beginselen die aan de grondslag liggen van 

Verordening (EG) nr. 45/2001
32 
of van het 

instrument ter vervanging van 

Verordening (EG) nr. 45/2001. Aangezien 

in de aan het Verdrag gehechte Verklaring 

nr. 21 de specifieke aard wordt erkend van 

de verwerking van persoonsgegevens in de 

rechtshandhavingscontext, moeten de 

gegevensbeschermingsregels van Europol 

autonoom zijn en zijn afgestemd op andere 

relevante 

gegevensbeschermingsinstrumenten die 

van toepassing zijn op politiële 

samenwerking in de Unie, met name 

Overeenkomst nr. 108
33

 en Aanbeveling nr. 

R (87) 15 van de Raad van Europa
34 

en de 

solide regeling voor gegevensbescherming 

krachtens Kaderbesluit 2008/977/JBZ van 

de Raad over de bescherming van 

persoonsgegevens die worden verwerkt in 

het kader van de politiële en justitiële 

samenwerking in strafzaken
35

 [te 

vervangen door de relevante richtlijn die 

op het moment van vaststelling van kracht 

is]. 

Or. en 
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Amendement  167 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Om burgers een hoog 

beschermingsniveau te garanderen met 

betrekking tot de verwerking van hun 

persoonsgegevens, dienen de voorschriften 

inzake gegevensbescherming bij Europol te 

worden verscherpt en gebaseerd op de 

beginselen die aan de grondslag liggen van 

Verordening (EG) nr. 45/2001
32

. 

Aangezien in de aan het Verdrag gehechte 

Verklaring nr. 21 de specifieke aard wordt 

erkend van de verwerking van 

persoonsgegevens in de 

rechtshandhavingscontext, moeten de 

gegevensbeschermingsregels van Europol 

autonoom zijn en zijn afgestemd op andere 

relevante 

gegevensbeschermingsinstrumenten die 

van toepassing zijn op politiële 

samenwerking in de Unie, met name 

Overeenkomst nr. 108
33

 en Aanbeveling nr. 

R (87) 15 van de Raad van Europa
34 

en 

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 

over de bescherming van 

persoonsgegevens die worden verwerkt in 

het kader van de politiële en justitiële 

samenwerking in strafzaken
35

 [te 

vervangen door de relevante richtlijn die 

op het moment van vaststelling van kracht 

is]. 

(32) De regels inzake 

gegevensbescherming van Europol 

moeten worden aangescherpt en in lijn 

gebracht met de overige desbetreffende 

gegevensbeschermingsinstrumenten met 

betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens binnen het kader van 

politiesamenwerking binnen de Europese 

Unie. Hoewel Besluit 2009/371/JBZ een 

solide regeling voor gegevensbescherming 

voor Europol biedt, is verdere uitwerking 

ervan vereist om Europol in lijn te 

brengen met de vereisten van het Verdrag 

van Lissabon, om recht te doen aan de 

groeiende rol van Europol, alsook om de 

rechten van betrokkenen te verbeteren en 

het voor een succesvolle informatie-

uitwisseling benodigde vertrouwen tussen 

Europol en de lidstaten verder te 

bevorderen. Om burgers een hoog 

beschermingsniveau te garanderen met 

betrekking tot de verwerking van hun 

persoonsgegevens, dienen de voorschriften 

inzake gegevensbescherming bij Europol te 

worden verscherpt en gebaseerd op de 

beginselen die aan de grondslag liggen van 

Verordening (EG) nr. 45/2001. Zoals in de 

aan het Verdrag gehechte Verklaring nr. 21 

wordt onderkend, vereist de specifieke 

aard van de verwerking van 

persoonsgegevens in de 

rechtshandhavingscontext, dat er op basis 

van artikel 16 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie specifieke regels worden opgesteld 

voor Europol inzake 

gegevensbescherming en het vrije verkeer 

van dergelijke gegevens en dat deze 
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worden afgestemd op andere relevante 

gegevensbeschermingsinstrumenten die 

van toepassing zijn op politiële 

samenwerking in de Unie, met name 

Overeenkomst nr. 108 en het aanvullende 

protocol daarbij van 8 november 2001, en 

Aanbeveling nr. R (87) 15 van de Raad van 

Europa
 
en Kaderbesluit 2008/977/JBZ van 

de Raad over de bescherming van 

persoonsgegevens die worden verwerkt in 

het kader van de politiële en justitiële 

samenwerking in strafzaken [te vervangen 

door de relevante richtlijn die op het 

moment van vaststelling van kracht is].  

Or. en 

 

Amendement  168 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Rui Tavares, Cornelia 

Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (32 bis) Gegevensbescherming staat of 

valt met transparantie, omdat andere 

beschermingbeginselen en -rechten 

hierdoor kunnen worden toegepast en 

uitgeoefend. Europol dient ter verhoging 

van de transparantie over transparant 

gegevensbeschermingsbeleid te 

beschikken, waaronder middelen 

waarmee betrokkenen hun rechten 

kunnen inroepen. Het dient het beleid 

eenvoudig openbaar toegankelijk te 

maken, vergezeld van een overzicht van 

zijn internationale overeenkomsten en 

samenwerkingsovereenkomsten met derde 

landen, EU-organen en internationale 

organisaties.  

Or. en 
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Amendement  169 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Er dient zoveel mogelijk onderscheid 

worden gemaakt tussen persoonsgegevens 

naar hun graad van juistheid en 

betrouwbaarheid. Feiten dienen te worden 

onderscheiden van persoonlijke 

beoordelingen, zowel om de bescherming 

van de betrokken personen te waarborgen 

als om de kwaliteit en de betrouwbaarheid 

van de door Europol verwerkte informatie 

te garanderen. 

(33) Er dient onderscheid te worden 

gemaakt tussen persoonsgegevens naar hun 

graad van juistheid en betrouwbaarheid. 

Feiten dienen te worden onderscheiden van 

persoonlijke beoordelingen, zowel om de 

bescherming van de betrokken personen te 

waarborgen als om de kwaliteit en de 

betrouwbaarheid van de door Europol 

verwerkte informatie te garanderen. 

Or. de 

 

Amendement  170 

Rui Tavares, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 34 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) In het kader van politiële 

samenwerking worden persoonsgegevens 

verwerkt die betrekking hebben op 

verschillende categorieën betrokkenen. 

Europol dient een zo duidelijk mogelijk 

onderscheid maken tussen de 

persoonsgegevens van de verschillende 

categorieën betrokkenen. Met name 

persoonsgegevens van bijvoorbeeld 

slachtoffers, getuigen, personen die over 

relevante informatie beschikken en 

persoonsgegevens van minderjarigen 

moeten worden beschermd. Europol mag 

deze gegevens derhalve niet verwerken, 

tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de 

(34) In het kader van politiële 

samenwerking worden persoonsgegevens 

verwerkt die betrekking hebben op 

verschillende categorieën betrokkenen. 

Europol dient een zo duidelijk mogelijk 

onderscheid maken tussen de 

persoonsgegevens van de verschillende 

categorieën betrokkenen. Met name 

persoonsgegevens van bijvoorbeeld 

slachtoffers, getuigen, personen die over 

relevante informatie beschikken en 

persoonsgegevens van minderjarigen 

moeten worden beschermd. Europol mag 

deze gegevens derhalve niet verwerken, 

tenzij dit strikt noodzakelijk en 
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preventie en bestrijding van criminaliteit 

die onder zijn bevoegdheid valt en indien 

deze gegevens een aanvulling vormen op 

andere persoonsgegevens die al eerder door 

Europol werden verwerkt. 

proportioneel is voor doeleinden van 

preventie en bestrijding van criminaliteit 

die onder zijn bevoegdheid valt en indien 

deze persoonsgegevens een aanvulling 

vormen op andere persoonsgegevens die al 

eerder door Europol werden verwerkt. 

Or. en 

 

Amendement  171 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 34 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) In het kader van politiële 

samenwerking worden persoonsgegevens 

verwerkt die betrekking hebben op 

verschillende categorieën betrokkenen. 

Europol dient een zo duidelijk mogelijk 

onderscheid maken tussen de 

persoonsgegevens van de verschillende 

categorieën betrokkenen. Met name 

persoonsgegevens van bijvoorbeeld 

slachtoffers, getuigen, personen die over 

relevante informatie beschikken en 

persoonsgegevens van minderjarigen 

moeten worden beschermd. Europol mag 

deze gegevens derhalve niet verwerken, 

tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de 

preventie en bestrijding van criminaliteit 

die onder zijn bevoegdheid valt en indien 

deze gegevens een aanvulling vormen op 

andere persoonsgegevens die al eerder 

door Europol werden verwerkt. 

(34) In het kader van politiële 

samenwerking worden persoonsgegevens 

verwerkt die betrekking hebben op 

verschillende categorieën betrokkenen. 

Europol dient een zo duidelijk mogelijk 

onderscheid maken tussen de 

persoonsgegevens van de verschillende 

categorieën betrokkenen. Met name 

persoonsgegevens van bijvoorbeeld 

slachtoffers, getuigen, personen die over 

relevante informatie beschikken en 

persoonsgegevens van minderjarigen 

moeten worden beschermd. Europol mag 

deze gegevens derhalve niet verwerken. 

Or. de 

 

Amendement  172 

Josef Weidenholzer 

 



 

AM\1004722NL.doc 39/154 PE519.786v01-00 

 NL 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) Gezien de grondrechten voor de 

bescherming van persoonsgegevens dient 

Europol persoonsgegevens niet langer op te 

slaan dan nodig is voor de uitvoering van 

zijn taken. 

(35) Gezien de grondrechten voor de 

bescherming van persoonsgegevens dient 

Europol persoonsgegevens niet langer op te 

slaan dan nodig is voor de uitvoering van 

zijn taken. Uiterlijk drie jaar na invoering 

van de gegevens dient te worden getoetst 

of zij nog langer moeten worden bewaard. 

Or. de 

 

Amendement  173 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) Europol dient passende technische en 

organisatorische maatregelen te nemen, 

om de veiligheid van persoonsgegevens te 

garanderen. 

(36) Europol dient alle nodige maatregelen 

te nemen, om de veiligheid van 

persoonsgegevens te garanderen. 

Or. de 

 

Amendement  174 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) Iedereen dient het recht te hebben om 

toegang te krijgen tot zijn 

persoonsgegevens, onjuiste 

persoonsgegevens te rectificeren en deze 

gegevens te laten wissen of blokkeren 

wanneer deze niet langer noodzakelijk 

(37) Iedereen dient het recht te hebben om 

toegang te krijgen tot zijn 

persoonsgegevens, onjuiste 

persoonsgegevens te rectificeren en deze 

gegevens te laten wissen of blokkeren. 
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zijn. De rechten die aan betrokkenen zijn 

toegekend, alsmede de uitoefening 

daarvan, mogen geen gevolgen hebben 

voor de aan Europol opgelegde 

verplichtingen en dienen onderworpen te 

zijn aan de in deze verordening 

vastgestelde beperkingen. 

Or. de 

 

Amendement  175 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 38 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(38) In het licht van de bescherming van de 

rechten en vrijheden van de betrokkenen 

dienen ieders verantwoordelijkheden op 

grond van deze verordening duidelijk te 

worden vastgesteld. De lidstaten dienen 

met name verantwoordelijk te zijn voor de 

juistheid van de gegevens die zij aan 

Europol hebben verstrekt, voor het 

bijwerken daarvan en voor de 

rechtmatigheid van de overdracht. Europol 

dient verantwoordelijk te zijn voor de 

juistheid van de gegevens die door andere 

partijen worden verstrekt en voor het 

bijwerken daarvan. Europol dient er ook 

voor zorgen dat gegevens op eerlijke en 

rechtmatige wijze worden verwerkt, dat 

deze worden verzameld en verwerkt voor 

specifieke doeleinden, dat ze adequaat en 

relevant zijn, evenredig zijn met de 

doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, 

en dat ze niet langer worden opgeslagen 

dan noodzakelijk is voor de beoogde 

doeleinden. 

(38) In het licht van de bescherming van de 

rechten en vrijheden van de betrokkenen 

dienen ieders verantwoordelijkheden op 

grond van deze verordening duidelijk te 

worden vastgesteld. De lidstaten dienen 

met name verantwoordelijk te zijn voor de 

juistheid van de gegevens die zij aan 

Europol hebben verstrekt, voor het 

bijwerken daarvan en voor de 

rechtmatigheid van de overdracht. Europol 

dient verantwoordelijk te zijn voor de 

juistheid van de gegevens die door andere 

partijen worden verstrekt en voor het 

bijwerken daarvan. Europol dient er ook 

voor zorgen dat gegevens op eerlijke en 

rechtmatige wijze worden verwerkt, dat 

deze worden verzameld en verwerkt voor 

specifieke doeleinden, dat ze adequaat en 

relevant zijn, evenredig zijn met de 

doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, 

en dat ze niet langer worden opgeslagen 

dan noodzakelijk is voor de beoogde 

doeleinden. 

Or. de 
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Amendement  176 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 39 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(39) Europol dient gegevens bij te houden 

over de toegang tot en de verzameling, 

wijziging, bekendmaking, samenvoeging 

of uitwissing van persoonsgegevens 

teneinde te controleren of de 

gegevensverwerking rechtmatig is, interne 

controle uit te oefenen en de integriteit en 

de beveiliging van de gegevens te 

waarborgen. Europol dient te worden 

verplicht samen te werken met de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming 

en de registratiegegevens en documentatie 

op verzoek over te leggen, zodat deze 

kunnen worden gebruikt voor de controle 

van de verwerkingsoperaties. 

(39) Europol dient gegevens bij te houden 

over de toegang tot en de verzameling, 

wijziging, bekendmaking, samenvoeging 

of uitwissing van persoonsgegevens 

teneinde te controleren of de 

gegevensverwerking rechtmatig is, interne 

controle uit te oefenen en de integriteit en 

de beveiliging van de gegevens te 

waarborgen. Europol is verplicht samen te 

werken met de Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming en de 

registratiegegevens en documentatie op 

verzoek over te leggen, zodat deze kunnen 

worden gebruikt voor de controle van de 

verwerkingsoperaties. 

Or. de 

 

Amendement  177 

Carlos Coelho, Rui Tavares, Tanja Fajon 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 39 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(39) Europol dient gegevens bij te houden 

over de toegang tot en de verzameling, 

wijziging, bekendmaking, samenvoeging 

of uitwissing van persoonsgegevens 

teneinde te controleren of de 

gegevensverwerking rechtmatig is, interne 

controle uit te oefenen en de integriteit en 

de beveiliging van de gegevens te 

waarborgen. Europol dient te worden 

verplicht samen te werken met de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming 

en de registratiegegevens en documentatie 

(39) Europol dient gegevens bij te houden 

over de toegang tot en de verzameling, 

wijziging, bekendmaking, samenvoeging 

of uitwissing van persoonsgegevens 

teneinde te controleren of de 

gegevensverwerking rechtmatig is, interne 

controle uit te oefenen en de integriteit en 

de beveiliging van de gegevens te 

waarborgen. Europol dient te worden 

verplicht samen te werken met de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming 

en het gemeenschappelijk controleorgaan, 
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op verzoek over te leggen, zodat deze 

kunnen worden gebruikt voor de controle 

van de verwerkingsoperaties. 

en de registratiegegevens en documentatie 

op verzoek over te leggen, zodat deze 

kunnen worden gebruikt voor de controle 

van de verwerkingsoperaties. 

Or. en 

 

Amendement  178 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 40 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) Europol dient een 

gegevensbeschermingsfunctionaris te 

benoemen die het agentschap helpt bij de 

controle op de naleving van deze 

verordening. De 

gegevensbeschermingsfunctionaris dient in 

de gelegenheid te worden gesteld zijn 

functie en taken op onafhankelijke en 

doelmatige wijze uit te voeren. 

(40) Europol dient een 

gegevensbeschermingsfunctionaris te 

benoemen die het agentschap helpt bij de 

controle op de naleving van deze 

verordening. De 

gegevensbeschermingsfunctionaris dient in 

de gelegenheid te worden gesteld zijn 

functie en taken op onafhankelijke en 

doelmatige wijze uit te voeren. De 

gegevensbeschermingsfunctionaris moet 

worden voorzien van de voor de 

uitoefening van zijn taken noodzakelijke 

middelen. 

Or. de 

 

Amendement  179 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 41 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(41) De nationale instanties die bevoegd 

zijn voor het toezicht op de verwerking van 

persoonsgegevens dienen te controleren of 

de verwerking van persoonsgegevens door 

de lidstaten rechtmatig is. De Europese 

(41) De nationale instanties die bevoegd 

zijn voor het toezicht op de verwerking van 

persoonsgegevens dienen te controleren of 

de verwerking van persoonsgegevens door 

de lidstaten rechtmatig is. Een 
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Toezichthouder voor 

gegevensbescherming dient te controleren 

of de gegevensverwerking door Europol 

rechtmatig is en moet hiervoor zijn taken 

op in volkomen onafhankelijkheid 

uitvoeren. 

onafhankelijk gemeenschappelijk 

controleorgaan dient te controleren of de 

gegevensverwerking door Europol 

rechtmatig is en moet hiervoor zijn taken in 

volkomen onafhankelijkheid uitvoeren. 

Or. en 

 

Amendement  180 

Rui Tavares, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 41 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(41) De nationale instanties die bevoegd 

zijn voor het toezicht op de verwerking van 

persoonsgegevens dienen te controleren of 

de verwerking van persoonsgegevens door 

de lidstaten rechtmatig is. De Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming 

dient te controleren of de 

gegevensverwerking door Europol 

rechtmatig is en moet hiervoor zijn taken 

op in volkomen onafhankelijkheid 

uitvoeren. 

(41) Om individuen voor wat betreft de 

verwerking van persoonsgegevens 

overeenkomstig artikel 8 van het 

Handvest van de grondrechten en artikel 

16 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie 

bescherming te kunnen bieden, is een 

onafhankelijke, van voldoende 

bevoegdheden voorziene, transparante, 

rekenschap afleggende en doeltreffende 

toezichtsstructuur cruciaal. De nationale 

instanties die bevoegd zijn voor het 

toezicht op de verwerking van 

persoonsgegevens dienen te controleren of 

de verwerking van persoonsgegevens door 

de lidstaten rechtmatig is. De Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming 

dient te controleren of de 

gegevensverwerking door Europol 

rechtmatig is en moet hiervoor zijn taken 

op in volkomen onafhankelijkheid 

uitvoeren. 

Or. en 
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Amendement  181 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 41 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(41) De nationale instanties die bevoegd 

zijn voor het toezicht op de verwerking van 

persoonsgegevens dienen te controleren of 

de verwerking van persoonsgegevens door 

de lidstaten rechtmatig is. De Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming 

dient te controleren of de 

gegevensverwerking door Europol 

rechtmatig is en moet hiervoor zijn taken 

op in volkomen onafhankelijkheid 

uitvoeren. 

(41) Om de bescherming van personen bij 

de verwerking van persoonsgegevens in de 

zin van artikel 8 van het Handvest van de 

grondrechten en artikel 16 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie te waarborgen, zijn een 

onafhankelijk, voldoende bevoegd, 

transparant en verantwoordelijk toezicht 

en een onafhankelijke, voldoende 

bevoegde, transparante en 

verantwoordelijke controle noodzakelijk. 

De nationale instanties die bevoegd zijn 

voor het toezicht op de verwerking van 

persoonsgegevens en de nationale 

gegevensbeschermingsautoriteiten dienen 

streng en zorgvuldig te controleren of de 

verwerking van persoonsgegevens door de 

lidstaten rechtmatig is. De Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming 

dient streng en zorgvuldig te controleren 

of de gegevensverwerking door Europol 

rechtmatig is en moet hiervoor zijn taken in 

volkomen onafhankelijkheid uitvoeren. 

Or. de 

 

Amendement  182 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 42 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(42) In specifieke gevallen waarbij 

nationale betrokkenheid vereist is, en om 

een coherente toepassing van deze 

verordening in de gehele Unie te 

Schrappen 
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garanderen, dienen de Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming en de nationale 

controleorganen samen te werken. 

Or. en 

 

Amendement  183 

door Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 42 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(42) In specifieke gevallen waarbij 

nationale betrokkenheid vereist is, en om 

een coherente toepassing van deze 

verordening in de gehele Unie te 

garanderen, dienen de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming 

en de nationale controleorganen samen te 

werken. 

(42) Het is van belang te voorzien in 

aangescherpt en doeltreffend toezicht op 

Europol, daarbij optimaal gebruikmakend 

van de op zowel nationaal als EU-niveau 

beschikbare middelen en opgebouwde 

expertise. In specifieke gevallen waarbij 

nationale betrokkenheid vereist is, en om 

een coherente toepassing van deze 

verordening in de gehele Unie te 

garanderen, dienen de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming 

en de nationale controleorganen samen te 

werken. De Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming kan bij de 

uitvoering van haar werkzaamheden, 

waaronder audits en inspecties ter plaatse, 

waar nodig putten uit de expertise en 

ervaring van nationale 

gegevensbeschermingsautoriteiten.  

Or. en 

 

Amendement  184 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 42 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(42) In specifieke gevallen waarbij 

nationale betrokkenheid vereist is, en om 

een coherente toepassing van deze 

verordening in de gehele Unie te 

garanderen, dienen de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming 

en de nationale controleorganen samen te 

werken. 

(42) In specifieke gevallen waarbij 

nationale betrokkenheid vereist is, en om 

een coherente toepassing van deze 

verordening in de gehele Unie te 

garanderen, dienen de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming 

en de nationale controleorganen nauw 

samen te werken. De Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming moet vertrouwen op 

de kennis van zaken en de ervaring van de 

nationale 

gegevensbeschermingsautoriteiten en deze 

integreren. 

Or. de 

 

Amendement  185 

Carlos Coelho, Rui Tavares, Tanja Fajon 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 42 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(42) In specifieke gevallen waarbij 

nationale betrokkenheid vereist is, en om 

een coherente toepassing van deze 

verordening in de gehele Unie te 

garanderen, dienen de Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming en de nationale 

controleorganen samen te werken. 

(42) De Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming en de nationale 

controleorganen dienen met het oog op 

een doeltreffende en coherente toepassing 

van deze verordening in de gehele Unie op 

een gecoördineerde manier toezicht uit te 

oefenen op de operationele gegevens van 

Europol. 

Or. en 

 

Amendement  186 

Rui Tavares, Cornelia Ernst 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 43 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(43) Europol dient niet-operationele 

persoonsgegevens, die geen betrekking 

hebben op strafrechtelijke onderzoeken, te 

verwerken overeenkomstig Verordening 

(EG) nr. 45/2001. 

(43) Europol dient niet-operationele 

persoonsgegevens, die geen betrekking 

hebben op strafrechtelijke onderzoeken, 

zoals de persoonsgegevens van 

Europolmedewerkers, 

dienstenleveranciers en bezoekers, te 

verwerken overeenkomstig Verordening 

(EG) nr. 45/2001. 

Or. en 

 

Amendement  187 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 44 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(44) De Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming dient klachten van 

betrokkenen te behandelen en 

onderzoeken. Het onderzoek naar 

aanleiding van een klacht dient zo ver te 

gaan als in het specifieke geval nodig 

wordt geacht, behoudens rechterlijke 

toetsing. De toezichthoudende autoriteit 

dient de betrokkene binnen een redelijke 

termijn te informeren over de voortgang en 

de resultaten van de klacht. 

(44) De Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming dient klachten van 

betrokkenen te behandelen en 

onderzoeken. Het onderzoek naar 

aanleiding van een klacht dient zo ver te 

gaan als in het specifieke geval nodig is 

voor een volledige opheldering, behoudens 

rechterlijke toetsing. De toezichthoudende 

autoriteit dient de betrokkene onverwijld te 

informeren over de voortgang en de 

resultaten van de klacht. 

Or. de 

 

Amendement  188 

door Timothy Kirkhope 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 56 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(56) De noodzakelijke bepalingen 

betreffende de huisvesting van Europol in 

de lidstaat waar zijn hoofdkwartier is 

gevestigd, Nederland, en de specifieke 

voorschriften die gelden voor het 

personeel van Europol en hun gezinnen 

dienen te worden vastgelegd in een 

zetelovereenkomst. De gastlidstaat dient 

voorts optimale voorwaarden te creëren 

om ervoor te zorgen dat Europol goed 

functioneert, inclusief scholen voor 

kinderen en vervoer, teneinde 

hooggekwalificeerd personeel te kunnen 

aantrekken uit een zo groot mogelijk 

geografisch gebied. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  189 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 57 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(57) Europol wordt bij deze verordening 

opgericht ter vervanging en opvolging van 

Europol als opgericht bij 

Besluit 2009/371/JBZ en Cepol als 

opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ. 

Europol dient derhalve hun 

rechtsopvolger te worden voor alle 

overeenkomsten, met inbegrip van 

arbeidsovereenkomsten, financiële 

verplichtingen en eigendommen. 

Internationale overeenkomsten gesloten 

door Europol zoals opgericht bij 

Besluit 2009/371/JBZ en Cepol zoals 

opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ dienen 

van kracht te blijven, met uitzondering 

van de door Cepol gesloten 

Schrappen 
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zetelovereenkomst. 

Or. en 

 

Amendement  190 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 58 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(58) Teneinde Europol in staat te stellen 

om de taken van Europol zoals opgericht 

bij Besluit 2009/371/JBZ en van Cepol 

zoals opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ 

naar beste vermogen te vervullen, dienen 

overgangsmaatregelen te worden 

vastgesteld, in het bijzonder met 

betrekking tot de raad van bestuur, de 

uitvoerend directeur en de bestemming 

van een deel van Europols begroting voor 

opleidingen gedurende de eerste drie jaar 

na de inwerkingtreding van deze 

verordening. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  191 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 59 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(59) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk de oprichting van 

een organisatie die op het niveau van de 

Unie verantwoordelijk is voor 

samenwerking bij rechtshandhaving en 

voor het verzorgen van opleidingen, 

omwille van de omvang en de gevolgen 

(59) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk de oprichting van 

een organisatie die op het niveau van de 

Unie verantwoordelijk is voor 

samenwerking bij rechtshandhaving, 

omwille van de omvang en de gevolgen 

van de actie beter op Unieniveau kan 
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van de actie beter op Unieniveau kan 

worden verwezenlijkt, kan de Unie, 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel 5 neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is voor 

de verwezenlijking van deze doelstelling. 

worden verwezenlijkt, kan de Unie, 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel 5 neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is voor 

de verwezenlijking van deze doelstelling. 

Or. en 

 

Amendement  192 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Oprichting van het Agentschap van de 

Europese Unie voor samenwerking en 

opleiding op het gebied van 

rechtshandhaving 

Oprichting van het Agentschap van de 

Europese Unie voor samenwerking op het 

gebied van rechtshandhaving 

Or. en 

 

Amendement  193 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Oprichting van het Agentschap van de 

Europese Unie voor samenwerking en 

opleiding op het gebied van 

rechtshandhaving 

Oprichting van het Agentschap van de 

Europese Unie voor samenwerking op het 

gebied van rechtshandhaving 

Or. en 
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Amendement  194 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Hierbij wordt een agentschap van de 

Europese Unie voor samenwerking en 

opleiding op het gebied van 

rechtshandhaving (Europol) opgericht om 

de onderlinge samenwerking tussen de 

rechtshandhavingsinstanties in de 

Europese Unie te verbeteren, hun optreden 

te versterken en te ondersteunen, alsook 

een samenhangend Europees 

opleidingsbeleid te voeren. 

1. Hierbij wordt een agentschap van de 

Europese Unie voor samenwerking op het 

gebied van rechtshandhaving (Europol) 

opgericht om de onderlinge samenwerking 

tussen de bevoegde 

rechtshandhavingsinstanties van de 

lidstaten te verbeteren en hun optreden te 

versterken en te ondersteunen. 

Or. en 

 

Amendement  195 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Hierbij wordt een agentschap van de 

Europese Unie voor samenwerking en 

opleiding op het gebied van 

rechtshandhaving (Europol) opgericht om 

de onderlinge samenwerking tussen de 

rechtshandhavingsinstanties in de Europese 

Unie te verbeteren, hun optreden te 

versterken en te ondersteunen, alsook een 

samenhangend Europees opleidingsbeleid 

te voeren. 

1. Hierbij wordt een agentschap van de 

Europese Unie voor samenwerking op het 

gebied van rechtshandhaving (Europol) 

opgericht om de onderlinge samenwerking 

tussen de rechtshandhavingsinstanties in de 

Europese Unie te verbeteren en hun 

optreden te versterken en te ondersteunen. 

Or. en 
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Amendement  196 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Europol wordt bij deze verordening 

opgericht ter vervanging en opvolging van 

Europol als opgericht bij 

Besluit 2009/371/JBZ en Cepol als 

opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ. 

2. Europol wordt bij deze verordening 

opgericht ter vervanging en opvolging van 

Europol als opgericht bij Besluit 

2009/371/JBZ. 

Or. en 

 

Amendement  197 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Europol wordt bij deze verordening 

opgericht ter vervanging en opvolging van 

Europol als opgericht bij 

Besluit 2009/371/JBZ en Cepol als 

opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ. 

2. Europol wordt bij deze verordening 

opgericht ter vervanging en opvolging van 

Europol als opgericht bij Besluit 

2009/371/JBZ. 

Or. en 

 

Amendement  198 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) “de bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten”: alle bestaande politiële en 

andere rechtshandhavingsinstanties in de 

(a) "bevoegde autoriteiten": alle bestaande 

overheidsinstanties in de lidstaten die 

volgens het nationale recht 
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lidstaten die volgens het nationale recht 

verantwoordelijk zijn voor de preventie en 

bestrijding van strafbare feiten; 

verantwoordelijk zijn voor de preventie en 

bestrijding van strafbare feiten. 

Or. en 

 

Amendement  199 

door Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) “de bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten”: alle bestaande politiële en 

andere rechtshandhavingsinstanties in de 

lidstaten die volgens het nationale recht 

verantwoordelijk zijn voor de preventie en 

bestrijding van strafbare feiten; 

(a) "bevoegde autoriteiten": middels een 

besluit van de Raad op grond van titel VI 

van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie opgerichte agentschappen of 

organen, evenals politie-, douane-, 

justitiële en andere autoriteiten van de 

lidstaten die krachtens het nationale recht 

gemachtigd zijn om persoonsgegevens te 

verwerken die onder de werking van deze 

verordening vallen; 

Or. en 

 

Amendement  200 

Hubert Pirker, Monika Hohlmeier 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) “de bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten”: alle bestaande politiële en 

andere rechtshandhavingsinstanties in de 

lidstaten die volgens het nationale recht 

verantwoordelijk zijn voor de preventie en 

bestrijding van strafbare feiten; 

(a) “de bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten”: alle bestaande instanties in de 

lidstaten die volgens het nationale recht 

verantwoordelijk zijn voor de preventie en 

bestrijding van strafbare feiten waarvoor 

Europol bevoegd is; 

Or. de 
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Amendement  201 

door Sonia Alfano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) “de bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten”: alle bestaande politiële en 

andere rechtshandhavingsinstanties in de 

lidstaten die volgens het nationale recht 

verantwoordelijk zijn voor de preventie en 

bestrijding van strafbare feiten; 

(a) "bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten": alle bestaande 

overheidsinstanties in de lidstaten die 

volgens het nationale recht 

verantwoordelijk zijn voor de preventie en 

bestrijding van de strafbare feiten 

waarvoor Europol bevoegd is. 

Or. en 

 

Amendement  202 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) “analyse”: het samenvoegen, 

verwerken of gebruiken van gegevens ter 

ondersteuning van strafrechtelijk 

onderzoek; 

(b) “analyse”: de zorgvuldige bestudering 

van de vergaarde informatie, ter 

ondersteuning van strafrechtelijk 

onderzoek; 

Or. en 

 

Amendement  203 

door Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) “analyse”: het samenvoegen, 

verwerken of gebruiken van gegevens ter 

ondersteuning van strafrechtelijk 

onderzoek; 

(b) “analyse”: de nauwgezette bestudering 

van informatie ter achterhaling van de 

specifieke betekenis en bijzondere 

kenmerken daarvan;  

Or. en 

 

Amendement  204 

door Carlos Coelho 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) “analyse”: het samenvoegen, 

verwerken of gebruiken van gegevens ter 

ondersteuning van strafrechtelijk 

onderzoek; 

(b) “analyse”: de zorgvuldige bestudering 

van informatie ter achterhaling van de 

betekenis en essentiële kenmerken 

daarvan, ter ondersteuning van 

strafrechtelijk onderzoek en ter uitvoering 

van alle overige in artikel 4 uiteengezette 

taken; 

Or. en 

Motivering 

De definitie is veel te breed en dient in overeenstemming te worden gebracht met wat 

algemeen als strafrechtelijk onderzoek op het gebied van wetshandhaving aanvaard is. 

 

Amendement  205 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) “organen van de Unie”: instellingen, 

entiteiten, missies, bureaus en 

(c) “organen van de Unie”: instellingen en 

agentschappen opgericht bij of op grond 
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agentschappen opgericht bij of op grond 

van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie en het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie; 

van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie en het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie; 

Or. en 

Motivering 

Overeenkomstig het nieuwe voorstel voor een Eurojust-verordening. 

 

Amendement  206 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) “rechtshandhavingsambtenaren”: 

functionarissen van de politie, de douane 

en andere relevante diensten, waaronder 

organen van de Unie, die verantwoordelijk 

zijn voor de preventie en bestrijding van 

zware criminaliteit waarbij twee of meer 

lidstaten betrokken zijn, terrorisme en 

vormen van criminaliteit die een 

schending inhouden van een 

gemeenschappelijk belang dat tot het 

beleid van de Unie behoort, alsook voor 

civiele crisisbeheersing en internationaal 

politieoptreden bij belangrijke 

gebeurtenissen; 

(d) “rechtshandhavingsambtenaren”: 

functionarissen van de politie, de douane 

en andere krachtens nationale wetgeving 

voor de preventie en bestrijding van 

strafbare feiten bevoegde instanties, die 

verantwoordelijk zijn voor de preventie en 

bestrijding van zware criminaliteit waarbij 

twee of meer lidstaten betrokken zijn en 

voor terrorisme; 

Or. en 

 

Amendement  207 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2– alinea 1 – letter f 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) “internationale organisaties”: 

internationale organisaties en de daaronder 

ressorterende publiekrechtelijke organen of 

andere organen die zijn opgericht bij of op 

grond van een overeenkomst tussen twee 

of meer landen; 

(f) “internationale organisaties”: 

internationale organisaties en de daaronder 

ressorterende publiekrechtelijke organen of 

publiekrechtelijke andere organen die zijn 

opgericht bij of op grond van een 

overeenkomst tussen twee of meer landen; 

Or. en 

 

Amendement  208 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) “persoonsgegevens”: iedere informatie 

betreffende een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon, 

hierna “betrokkene” genoemd; als 

identificeerbare persoon wordt beschouwd 

een persoon die direct of indirect kan 

worden geïdentificeerd, in het bijzonder 

aan de hand van een identificatienummer 

of van een of meer elementen die 

kenmerkend zijn voor zijn fysieke, 

fysiologische, psychische, economische, 

culturele of sociale identiteit; 

(i) "persoonsgegevens": iedere informatie 

betreffende een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon 

(“betrokkene”); als identificeerbaar wordt 

beschouwd een persoon die direct of 

indirect kan worden geïdentificeerd, in het 

bijzonder aan de hand van een 

identificator, zoals een naam, een 

identificatienummer, gegevens over de 

verblijfplaats, een unieke identificatiecode 

of van een of meer specifieke elementen 

die kenmerkend zijn voor de fysieke, 

fysiologische, genetische, psychische, 

economische, culturele, sociale of 

genderidentiteit van die persoon; 

Or. en 

Motivering 

Dit brengt de definitie in overeenstemming met de verordening inzake gegevensbescherming. 
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Amendement  209 

door Carlos Coelho 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter k 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(k) “ontvanger”: natuurlijk persoon of 

rechtspersoon, overheidsorgaan, 

agentschap of andere entiteit, al dan niet 

een derde partij, aan wie gegevens worden 

meegedeeld; autoriteiten die 

mogelijkerwijs gegevens ontvangen in het 

kader van een bijzonder onderzoek gelden 

echter niet als ontvangers; 

(k) “ontvanger”: natuurlijk persoon of 

rechtspersoon, overheidsorgaan, 

agentschap of andere entiteit, al dan niet 

een derde partij, aan wie gegevens worden 

meegedeeld; 

Or. en 

Motivering 

Een dergelijke uitzondering is ongerechtvaardigd en gezien de rechten en plichten van 

ontvangers krachtens de verordening bovendien niet logisch. 

 

Amendement  210 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter k 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(k) “ontvanger”: natuurlijk persoon of 

rechtspersoon, overheidsorgaan, 

agentschap of andere entiteit, al dan niet 

een derde partij, aan wie gegevens worden 

meegedeeld; autoriteiten die 

mogelijkerwijs gegevens ontvangen in het 

kader van een bijzonder onderzoek gelden 

echter niet als ontvangers; 

(k) “ontvanger”: natuurlijk persoon of 

rechtspersoon, overheidsorgaan, 

agentschap of andere entiteit waaraan de 

persoonsgegevens worden meegedeeld; 

Or. en 
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Amendement  211 

door Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter k 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(k) “ontvanger”: natuurlijk persoon of 

rechtspersoon, overheidsorgaan, 

agentschap of andere entiteit, al dan niet 

een derde partij, aan wie gegevens worden 

meegedeeld; autoriteiten die 

mogelijkerwijs gegevens ontvangen in het 

kader van een bijzonder onderzoek gelden 

echter niet als ontvangers; 

(k) “ontvanger”: natuurlijk persoon of 

rechtspersoon, overheidsorgaan, 

agentschap of andere entiteit, al dan niet 

een derde partij, aan wie gegevens worden 

meegedeeld; 

Or. en 

 

Amendement  212 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter k 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(k) “ontvanger”: natuurlijk persoon of 

rechtspersoon, overheidsorgaan, 

agentschap of andere entiteit, al dan niet 

een derde partij, aan wie gegevens worden 

meegedeeld; autoriteiten die 

mogelijkerwijs gegevens ontvangen in het 

kader van een bijzonder onderzoek gelden 

echter niet als ontvangers; 

(k) “ontvanger”: natuurlijk persoon of 

rechtspersoon, overheidsorgaan, 

agentschap of andere entiteit, al dan niet 

een derde partij, aan wie gegevens worden 

meegedeeld. 

Or. de 

 

Amendement  213 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter n 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(n) “toestemming van de betrokkene”: elke 

vrije, specifieke en op informatie 

berustende wilsuiting waarmee de 

betrokkene aanvaardt dat hem betreffende 

persoonsgegevens worden verwerkt;; 

(n) “toestemming van de betrokkene”: elke 

vrije, specifieke, op informatie berustende 

en uitdrukkelijke wilsuiting waarmee de 

betrokkene, door middel van hetzij een 

verklaring hetzij een ondubbelzinnige 

actieve handeling, aanvaardt dat hem 

betreffende persoonsgegevens worden 

verwerkt; 

Or. en 

Motivering 

Stemt nu overeen met de verordening inzake gegevensbescherming. 

 

Amendement  214 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter n 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(n) “toestemming van de betrokkene”: elke 

vrije, specifieke en op informatie 

berustende wilsuiting waarmee de 

betrokkene aanvaardt dat hem betreffende 

persoonsgegevens worden verwerkt; 

(n) “toestemming van de betrokkene”: elke 

vrije, specifieke en op informatie 

berustende wilsuiting waarmee de 

betrokkene duidelijk en uitdrukkelijk 

aanvaardt dat hem betreffende 

persoonsgegevens worden verwerkt; de 

toestemming kan worden ingetrokken. 

Or. de 

 

Amendement  215 

door Carlos Coelho 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Europol ondersteunt en versterkt het 

optreden van de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaten en hun onderlinge 

samenwerking bij de preventie en 

bestrijding van zware criminaliteit waarbij 

twee of meer lidstaten betrokken zijn, van 

terrorisme en van vormen van 

criminaliteit die een schending inhouden 

van een gemeenschappelijk belang dat tot 

het beleid van de Unie behoort, als 

bepaald in bijlage 1. 

1. Europol ondersteunt en versterkt het 

optreden van de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaten en hun onderlinge 

samenwerking bij de preventie en 

bestrijding van georganiseerde misdaad, 

terrorisme en andere vormen van zware 

criminaliteit zoals bepaald in bijlage 1 en 

waar twee of meer lidstaten dusdanig bij 

betrokken zijn dat gezien de omvang, de 

reikwijdte en de gevolgen van de strafbare 

feiten een gezamenlijke aanpak door de 

lidstaten geboden is.  

Or. en 

Motivering 

De doelstellingen van Europol moeten volstrekt helder zijn. De voorgestelde koppeling tussen 

de noodzaak tot een gezamenlijke aanpak en een gemeenschappelijk belang dat tot het beleid 

van de Unie behoort, zou ertoe kunnen leiden dat de bevoegdheden van Europol in gevallen 

waarin er geen of geen uitdrukkelijk Uniebeleid is, teveel worden beknot. Anderzijds kan als 

gevolg van het feit dat er geen definitie bestaat over wat nu precies een ernstig misdrijf is, de 

bevoegdheid van Europol worden uitgebreid zolang het misdrijf ten minste twee of meer 

lidstaten treft. 

 

Amendement  216 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Europol ondersteunt en versterkt het 

optreden van de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaten en hun onderlinge 

samenwerking bij de preventie en 

bestrijding van zware criminaliteit waarbij 

twee of meer lidstaten betrokken zijn, van 

terrorisme en van vormen van 

criminaliteit die een schending inhouden 

van een gemeenschappelijk belang dat tot 

1. Europol ondersteunt en versterkt het 

optreden van de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaten en hun onderlinge 

samenwerking bij de preventie en 

bestrijding van zware criminaliteit waarbij 

twee of meer lidstaten betrokken zijn en 

van terrorisme, als bepaald in bijlage 1. 
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het beleid van de Unie behoort, als 

bepaald in bijlage 1. 

Or. en 

 

Amendement  217 

door Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Europol ondersteunt en versterkt het 

optreden van de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaten en hun onderlinge 

samenwerking bij de preventie en 

bestrijding van zware criminaliteit waarbij 

twee of meer lidstaten betrokken zijn, van 

terrorisme en van vormen van 

criminaliteit die een schending inhouden 

van een gemeenschappelijk belang dat tot 

het beleid van de Unie behoort, als 

bepaald in bijlage 1. 

1. Europol ondersteunt en versterkt het 

optreden van de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaten en hun onderlinge 

samenwerking bij de preventie en 

bestrijding van zeer zware criminaliteit 

waarbij twee of meer lidstaten betrokken 

zijn, als bepaald in artikel 88 VWEU. 

Or. en 

 

Amendement  218 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Europol ondersteunt en versterkt het 

optreden van de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaten en hun onderlinge 

samenwerking bij de preventie en 

bestrijding van zware criminaliteit waarbij 

twee of meer lidstaten betrokken zijn, van 

terrorisme en van vormen van 

criminaliteit die een schending inhouden 

1. Europol ondersteunt en versterkt het 

optreden van de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaten en hun onderlinge 

samenwerking bij de preventie en 

bestrijding van zware criminaliteit en 

terrorisme waarbij twee of meer lidstaten 

betrokken zijn, als bepaald in bijlage 1. 



 

AM\1004722NL.doc 63/154 PE519.786v01-00 

 NL 

van een gemeenschappelijk belang dat tot 

het beleid van de Unie behoort, als 

bepaald in bijlage 1. 

Or. de 

 

Amendement  219 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Europol ondersteunt, ontwikkelt, 

verzorgt en coördineert 

opleidingsactiviteiten voor 

rechtshandhavingsambtenaren. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  220 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Europol ondersteunt, ontwikkelt, 

verzorgt en coördineert 

opleidingsactiviteiten voor 

rechtshandhavingsambtenaren. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  221 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de lidstaten onverwijld voorzien van 

informatie die voor hen van belang is, 

alsook van informatie over eventuele 

verbanden tussen strafbare feiten; 

(b) de bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten, via hun nationale eenheden 

zoals omschreven in artikel 7, onverwijld 

voorzien van informatie die voor hen van 

belang is, alsook van informatie over 

eventuele verbanden tussen strafbare 

feiten; 

Or. en 

 

Amendement  222 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter c – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) coördineren, organiseren en uitvoeren 

van onderzoeks- en operationele 

activiteiten, die 

(c) op verzoek van de lidstaten de 

onderzoeken in de lidstaten ondersteunen 

en coördineren, in het bijzonder door de 

nationale eenheden zoals omschreven in 

artikel 7 alle relevante informatie te 

verstrekken; 

Or. en 

 

Amendement  223 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter c – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) coördineren, organiseren en uitvoeren 

van onderzoeks- en operationele 

activiteiten, die 

(c) coördinatie- en organisatieactiviteiten 

die 

Or. de 
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Amendement  224 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter c – punt i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) gezamenlijk worden uitgevoerd met de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaten, of 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  225 

door Carlos Coelho 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter c – punt i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) gezamenlijk worden uitgevoerd met de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaten, of 

(i) gezamenlijk worden uitgevoerd met de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaten, 

hetzij in het kader van reeds door de 

lidstaten aangevatte onderzoeken, hetzij 

naar aanleiding van een verzoek van 

Europol aan een lidstaat om een 

gerechtelijk onderzoek aan te vatten; of 

Or. en 

Motivering 

Het rechtskader waarbinnen Europol deze zaak kan uitvoeren, dient uitdrukkelijk te worden 

omschreven; er moet duidelijk worden aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid 

dergelijke acties plaatsvinden en wie verantwoordelijkheid draagt voor de bescherming van 

de verwerkte gegevens. 

 

Amendement  226 

door Cornelia Ernst 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter c – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(ii) overeenkomstig artikel 5, worden 

uitgevoerd in het kader van 

gemeenschappelijke onderzoeksteams, 

waar nodig in samenwerking met 

Eurojust; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  227 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) deelnemen aan gemeenschappelijke 

onderzoeksteams, alsook voorstellen om 

deze op te zetten overeenkomstig artikel 5; 

(d) op verzoek van de lidstaten deelnemen 

aan gemeenschappelijke onderzoeksteams, 

alsook bevoegde instanties van de 

lidstaten voorstellen om deze in specifieke 

gevallen op te zetten overeenkomstig 

artikel 5; 

Or. en 

 

Amendement  228 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) technische en financiële ondersteuning 

bieden bij grensoverschrijdende operaties 

en onderzoeken van lidstaten, inclusief 

gemeenschappelijke onderzoeksteams; 

(h) technische en financiële ondersteuning 

bieden bij grensoverschrijdende operaties 

en onderzoeken van lidstaten, onder meer 

middels gemeenschappelijke 

onderzoeksteams indien de lidstaten dit 
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overeengekomen zijn overeenkomstig 

artikel 5; 

Or. en 

 

Amendement  229 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) ondersteunen, ontwikkelen, verzorgen, 

coördineren en uitvoeren van opleidingen 

voor rechtshandhavingsambtenaren in 

samenwerking met het netwerk van 

opleidingsinstellingen in de lidstaten als 

bedoeld in hoofdstuk III; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  230 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) ondersteunen, ontwikkelen, verzorgen, 

coördineren en uitvoeren van opleidingen 

voor rechtshandhavingsambtenaren in 

samenwerking met het netwerk van 

opleidingsinstellingen in de lidstaten als 

bedoeld in hoofdstuk III; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  231 

Cornelia Ernst, Rui Tavares 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter j 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(j) de organen van de Unie die zijn 

opgericht op basis van Titel V van het 

Verdrag en het Europees Bureau voor 

fraudebestrijding (OLAF) inlichtingen 

over criminaliteit verstrekken en 

analytische ondersteuning bieden op hun 

bevoegdheidsgebieden; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  232 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter k 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(k) informatie verstrekken en 

ondersteuning bieden aan 

crisisbeheersingsstructuren en -missies 

van de EU die zijn gebaseerd op het 

Verdrag betreffende de Europese Unie; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  233 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter l 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(l) gespecialiseerde kenniscentra van de 

Unie ontwikkelen voor de bestrijding van 

bepaalde soorten criminaliteit die onder de 

(l) de lidstaten bijstaan bij de 

ontwikkeling van gecentraliseerde en 

gespecialiseerde expertise voor de 
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bevoegdheid van Europol vallen, met name 

het Europees Centrum voor de bestrijding 

van cybercriminaliteit. 

bestrijding van bepaalde soorten 

criminaliteit die onder de bevoegdheid van 

Europol vallen, met name het Europees 

Centrum voor de bestrijding van 

cybercriminaliteit. 

Or. en 

Amendement  234 

Véronique Mathieu Houillon 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw) 
 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Europol past geen 

dwangmaatregelen toe. 

Or. fr 

Motivering 

Deze regeling (overgenomen uit artikel 88 VWEU) betreft alle activiteiten van Europol en 

moet hier dus eerder vermeld worden dan in het volgende artikel, dat uitsluitend gaat over de 

gemeenschappelijke onderzoeksteams. 

 

 

Amendement  235 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Europol moet zijn deelname aan de 

activiteiten van gemeenschappelijke 

onderzoeksteams die zich richten op de 

bestrijding van criminaliteit die onder de 

bevoegdheid van Europol valt, vastleggen. 
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Or. de 

 

Amendement  236 

door Timothy Kirkhope 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer Europol in specifieke gevallen 

van mening is dat een strafrechtelijk 

onderzoek moet worden ingesteld voor een 

geval van criminaliteit dat onder zijn 

bevoegdheid valt, informeert het Eurojust. 

1. Wanneer Europol in specifieke gevallen 

van mening is dat een strafrechtelijk 

onderzoek moet worden ingesteld voor een 

geval van criminaliteit dat onder zijn 

bevoegdheid valt, kan het Eurojust 

informeren. 

Or. en 

 

Amendement  237 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer Europol in specifieke gevallen 

van mening is dat een strafrechtelijk 

onderzoek moet worden ingesteld voor een 

geval van criminaliteit dat onder zijn 

bevoegdheid valt, informeert het Eurojust. 

1. Wanneer Europol van mening is dat een 

strafrechtelijk onderzoek moet worden 

ingesteld voor een geval van criminaliteit 

dat onder zijn bevoegdheid valt, informeert 

het Eurojust. 

Or. de 

 

Amendement  238 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Tegelijk verzoekt Europol de op grond 

van artikel 7, lid 2, opgerichte nationale 

eenheden van de betrokken lidstaten om 

een strafrechtelijke onderzoek in te stellen, 

te voeren of te coördineren. 

2. Tegelijk kan Europol de op grond van 

artikel 7, lid 2, opgerichte nationale 

eenheden van de betrokken lidstaten 

verzoeken een strafrechtelijke onderzoek in 

te stellen, te voeren of te coördineren. 

Or. en 

 

Amendement  239 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Tegelijk verzoekt Europol de op grond 

van artikel 7, lid 2, opgerichte nationale 

eenheden van de betrokken lidstaten om 

een strafrechtelijke onderzoek in te stellen, 

te voeren of te coördineren. 

2. Tegelijk kan Europol de op grond van 

artikel 7, lid 2, opgerichte nationale 

eenheden van de betrokken lidstaten 

verzoeken om een strafrechtelijke 

onderzoek in te stellen, te voeren of te 

coördineren. 

Or. de 

 

Amendement  240 

door Sarah Ludford 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Tegelijk verzoekt Europol de op grond 

van artikel 7, lid 2, opgerichte nationale 

eenheden van de betrokken lidstaten om 

een strafrechtelijke onderzoek in te 

stellen, te voeren of te coördineren. 

2. De lidstaten nemen alle verzoeken van 

Europol om in specifieke gevallen 

strafrechtelijk onderzoek in te stellen, uit 

te voeren of te coördineren in 

behandeling. Zij nemen dergelijke 

verzoeken serieus in overweging, maar 

beschikken wel over de volledige vrijheid 
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deze al dan niet in te willigen. 

Or. en 

 

Amendement  241 

door Timothy Kirkhope 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Tegelijk verzoekt Europol de op grond 

van artikel 7, lid 2, opgerichte nationale 

eenheden van de betrokken lidstaten om 

een strafrechtelijke onderzoek in te 

stellen, te voeren of te coördineren. 

2. De lidstaten nemen alle verzoeken van 

Europol om in specifieke gevallen 

strafrechtelijk onderzoek in te stellen, te 

voeren of te coördineren naar behoren in 

behandeling. Of deze al dan niet worden 

ingewilligd, hangt af van de door Europol 

aangedragen feiten en onderbouwing, de 

proportionaliteit van het verzoek en van 

de vigerende Europese en nationale 

wetgeving. De lidstaten bepalen zelf of zij 

een dergelijk verzoek al dan niet 

honoreren. 

Or. en 

 

Amendement  242 

Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Ingeval van verdenking van een 

kwaadwillende aanval op het netwerk en 

het informatiesysteem van twee of 

meerdere lidstaten of EU-organen door 

een uit een derde land afkomstige dader - 

een overheid of particulier - opent 

Europol uit eigener beweging een 

onderzoek. 
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Or. en 

Motivering 

Dit is om te vermijden dat lidstaten meldingen van kwaadwillende aanvallen niet oppikken en 

deze daardoor niet worden onderzocht. 

 

Amendement  243 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De nationale eenheden brengen 

Europol onverwijld op de hoogte van het 

ingestelde onderzoek. 

3. De lidstaten nemen dergelijke met 

redenen omklede verzoeken naar behoren 

in overweging en geven Europol via hun 

nationale eenheden te kennen of zij al dan 

niet onderzoek instellen. 

Or. en 

 

Amendement  244 

door Sarah Ludford 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De nationale eenheden brengen Europol 

onverwijld op de hoogte van het ingestelde 

onderzoek. 

3. De lidstaten laten Europol en Eurojust 

onverwijld via hun nationale eenheden 

weten of er al dan niet onderzoek wordt 

ingesteld. 

Or. en 

 

Amendement  245 

door Cornelia Ernst 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 –lid 4 - inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Indien de bevoegde autoriteiten van de 

betrokken lidstaat besluiten geen gevolg 

aan een verzoek van Europol te geven, 

stellen zij Europol binnen een maand na 

het verzoek in kennis van de redenen voor 

het besluit. De redenen kunnen onvermeld 

blijven indien mededeling daarvan: 

4. Indien de bevoegde autoriteiten van de 

betrokken lidstaat besluiten geen gevolg 

aan een verzoek van Europol te geven, 

stellen zij Europol in kennis van de 

redenen voor het besluit. De redenen 

kunnen onvermeld blijven indien 

mededeling daarvan: 

Or. en 

 

Amendement  246 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten werken samen met Europol 

bij de vervulling van zijn taken. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  247 

door Sarah Ludford 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten werken samen met Europol 

bij de vervulling van zijn taken. 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  248 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten werken samen met Europol 

bij de vervulling van zijn taken. 

1. Europol werkt bij de vervulling van zijn 

taken samen met de lidstaten. 

Or. de 

 

Amendement  249 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Door elke lidstaat wordt een nationale 

eenheid opgericht of aangewezen, die het 

het contact waarborgt tussen Europol,de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaten en 

de opleidingsinstellingen voor 

rechtshandhavingsambtenaren. Elke 

lidstaat stelt een ambtenaar aan als hoofd 

van de nationale eenheid. 

2. Door elke lidstaat wordt een nationale 

eenheid opgericht of aangewezen, die het 

contact waarborgt tussen Europol en de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaten. 

Elke lidstaat stelt een ambtenaar aan als 

hoofd van de nationale eenheid. 

Or. en 

 

Amendement  250 

Hubert Pirker, Monika Hohlmeier 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Door elke lidstaat wordt een nationale 

eenheid opgericht of aangewezen, die het 

het contact waarborgt tussen Europol,de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaten en 

2. Door elke lidstaat wordt een nationale 

eenheid opgericht of aangewezen, die het 

contact waarborgt tussen Europol en de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaten. 
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de opleidingsinstellingen voor 

rechtshandhavingsambtenaren. Elke 

lidstaat stelt een ambtenaar aan als hoofd 

van de nationale eenheid. 

Elke lidstaat benoemt een hoofd van de 

nationale eenheid. 

Or. de 

 

Amendement  251 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 

nationale eenheden hun taken uit hoofde 

van deze verordening kunnen uitvoeren en 

in het bijzonder dat zij toegang hebben tot 

de nationale gegevensbanken voor 

rechtshandhaving. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 

nationale eenheden hun taken uit hoofde 

van deze verordening kunnen uitvoeren en 

in het bijzonder dat zij toegang hebben tot 

de desbetreffende nationale 

gegevensbanken. 

Or. en 

 

Amendement  252 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Europol kan met betrekking tot 

individuele onderzoeken rechtstreeks 

samenwerken met de bevoegde 

autoriteiten in de lidstaten. In dit geval 

stelt Europol de nationale eenheid 

hiervan onverwijld op de hoogte en 

verstrekt het een kopie van alle informatie 

die bij de rechtstreekse contacten tussen 

Europol en de desbetreffende bevoegde 

autoriteiten is uitgewisseld. 

Schrappen 



 

AM\1004722NL.doc 77/154 PE519.786v01-00 

 NL 

Or. de 

 

Amendement  253 

door Carlos Coelho 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Europol kan met betrekking tot 

individuele onderzoeken rechtstreeks 

samenwerken met de bevoegde 

autoriteiten in de lidstaten. In dit geval 

stelt Europol de nationale eenheid hiervan 

onverwijld op de hoogte en verstrekt het 

een kopie van alle informatie die bij de 

rechtstreekse contacten tussen Europol en 

de desbetreffende bevoegde autoriteiten is 

uitgewisseld. 

4. Europol kan in het kader van 

individuele onderzoeken die door de 

bevoegde autoriteiten in de lidstaten 

worden gevoerd, rechtstreeks 

samenwerken met deze autoriteiten 

wanneer dat rechtstreeks contact een 

meerwaarde betekent voor de goede 

afloop van het onderzoek. Europol stelt de 

nationale eenheid tevoren in kennis van de 

noodzaak van een dergelijk contact. De 

nationale eenheid bepaalt met welke 

bevoegde autoriteiten alsook onder welke 

voorwaarden Europol rechtstreeks contact 

mag leggen en zorgt er tevens voor dat de 

wettelijkheid en de kwaliteit van de 

persoonsgegevens vóór overdracht aan 

Europol is gewaarborgd. Europol verstrekt 

zo spoedig mogelijk een kopie van de 

middels deze rechtstreekse contacten 

uitgewisselde informatie. 

Or. en 

Motivering 

Het is van belang vast te stellen op welke wijze de nationale toetsing van de toelaatbaarheid 

van de gegevensoverdracht aan Europol wordt vormgegeven. 

 

Amendement  254 

door Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Europol kan met betrekking tot 

individuele onderzoeken rechtstreeks 

samenwerken met de bevoegde 

autoriteiten in de lidstaten. In dit geval 

stelt Europol de nationale eenheid 

hiervan onverwijld op de hoogte en 

verstrekt het een kopie van alle informatie 

die bij de rechtstreekse contacten tussen 

Europol en de desbetreffende bevoegde 

autoriteiten is uitgewisseld. 

4. De nationale eenheid is het enige 

contactorgaan tussen Europol en de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaten. De 

lidstaten kunnen echter rechtstreekse 

contacten tussen aangewezen bevoegde 

autoriteiten en Europol toestaan, onder 

door de betrokken lidstaat vastgestelde 

voorwaarden, daaronder begrepen 

voorafgaande betrokkenheid van de 

nationale eenheid. 

Or. en 

 

Amendement  255 

door Timothy Kirkhope 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Europol kan met betrekking tot 

individuele onderzoeken rechtstreeks 

samenwerken met de bevoegde autoriteiten 

in de lidstaten. In dit geval stelt Europol de 

nationale eenheid hiervan onverwijld op de 

hoogte en verstrekt het een kopie van alle 

informatie die bij de rechtstreekse 

contacten tussen Europol en de 

desbetreffende bevoegde autoriteiten is 

uitgewisseld. 

4. Waar nodig geacht en in onderlinge 

afstemming met de nationale eenheid van 

de lidstaat alsook overeenkomstig de 

nationale wetgeving kan Europol met 

betrekking tot individuele onderzoeken 

rechtstreeks samenwerken met de 

bevoegde autoriteiten in de lidstaten. 

Europol verstrekt de nationale eenheid een 

kopie van alle informatie die bij de 

rechtstreekse contacten tussen Europol en 

de desbetreffende bevoegde autoriteiten is 

uitgewisseld.  

Or. en 

 

Amendement  256 

door Sarah Ludford 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Europol kan met betrekking tot 

individuele onderzoeken rechtstreeks 

samenwerken met de bevoegde autoriteiten 

in de lidstaten. In dit geval stelt Europol de 

nationale eenheid hiervan onverwijld op de 

hoogte en verstrekt het een kopie van alle 

informatie die bij de rechtstreekse 

contacten tussen Europol en de 

desbetreffende bevoegde autoriteiten is 

uitgewisseld. 

4. Waar nodig geacht en in onderlinge 

afstemming met de nationale eenheid van 

de lidstaat kan Europol met betrekking tot 

individuele onderzoeken rechtstreeks 

samenwerken met de bevoegde autoriteiten 

in de lidstaten. Europol verstrekt de 

nationale eenheid een kopie van alle 

informatie die bij dergelijke rechtstreekse 

contacten tussen Europol en de 

desbetreffende bevoegde autoriteiten is 

uitgewisseld. 

Or. en 

 

Amendement  257 

Cornelia Ernst, Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 - inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Het is met name de taak van de lidstaten 

om via hun nationale eenheid of een 

bevoegde autoriteit van een lidstaat: 

5. Het is met name de taak van de lidstaten 

om via hun nationale eenheid of - ingeval 

rechtstreeks contact is toegestaan - via de 

aangewezen bevoegde autoriteit van de 

lidstaat: 

Or. en 

 

Amendement  258 

door Sarah Ludford 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 - inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Het is met name de taak van de lidstaten 

om via hun nationale eenheid of een 

bevoegde autoriteit van een lidstaat: 

5. Het is met name de taak van de lidstaten 

om via hun nationale eenheid: 

Or. en 

 

Amendement  259 

Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) Europol te voorzien van de informatie 

die het nodig heeft voor de vervulling van 

zijn doelstellingen. Dit houdt onder meer 

in dat informatie die betrekking heeft op 

vormen van criminaliteit die door de Unie 

als prioriteit worden beschouwd, 

onverwijld aan Europol wordt 

meegedeeld. Het houdt verder in dat de 

lidstaten Europol een kopie bezorgen van 

informatie die zij bilateraal of multilateraal 

met een andere lidstaat of lidstaten 

uitwisselen, voor zover deze informatie 

betrekking heeft op een criminele 

activiteit die onder de bevoegdheid van 

Europol valt; 

(a) Europol te voorzien van de informatie 

die het nodig heeft voor de vervulling van 

zijn doelstellingen. Het houdt in dat de 

lidstaten Europol een kopie bezorgen van 

informatie die zij bilateraal of multilateraal 

met een andere lidstaat of lidstaten 

uitwisselen, voor zover deze uitwisseling 

noodzakelijk is opdat Europol zijn taken 

kan uitoefenen. De nationale eenheden 

moeten er bij elke uitwisseling tussen 

henzelf en Europol voor zorgen dat de 

EU-wetgeving en de nationale wetgeving 

worden nageleefd; 

Or. en 

 

Amendement  260 

Sarah Ludford 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) Europol te voorzien van de informatie 

die het nodig heeft voor de vervulling van 

zijn doelstellingen. Dit houdt onder meer 

in dat informatie die betrekking heeft op 

vormen van criminaliteit die door de Unie 

als prioriteit worden beschouwd, 

onverwijld aan Europol wordt 

meegedeeld. Het houdt verder in dat de 

lidstaten Europol een kopie bezorgen van 

informatie die zij bilateraal of 

multilateraal met een andere lidstaat of 

lidstaten uitwisselen, voor zover deze 

informatie betrekking heeft op een 

criminele activiteit die onder de 

bevoegdheid van Europol valt; 

(a) Europol op eigen initiatief te voorzien 

van de informatie die het nodig heeft voor 

de vervulling van zijn doelstellingen. 

 Onverminderd de uitoefening van de 

verantwoordelijkheden van de lidstaten op 

het gebied van de rechts- en 

ordehandhaving en de bescherming van 

de interne veiligheid, is een nationale 

eenheid in een bepaalde zaak niet 

verplicht informatie en inlichtingen te 

verstrekken indien daardoor: 

 (a) belangen van nationale veiligheid 

worden geschaad; 

 (b) het welslagen van lopende 

onderzoeken of de veiligheid van 

personen in gevaar wordt gebracht; of 

 (c) informatie wordt bekendgemaakt die 

betrekking heeft op specifieke 

inlichtingendiensten of -activiteiten op het 

gebied van de staatsveiligheid. 

Or. en 

 

Amendement  261 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) zorg te dragen voor een effectieve 

communicatie en samenwerking tussen 

Europol en alle betrokken bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten en 

opleidingsinstellingen voor 

rechtshandhavingsambtenaren in de 

lidstaten; 

(b) zorg te dragen voor een effectieve 

communicatie en samenwerking tussen 

Europol en alle betrokken bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  262 

Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) bekendheid te geven aan de activiteiten 

van Europol. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  263 

Timothy Kirkhope 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) De lidstaten en de nationale 

eenheden mogen niet verplicht worden om 

informatie te verstrekken die:  

 (a) de nationale veiligheid zou schaden; 

 (b) een lopend onderzoek in het gedrang 

zou brengen of zou beïnvloeden; 

 (c) de veiligheid van personen in gevaar 

zou brengen. 
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Or. en 

 

Amendement  264 

Nils Torvalds 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. De lidstaten zorgen voor een minimale 

beveiliging van alle systemen waarmee ze 

zich in verbinding stellen met Europol. 

9. De lidstaten zorgen voor het hoogst 

mogelijke niveau van beveiliging van alle 

systemen waarmee ze zich in verbinding 

stellen met Europol. 

Or. en 

 

Amendement  265 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. De lidstaten zorgen voor een minimale 

beveiliging van alle systemen waarmee ze 

zich in verbinding stellen met Europol. 

9. De lidstaten zorgen voor de beveiliging 

van alle systemen waarmee ze zich in 

verbinding stellen met Europol. 

Or. de 

Amendement  266 

Véronique Mathieu Houillon 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 10 
 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10. Ieder jaar stelt een Europol een verslag 

op over de kwantiteit en kwaliteit van de 

10. Ieder jaar stelt Europol een verslag op 

over de uitwisseling van informatie in het 
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informatie die door iedere lidstaat is 

verstrekt op grond van lid 5, onder a), en 

over de taakvervulling van de nationale 

eenheden. Het jaarlijkse verslag wordt 

toegezonden aan het Europees Parlement, 

de Raad, de Commissie en de nationale 

parlementen. 

kader van zijn bevoegdheden, met als doel 

de politiesamenwerking te versterken. Het 

jaarlijkse verslag wordt toegezonden aan 

het Europees Parlement, de Raad, de 

Commissie en de nationale parlementen. 

Indien nodig kunnen Europol en de 

nationale eenheden van Europol samen 

de noodzakelijke evaluaties uitvoeren. 

Or. fr 

Motivering 

De evaluaties hebben tot doel de uitwisseling van informatie te verbeteren, en moeten een 

dialoogfase met de nationale eenheden van Europol omvatten. 

 

Amendement  267 

Timothy Kirkhope 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10. Ieder jaar stelt Europol een verslag op 

over de kwantiteit en kwaliteit van de 

informatie die door iedere lidstaat is 

verstrekt op grond van lid 5, onder a), en 

over de taakvervulling van de nationale 

eenheden. Het jaarlijkse verslag wordt 

toegezonden aan het Europees Parlement, 

de Raad, de Commissie en de nationale 

parlementen. 

10. Ieder jaar stelt Europol een verslag op 

over de uitwisseling van informatie die 

door iedere lidstaat is verstrekt op grond 

van lid 5, onder a), en over de 

taakvervulling van de nationale eenheden. 

Het verslag wordt door de raad van 

bestuur geanalyseerd om de wederzijdse 

samenwerking tussen Europol en de 

lidstaten te verbeteren. Een samenvatting 

van het verslag wordt toegezonden aan het 

Europees Parlement, de Raad, de 

Commissie en de nationale parlementen.  

Or. en 

 

Amendement  268 

Sarah Ludford 

 



 

AM\1004722NL.doc 85/154 PE519.786v01-00 

 NL 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10. Ieder jaar stelt Europol een verslag op 

over de kwantiteit en kwaliteit van de 

informatie die door iedere lidstaat is 

verstrekt op grond van lid 5, onder a), en 

over de taakvervulling van de nationale 

eenheden. Het jaarlijkse verslag wordt 

toegezonden aan het Europees Parlement, 

de Raad, de Commissie en de nationale 

parlementen. 

10. Ieder jaar stelt Europol een verslag op 

over de uitwisseling van informatie die 

door iedere lidstaat is verstrekt op grond 

van lid 5, onder a), en over de 

taakvervulling van de nationale eenheden. 

Het verslag wordt door de raad van 

bestuur geanalyseerd om de wederzijdse 

samenwerking tussen Europol en de 

lidstaten voortdurend te verbeteren. Een 

samenvatting van het jaarlijkse verslag 

wordt toegezonden aan het Europees 

Parlement, de Raad, de Commissie en de 

nationale parlementen. 

Or. en 

 

Amendement  269 

Sarah Ludford 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 10 – letter a (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a) Naast het jaarlijkse verslag waarvan 

sprake in bovenstaand lid, kan de 

directeur van Europol in het kader van 

zijn evaluatie van de doeltreffendheid van 

Europol regelmatig verslag uitbrengen 

over de prestaties van de lidstaten bij het 

verstrekken van informatie aan Europol. 

Eventuele bezorgdheden die uit deze 

beoordeling naar voren komen, kan hij 

rechtstreeks aankaarten bij de betrokken 

lidstaat. 

Or. en 
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Amendement  270 

Timothy Kirkhope 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 10 bis. De directeur van Europol kan de 

prestaties van de lidstaten en de aan 

Europol verstrekte gegevens ook vaker 

evalueren en hij kan de betrokken 

lidstaten hiervan in kennis stellen;  

Or. en 

 

Amendement  271 

Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 7 bis 

 Wanneer er voor een specifiek onderzoek 

wordt samengewerkt tussen Europol en de 

lidstaten, stellen Europol en de 

desbetreffende lidstaten in onderling 

overleg duidelijke bepalingen op waarin 

de specifieke uit te voeren taken, de 

omvang van de deelname aan de 

onderzoeks- en gerechtelijke procedures 

van de lidstaten en de taakverdeling en de 

toepasselijke wetgeving met het oog op het 

gerechtelijke toezicht worden vastgesteld. 

Or. en 

 

Amendement  272 

Cornelia Ernst, Rui Tavares 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De verbindingsofficieren verlenen 

overeenkomstig hun nationale recht 

bijstand bij het uitwisselen van informatie 

tussen hun lidstaat en de 

verbindingsofficieren van andere lidstaten. 

De infrastructuur van Europol mag, in 

overeenstemming met het nationale recht, 

ook worden gebruikt voor bilaterale 

uitwisselingen die betrekking hebben op 

strafbare feiten die buiten de bevoegdheid 

van Europol vallen. De raad van bestuur 

stelt de rechten en plichten van de 

verbindingsofficieren ten aanzien van 

Europol vast. 

4. De verbindingsofficieren verlenen 

overeenkomstig hun nationale recht 

bijstand bij het uitwisselen van informatie 

tussen hun lidstaat en de 

verbindingsofficieren van andere lidstaten. 

De infrastructuur van Europol mag, in 

overeenstemming met het nationale recht, 

ook worden gebruikt voor bilaterale 

uitwisselingen die betrekking hebben op 

strafbare feiten die buiten de bevoegdheid 

van Europol vallen. De raad van bestuur 

stelt de rechten en plichten van de 

verbindingsofficieren ten aanzien van 

Europol vast. Zulke informatie-

uitwisselingen moeten altijd voldoen aan 

de EU-wetgeving en de nationale 

wetgeving, en met name Kaderbesluit 

2008/977/JBZ van de Raad of Richtlijn 

95/46/EG, naargelang wat van toepassing 

is. Europol verwerkt de uit hoofde van 

deze bepaling ontvangen gegevens 

uitsluitend wanneer het als rechtmatige 

ontvanger kan worden beschouwd 

overeenkomstig de nationale of EU-

wetgeving. 

Or. en 

 

Amendement  273 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De verbindingsofficieren verlenen 

overeenkomstig hun nationale recht 

bijstand bij het uitwisselen van informatie 

tussen hun lidstaat en de 

verbindingsofficieren van andere lidstaten. 

4. De verbindingsofficieren verlenen 

overeenkomstig hun nationale recht 

bijstand bij het uitwisselen van informatie 

tussen hun lidstaat en de 

verbindingsofficieren van andere lidstaten. 
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De infrastructuur van Europol mag, in 

overeenstemming met het nationale recht, 

ook worden gebruikt voor bilaterale 

uitwisselingen die betrekking hebben op 

strafbare feiten die buiten de bevoegdheid 

van Europol vallen. De raad van bestuur 

stelt de rechten en plichten van de 

verbindingsofficieren ten aanzien van 

Europol vast. 

De raad van bestuur stelt de rechten en 

plichten van de verbindingsofficieren ten 

aanzien van Europol vast. 

Or. de 

 

Amendement  274 

Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 9 Schrappen 

Europol Academy  

1. Een afdeling binnen Europol, de bij 

deze verordening opgerichte Europol 

Academy, ondersteunt, ontwikkelt, 

verzorgt en coördineert opleidingen voor 

rechtshandhavingsambtenaren, met name 

op het gebied van de bestrijding van zware 

criminaliteit waarbij twee of meer 

lidstaten betrokken zijn en van terrorisme, 

het beheer van sportevenementen en 

evenementen met een groot risico voor de 

openbare orde, strategische planning en 

aansturing van niet-militaire missies van 

de Unie, alsook leiderschap en 

taalvaardigheden op het gebied van 

rechtshandhaving, met name met het 

doel: 

 

 

(a) de bekendheid en kennis te vergroten 

van: 

 

(i) internationale instrumenten en 

instrumenten van de Unie betreffende de 

samenwerking bij rechtshandhaving; 
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(ii) organen van de Unie, met name 

Europol, Eurojust en Frontex, hun 

werking en hun rol; 

 

(iii) de gerechtelijke aspecten van de 

samenwerking bij rechtshandhaving en 

praktische aspecten van de toegang tot 

informatiekanalen; 

 

(b) de ontwikkeling te stimuleren van 

regionale en bilaterale samenwerking 

tussen de lidstaten en tussen de lidstaten 

en derde landen; 

 

(c) aandacht te besteden aan specifieke 

thema’s op het gebied van 

rechtshandhaving en politiediensten 

waarvoor opleidingen op Unieniveau een 

toegevoegde waarde hebben; 

 

(d) specifieke gemeenschappelijke 

opleidingsprogramma’s te ontwerpen om 

rechtshandhavingsambtenaren voor te 

bereiden op hun deelname aan civiele 

missies van de Unie; 

 

(e) lidstaten te ondersteunen bij hun 

bilaterale activiteiten voor de 

capaciteitsopbouw op het gebied van 

rechtshandhaving in derde landen; 

 

(f) docenten op te leiden en deze te helpen 

goede leerpraktijken te verbeteren en uit 

te wisselen. 

 

2. De Europol Academy ontwikkelt 

leermiddelen en -methoden, werkt deze 

regelmatig bij en past deze toe op basis 

van het idee van permanente educatie om 

de vaardigheden van 

rechtshandhavingsambtenaren te 

versterken. De Europol Academy 

evalueert de resultaten van deze aanpak 

met het doel de kwaliteit, samenhang en 

doeltreffendheid van toekomstige 

activiteiten te verbeteren. 

 

Or. en 
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Amendement  275 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 9 Schrappen 

Europol Academy  

1. Een afdeling binnen Europol, de bij 

deze verordening opgerichte Europol 

Academy, ondersteunt, ontwikkelt, 

verzorgt en coördineert opleidingen voor 

rechtshandhavingsambtenaren, met name 

op het gebied van de bestrijding van zware 

criminaliteit waarbij twee of meer 

lidstaten betrokken zijn en van terrorisme, 

het beheer van sportevenementen en 

evenementen met een groot risico voor de 

openbare orde, strategische planning en 

aansturing van niet-militaire missies van 

de Unie, alsook leiderschap en 

taalvaardigheden op het gebied van 

rechtshandhaving, met name met het 

doel: 

 

(a) de bekendheid en kennis te vergroten 

van: 

 

(i) internationale instrumenten en 

instrumenten van de Unie betreffende de 

samenwerking bij rechtshandhaving; 

 

(ii) organen van de Unie, met name 

Europol, Eurojust en Frontex, hun 

werking en hun rol; 

 

(iii) de gerechtelijke aspecten van de 

samenwerking bij rechtshandhaving en 

praktische aspecten van de toegang tot 

informatiekanalen; 

 

(b) de ontwikkeling te stimuleren van 

regionale en bilaterale samenwerking 

tussen de lidstaten en tussen de lidstaten 

en derde landen; 

 

(c) aandacht te besteden aan specifieke 

thema’s op het gebied van 
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rechtshandhaving en politiediensten 

waarvoor opleidingen op Unieniveau een 

toegevoegde waarde hebben; 

(d) specifieke gemeenschappelijke 

opleidingsprogramma’s te ontwerpen om 

rechtshandhavingsambtenaren voor te 

bereiden op hun deelname aan civiele 

missies van de Unie; 

 

(e) lidstaten te ondersteunen bij hun 

bilaterale activiteiten voor de 

capaciteitsopbouw op het gebied van 

rechtshandhaving in derde landen; 

 

(f) docenten op te leiden en deze te helpen 

goede leerpraktijken te verbeteren en uit 

te wisselen. 

 

2. De Europol Academy ontwikkelt 

leermiddelen en -methoden, werkt deze 

regelmatig bij en past deze toe op basis 

van het idee van permanente educatie om 

de vaardigheden van 

rechtshandhavingsambtenaren te 

versterken. De Europol Academy 

evalueert de resultaten van deze aanpak 

met het doel de kwaliteit, samenhang en 

doeltreffendheid van toekomstige 

activiteiten te verbeteren. 

 

Or. en 

 

Amendement  276 

Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 - inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een afdeling binnen Europol, de bij deze 

verordening opgerichte Europol Academy, 

ondersteunt, ontwikkelt, verzorgt en 

coördineert opleidingen voor 

rechtshandhavingsambtenaren, met name 

op het gebied van de bestrijding van zware 

criminaliteit waarbij twee of meer lidstaten 

1. Een afdeling binnen Europol, de bij deze 

verordening opgerichte Europol Academy, 

ondersteunt, ontwikkelt, verzorgt en 

coördineert opleidingen voor 

rechtshandhavingsambtenaren, met name 

op het gebied van de bestrijding van zware 

criminaliteit waarbij twee of meer lidstaten 
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betrokken zijn en van terrorisme, het 

beheer van sportevenementen en 

evenementen met een groot risico voor de 

openbare orde, strategische planning en 

aansturing van niet-militaire missies van de 

Unie, alsook leiderschap en 

taalvaardigheden op het gebied van 

rechtshandhaving, met name met het doel: 

betrokken zijn en van terrorisme, het 

beheer van sportevenementen en 

evenementen met een groot risico voor de 

openbare orde, strategische planning en 

aansturing van niet-militaire missies van de 

Unie, alsook leiderschap, 

gegevensbescherming en taalvaardigheden 

op het gebied van rechtshandhaving, met 

name met het doel: 

Or. en 

 

Amendement  277 

Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 10 Schrappen 

Taken van de Europol Academy  

1. De Europol Academy stelt meerjarige 

analyses van strategische 

opleidingsbehoeften en meerjarige 

studieprogramma’s op. 

 

2. De Europol Academy ontwikkelt en 

verzorgt opleidingsactiviteiten en 

leerproducten, waaronder: 

 

(a) cursussen, seminars, conferenties, 

online- en e-learningactiviteiten, 

 

(b) gemeenschappelijke leerprogramma’s 

om het bewustzijn te bevorderen, 

kennistekorten weg te nemen en/of een 

gemeenschappelijke benadering te 

bevorderen ten aanzien van 

grensoverschrijdende criminele 

verschijnselen, 

 

(c) opleidingsmodules die aansluiten bij 

de oplopende moeilijkheidsgraad van de 

door de betrokken doelgroep benodigde 

vaardigheden, toegespitst op een bepaalde 

geografische regio, een specifieke 
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categorie van criminele activiteiten of een 

specifieke reeks beroepsmatige 

vaardigheden, 

(d) uitwisselings- en 

detacheringsprogramma’s voor 

rechtshandhavingsambtenaren in het 

kader van een praktijkgerichte 

opleidingsaanpak. 

 

3. Ter ondersteuning van civiele missies 

en capaciteitsopbouw in derde landen 

waarborgt de Europol Academy een 

samenhangend Europees opleidingsbeleid 

door: 

 

(a) de effecten te beoordelen van de 

bestaande beleidsmaatregelen en -

initiatieven inzake opleiding op het gebied 

van rechtshandhaving die met de Unie 

verband houden; 

 

 

(b) opleidingen te ontwikkelen en te 

verzorgen om 

rechtshandhavingsambtenaren uit de 

lidstaten voor te bereiden op deelname 

aan civiele missies, door hen onder meer 

in staat te stellen relevante 

taalvaardigheden te verwerven; 

 

(c) opleidingen te ontwikkelen en te 

verzorgen voor 

rechtshandhavingsambtenaren van derde 

landen, met name landen die kandidaat 

zijn om tot de Unie toe te treden; 

 

(d) speciale externe bijstandsfondsen van 

de Unie te beheren om derde landen te 

helpen bij de capaciteitsopbouw op de 

relevante beleidsgebieden, in 

overeenstemming met de door de Unie 

vastgestelde prioriteiten. 

 

4. De Europol Academy bevordert de 

wederzijdse erkenning door de lidstaten 

van opleidingen op het gebied van 

rechtshandhaving en de bestaande 

Europese kwaliteitsnormen die daarmee 

verband houden. 

 

Or. en 
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Amendement  278 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 10 Schrappen 

Taken van de Europol Academy  

1. De Europol Academy stelt meerjarige 

analyses van strategische 

opleidingsbehoeften en meerjarige 

studieprogramma’s op. 

 

2. De Europol Academy ontwikkelt en 

verzorgt opleidingsactiviteiten en 

leerproducten, waaronder: 

 

(a) cursussen, seminars, conferenties, 

online- en e-learningactiviteiten, 

 

(b) gemeenschappelijke leerprogramma’s 

om het bewustzijn te bevorderen, 

kennistekorten weg te nemen en/of een 

gemeenschappelijke benadering te 

bevorderen ten aanzien van 

grensoverschrijdende criminele 

verschijnselen, 

 

(c) opleidingsmodules die aansluiten bij 

de oplopende moeilijkheidsgraad van de 

door de betrokken doelgroep benodigde 

vaardigheden, toegespitst op een bepaalde 

geografische regio, een specifieke 

categorie van criminele activiteiten of een 

specifieke reeks beroepsmatige 

vaardigheden, 

 

(d) uitwisselings- en 

detacheringsprogramma’s voor 

rechtshandhavingsambtenaren in het 

kader van een praktijkgerichte 

opleidingsaanpak. 

 

3. Ter ondersteuning van civiele missies 

en capaciteitsopbouw in derde landen 

waarborgt de Europol Academy een 

 



 

AM\1004722NL.doc 95/154 PE519.786v01-00 

 NL 

samenhangend Europees opleidingsbeleid 

door: 

(a) de effecten te beoordelen van de 

bestaande beleidsmaatregelen en -

initiatieven inzake opleiding op het gebied 

van rechtshandhaving die met de Unie 

verband houden; 

 

(b) opleidingen te ontwikkelen en te 

verzorgen om 

rechtshandhavingsambtenaren uit de 

lidstaten voor te bereiden op deelname 

aan civiele missies, door hen onder meer 

in staat te stellen relevante 

taalvaardigheden te verwerven; 

 

(c) opleidingen te ontwikkelen en te 

verzorgen voor 

rechtshandhavingsambtenaren van derde 

landen, met name landen die kandidaat 

zijn om tot de Unie toe te treden; 

 

(d) speciale externe bijstandsfondsen van 

de Unie te beheren om derde landen te 

helpen bij de capaciteitsopbouw op de 

relevante beleidsgebieden, in 

overeenstemming met de door de Unie 

vastgestelde prioriteiten. 

 

4. De Europol Academy bevordert de 

wederzijdse erkenning door de lidstaten 

van opleidingen op het gebied van 

rechtshandhaving en de bestaande 

Europese kwaliteitsnormen die daarmee 

verband houden. 

 

Or. en 

 

Amendement  279 

Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 11 Schrappen 
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Voor de opleidingen relevant onderzoek  

1. De Europol Academy draagt bij aan de 

ontwikkeling van onderzoek dat relevant 

is voor de opleidingsactiviteiten die onder 

dit hoofdstuk vallen. 

 

2. De Europol Academy bevordert en sluit 

partnerschappen met organen van de 

Unie en met academische overheids- of 

particuliere instellingen, en moedigt de 

totstandkoming aan van hechtere 

partnerschappen tussen universiteiten en 

opleidingsinstellingen op het gebied van 

rechtshandhaving in de lidstaten. 

 

Or. en 

 

Amendement  280 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 11 Schrappen 

Voor de opleidingen relevant onderzoek  

1. De Europol Academy draagt bij aan de 

ontwikkeling van onderzoek dat relevant 

is voor de opleidingsactiviteiten die onder 

dit hoofdstuk vallen. 

 

2. De Europol Academy bevordert en sluit 

partnerschappen met organen van de 

Unie en met academische overheids- of 

particuliere instellingen, en moedigt de 

totstandkoming aan van hechtere 

partnerschappen tussen universiteiten en 

opleidingsinstellingen op het gebied van 

rechtshandhaving in de lidstaten. 

 

Or. en 
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Amendement  281 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) een wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten overeenkomstig 

artikel 20; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  282 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Een vertegenwoordiger van de 

parlementaire controlecommissie heeft de 

mogelijkheid als waarnemer deel te 

nemen aan de vergaderingen van de raad 

van bestuur. De vertegenwoordiger van de 

parlementaire controlecommissie heeft 

geen stemrecht. 

Or. de 

 

Amendement  283 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Elk lid van de raad van bestuur laat 

zich vertegenwoordigen door een 

plaatsvervangend lid, dat wordt benoemd 

op grond van zijn ervaring met het 

Schrappen 
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besturen van organisaties uit de publieke 

of private sector en zijn kennis van het 

nationale beleid betreffende opleidingen 

voor rechtshandhavingsambtenaren. Het 

plaatsvervangend lid treedt op als lid 

wanneer het gaat om de opleiding van 

rechtshandhavingsambtenaren. Het 

plaatsvervangend lid vertegenwoordigt het 

lid indien hij afwezig is. Het lid 

vertegenwoordigt het plaatsvervangend lid 

wanneer het gaat om de opleiding van 

rechtshandhavingsambtenaren indien 

laatstgenoemde afwezig is. 

Or. en 

 

Amendement  284 

Rui Tavares, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) stelt een geconsolideerd jaarlijks 

activiteitenverslag over de activiteiten van 

Europol vast en zendt dit voor 1 juli van 

het daaropvolgende jaar toe aan het 

Europees Parlement, de Raad, de 

Commissie, de Rekenkamer en de 

nationale parlementen. Het 

geconsolideerde jaarlijkse 

activiteitenverslag wordt openbaar 

gemaakt; 

(d) stelt een geconsolideerd jaarlijks 

activiteitenverslag over de activiteiten van 

Europol vast en zendt dit voor 1 juli van 

het daaropvolgende jaar toe aan het 

Europees Parlement, de Raad, de 

Commissie, de Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming, de 

Rekenkamer en de nationale parlementen. 

Het geconsolideerde jaarlijkse 

activiteitenverslag wordt openbaar 

gemaakt; 

Or. en 

 

Amendement  285 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter d 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) stelt een geconsolideerd jaarlijks 

activiteitenverslag over de activiteiten van 

Europol vast en zendt dit voor 1 juli van 

het daaropvolgende jaar toe aan het 

Europees Parlement, de Raad, de 

Commissie, de Rekenkamer en de 

nationale parlementen. Het 

geconsolideerde jaarlijkse 

activiteitenverslag wordt openbaar 

gemaakt; 

(d) stelt een geconsolideerd jaarlijks 

activiteitenverslag over de activiteiten van 

Europol vast en zendt dit voor 1 juli van 

het daaropvolgende jaar toe aan het 

Europees Parlement, de Raad, de 

Commissie, de Rekenkamer, de nationale 

parlementen en de Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming. Het 

geconsolideerde jaarlijkse 

activiteitenverslag wordt openbaar 

gemaakt; 

Or. de 

 

Amendement  286 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) stelt regels vast voor de voorkoming en 

beheersing van belangenconflicten met 

betrekking tot zijn leden, alsook tot de 

leden van het wetenschappelijk comité 

voor opleidingsactiviteiten; 

(h) stelt regels vast voor de voorkoming en 

beheersing van belangenconflicten met 

betrekking tot zijn leden; 

Or. en 

 

Amendement  287 

Sonia Alfano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) oefent overeenkomstig lid 2 met 

betrekking tot het personeel van Europol 

Schrappen 
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de bevoegdheden uit die het Statuut 

toekent aan het tot aanstelling bevoegde 

gezag, en die de Regeling welke van 

toepassing is op de andere 

personeelsleden toekent aan het tot het 

sluiten van contracten bevoegde gezag 

(“de bevoegdheden van het tot aanstelling 

bevoegde gezag”); 

Or. en 

 

Amendement  288 

Hubert Pirker, Monika Hohlmeier 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) oefent overeenkomstig lid 2 met 

betrekking tot het personeel van Europol 

de bevoegdheden uit die het Statuut 

toekent aan het tot aanstelling bevoegde 

gezag, en die de Regeling welke van 

toepassing is op de andere 

personeelsleden toekent aan het tot het 

sluiten van contracten bevoegde gezag 

(“de bevoegdheden van het tot aanstelling 

bevoegde gezag”); 

Schrappen 

Or. de 

Motivering 

Deze taken moeten, zoals voorzien in het huidige rechtskader, voorbehouden zijn aan de 

uitvoerend directeur. Dit stemt overeen met het amendement op artikel 19, letter k bis 

(nieuw). 

 

Amendement  289 

Sonia Alfano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter j 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(j) stelt de toepasselijke uitvoeringsregels 

ten behoeve van de uitvoering van het 

Statuut en de Regeling welke van 

toepassing is op de andere personeelsleden 

vast overeenkomstig artikel 110 van het 

Statuut; 

(j) stelt, naar aanleiding van een voorstel 

van de directeur, de toepasselijke 

uitvoeringsregels ten behoeve van de 

uitvoering van het Statuut en de Regeling 

welke van toepassing is op de andere 

personeelsleden vast overeenkomstig 

artikel 110 van het Statuut; 

Or. en 

 

Amendement  290 

Hubert Pirker, Monika Hohlmeier 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter j 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(j) stelt de toepasselijke uitvoeringsregels 

ten behoeve van de uitvoering van het 

Statuut en de Regeling welke van 

toepassing is op de andere personeelsleden 

vast overeenkomstig artikel 110 van het 

Statuut; 

(j) stelt op voorstel van de uitvoerend 

directeur de toepasselijke uitvoeringsregels 

ten behoeve van de uitvoering van het 

Statuut en de Regeling welke van 

toepassing is op de andere personeelsleden 

vast overeenkomstig artikel 110 van het 

Statuut; 

Or. de 

 

Amendement  291 

Cornelia Ernst, Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter k 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(k) benoemt de uitvoerend directeur en de 

plaatsvervangende directeuren en verlengt 

waar nodig hun ambtstermijnen of ontheft 

hen uit hun functie overeenkomstig de 

(k) benoemt, in samenspraak met de 

eenheid voor parlementaire controle, de 

uitvoerend directeur en de 

plaatsvervangende directeuren en verlengt 

waar nodig hun ambtstermijnen of ontheft 
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artikelen 56 en 57; hen uit hun functie overeenkomstig de 

artikelen 56 en 57; 

Or. en 

 

Amendement  292 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter n 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(n) benoemt de leden van het 

wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  293 

Carlos Coelho 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter n bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (n bis) benoemt een 

gegevensbeschermingsfunctionaris; 

Or. en 

 

Amendement  294 

Rui Tavares, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter o 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(o) zorgt voor een passende opvolging van (o) zorgt voor een passende opvolging van 
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de resultaten en aanbevelingen in de 

interne en externe auditverslagen en 

beoordelingen, alsook van de resultaten en 

aanbevelingen die voortvloeien uit de 

onderzoeken van het Europees Bureau voor 

Fraudebestrijding (OLAF); 

de resultaten en aanbevelingen in de 

interne en externe auditverslagen en 

beoordelingen, alsook van de resultaten en 

aanbevelingen die voortvloeien uit de 

onderzoeken van het Europees Bureau voor 

Fraudebestrijding (OLAF) en van de 

Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming; 

Or. en 

 

Amendement  295 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter o 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(o) zorgt voor een passende opvolging van 

de resultaten en aanbevelingen in de 

interne en externe auditverslagen en 

beoordelingen, alsook van de resultaten en 

aanbevelingen die voortvloeien uit de 

onderzoeken van het Europees Bureau voor 

Fraudebestrijding (OLAF); 

(o) zorgt voor een passende opvolging van 

de resultaten en aanbevelingen in de 

interne en externe auditverslagen en 

beoordelingen, alsook van de resultaten en 

aanbevelingen die voortvloeien uit de 

onderzoeken van het Europees Bureau voor 

Fraudebestrijding (OLAF) en van de 

Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming; 

Or. de 

 

Amendement  296 

Sonia Alfano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 - letter p 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(p) neemt alle beslissingen betreffende het 

opzetten en, waar nodig, het wijzigen van 

de interne structuren van Europol; 

Schrappen 
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Or. en 

 

Amendement  297 

Hubert Pirker, Monika Hohlmeier 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter p 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(p) neemt alle beslissingen betreffende het 

opzetten en, waar nodig, het wijzigen van 

de interne structuren van Europol; 

Schrappen 

Or. de 

Motivering 

Dit stemt overeen met het amendement op artikel 19, letter k ter (nieuw). 

 

Amendement  298 

Cornelia Ernst, Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter q bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (q bis) benoemt een 

gegevensbeschermingsfunctionaris, die 

zijn taken onafhankelijk van de raad van 

bestuur vervult en belast wordt met het 

opzetten en het beheer van de 

gegevensverwerkingssystemen; 

Or. en 

 

Amendement  299 

Hubert Pirker, Monika Hohlmeier 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter q bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (q bis) kan in overeenstemming met een 

op grond van artikel 46, lid 3, onder f), 

door de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming ingediend voorstel, 

met een tweederde meerderheid van zijn 

leden, de verwerking tijdelijk of definitief 

verbieden; 

Or. de 

Motivering 

Dit stemt overeen met het amendement op artikel 46, lid 3, letter f, op grond waarvan de 

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming het recht krijgt een tijdelijk of definitief 

verbod op de verwerking voor te stellen. 

 

Amendement  300 

Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter r bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (r bis) benoemt de 

gegevensbeschermingsfunctionaris van 

Europol zoals bepaald in artikel 44; 

Or. en 

 

Amendement  301 

Sonia Alfano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De raad van bestuur neemt 

overeenkomstig artikel 110 van het 

Statuut een besluit dat is gebaseerd op 

artikel 2, lid 1, van het Statuut en artikel 6 

van de Regeling welke van toepassing is 

op de andere personeelsleden, waarin hij 

de nodige bevoegdheden van het tot 

aanstelling bevoegde gezag delegeert aan 

de uitvoerend directeur en de 

voorwaarden vastlegt voor de opschorting 

van deze gedelegeerde bevoegdheden. De 

uitvoerend directeur is bevoegd om deze 

bevoegdheden op zijn beurt te delegeren. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  302 

Hubert Pirker, Monika Hohlmeier 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De raad van bestuur neemt 

overeenkomstig artikel 110 van het 

Statuut een besluit dat is gebaseerd op 

artikel 2, lid 1, van het Statuut en artikel 6 

van de Regeling welke van toepassing is 

op de andere personeelsleden, waarin hij 

de nodige bevoegdheden van het tot 

aanstelling bevoegde gezag delegeert aan 

de uitvoerend directeur en de 

voorwaarden vastlegt voor de opschorting 

van deze gedelegeerde bevoegdheden. De 

uitvoerend directeur is bevoegd om deze 

bevoegdheden op zijn beurt te delegeren. 

Schrappen 

Or. de 
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Motivering 

Deze taken moeten voorbehouden zijn aan de uitvoerend directeur. Dit stemt overeen met de 

amendementen op artikel 19, letter k bis (nieuw), en artikel 22, lid 3. 

 

Amendement  303 

Sonia Alfano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De raad van bestuur kan in uitzonderlijke 

gevallen door middel van een besluit de 

delegatie van bevoegdheden van het tot 

aanstelling bevoegde gezag aan de 

uitvoerend directeur en de bevoegdheden 

die hij op zijn beurt heeft gedelegeerd 

tijdelijk opschorten en deze bevoegdheden 

zelf uitoefenen of delegeren aan een van 

zijn leden of aan een ander personeelslid 

dan de uitvoerend directeur. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  304 

Hubert Pirker, Monika Hohlmeier 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De raad van bestuur kan in uitzonderlijke 

gevallen door middel van een besluit de 

delegatie van bevoegdheden van het tot 

aanstelling bevoegde gezag aan de 

uitvoerend directeur en de bevoegdheden 

die hij op zijn beurt heeft gedelegeerd 

tijdelijk opschorten en deze bevoegdheden 

zelf uitoefenen of delegeren aan een van 

zijn leden of aan een ander personeelslid 

dan de uitvoerend directeur. 

Schrappen 
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Or. de 

Motivering 

Deze taken moeten voorbehouden zijn aan de uitvoerend directeur. Dit stemt overeen met de 

amendementen op artikel 19, letter k bis (nieuw), en artikel 22, lid 3. 

 

Amendement  305 

Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De raad van bestuur stelt ieder jaar 

uiterlijk op 30 november het jaarlijkse 

werkprogramma vast op basis van een 

ontwerpvoorstel van de uitvoerend 

directeur, met inachtneming van het advies 

van de Commissie. De raad stuurt dit door 

naar het Europees Parlement, de Raad en 

de Commissie en de nationale parlementen. 

1. De raad van bestuur stelt ieder jaar 

uiterlijk op 30 november het jaarlijkse 

werkprogramma vast op basis van een 

ontwerpvoorstel van de uitvoerend 

directeur, met inachtneming van het advies 

van de Commissie. De raad stuurt dit door 

naar het Europees Parlement, de Raad en 

de Commissie, de Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming en de nationale 

parlementen. 

Or. en 

 

Amendement  306 

Cornelia Ernst, Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De raad van bestuur stelt ieder jaar 

uiterlijk op 30 november het jaarlijkse 

werkprogramma vast op basis van een 

ontwerpvoorstel van de uitvoerend 

directeur, met inachtneming van het advies 

van de Commissie. De raad stuurt dit door 

1. De raad van bestuur stelt ieder jaar 

uiterlijk op 30 november en in 

samenwerking met de eenheid voor 

parlementaire controle het jaarlijkse 

werkprogramma vast op basis van een 

ontwerpvoorstel van de uitvoerend 
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naar het Europees Parlement, de Raad en 

de Commissie en de nationale parlementen. 

directeur, met inachtneming van het advies 

van de Commissie. De raad stuurt het 

ontwerpwerkprogramma ten minste drie 

maanden voor de goedkeuring door naar 

het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie en de nationale parlementen. 

Or. en 

 

Amendement  307 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De raad van bestuur stelt ieder jaar 

uiterlijk op 30 november het jaarlijkse 

werkprogramma vast op basis van een 

ontwerpvoorstel van de uitvoerend 

directeur, met inachtneming van het advies 

van de Commissie. De raad stuurt dit door 

naar het Europees Parlement, de Raad en 

de Commissie en de nationale 

parlementen. 

1. De raad van bestuur stelt ieder jaar 

uiterlijk op 30 november het jaarlijkse 

werkprogramma vast op basis van een 

ontwerpvoorstel van de uitvoerend 

directeur, met inachtneming van het advies 

van de Commissie en het Europees 

Parlement. De raad stuurt dit door naar het 

Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie, de nationale parlementen en 

de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming. 

Or. de 

 

Amendement  308 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Iedere wezenlijke verandering van het 

jaarlijkse werkprogramma wordt 

vastgesteld door middel van dezelfde 

procedure als het oorspronkelijke jaarlijkse 

werkprogramma. De raad van bestuur kan 

Iedere verandering van het jaarlijkse 

werkprogramma wordt vastgesteld door 

middel van dezelfde procedure als het 

oorspronkelijke jaarlijkse werkprogramma. 

De raad van bestuur kan aan de uitvoerend 



 

PE519.786v01-00 110/154 AM\1004722NL.doc 

NL 

aan de uitvoerend directeur de bevoegdheid 

delegeren om niet-wezenlijke 

veranderingen door te voeren in het 

jaarlijkse werkprogramma. 

directeur de bevoegdheid delegeren om 

niet-wezenlijke veranderingen door te 

voeren in het jaarlijkse werkprogramma. 

Or. de 

 

Amendement  309 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De raad van bestuur stelt ook het 

meerjarige werkprogramma vast en werkt 

het ieder jaar uiterlijk op 30 november bij, 

met inachtneming van het advies van de 

Commissie en na raadpleging van het 

Europees Parlement en de nationale 

parlementen. 

De raad van bestuur stelt ook het 

meerjarige werkprogramma vast en werkt 

het ieder jaar uiterlijk op 30 november bij, 

met inachtneming van het advies van de 

Commissie en na raadpleging van het 

Europees Parlement, de nationale 

parlementen en de Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming. 

Or. de 

 

Amendement  310 

Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het vastgestelde meerjarige 

werkprogramma wordt doorgestuurd naar 

het Europees Parlement, de Raad, de 

Commissie en de nationale parlementen. 

Het vastgestelde meerjarige 

werkprogramma wordt doorgestuurd naar 

het Europees Parlement, de Raad, de 

Commissie, de Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming en de nationale 

parlementen. 

Or. en 
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Amendement  311 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het vastgestelde meerjarige 

werkprogramma wordt doorgestuurd naar 

het Europees Parlement, de Raad, de 

Commissie en de nationale parlementen. 

Het vastgestelde meerjarige 

werkprogramma wordt doorgestuurd naar 

het Europees Parlement, de Raad, de 

Commissie, de nationale parlementen en 

de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming. 

Or. de 

 

Amendement  312 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Een vertegenwoordiger van de 

parlementaire controlecommissie heeft de 

mogelijkheid als waarnemer deel te 

nemen aan de vergaderingen van de raad 

van bestuur. 

Or. de 

 

Amendement  313 

Hubert Pirker, Monika Hohlmeier 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd artikel 14, lid 1, onder a), 1. Onverminderd artikel 14, lid 1, onder a), 



 

PE519.786v01-00 112/154 AM\1004722NL.doc 

NL 

b) en c), artikel 16, lid 1, en artikel 56, lid 

8, neemt de raad van bestuur besluiten bij 

meerderheid van zijn leden. 

b), c) en q) bis, artikel 16, lid 1, en artikel 

56, lid 8, neemt de raad van bestuur 

besluiten bij meerderheid van zijn leden. 

Or. de 

 

Amendement  314 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De vertegenwoordiger van de 

parlementaire controlecommissie neemt 

niet deel aan de stemmingen. 

Or. de 

 

Amendement  315 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De uitvoerend directeur brengt 

desgevraagd verslag uit over de 

uitoefening van zijn taken aan het 

Europees Parlement. De Raad kan de 

uitvoerend directeur verzoeken verslag uit 

te brengen over de uitoefening van zijn 

taken. 

3. De uitvoerend directeur brengt op 

gezette tijden verslag uit over de 

uitoefening van zijn taken aan het 

Europees Parlement. Het Europees 

Parlement en de Raad kunnen de 

uitvoerend directeur verzoeken verslag uit 

te brengen over de uitoefening van zijn 

taken. 

Or. de 

 

Amendement  316 

Hubert Pirker, Monika Hohlmeier 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 5 – letter k bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (k bis) de uitoefening van de 

bevoegdheden, onverminderd artikel 14, 

lid 1, onder j), met betrekking tot het 

personeel van Europol die het Statuut 

toekent aan het tot aanstelling bevoegde 

gezag, en die de Regeling welke van 

toepassing is op de andere 

personeelsleden toekent aan het tot het 

sluiten van contracten bevoegde gezag 

(“de bevoegdheden van het tot aanstelling 

bevoegde gezag”); 

Or. de 

Motivering 

De bevoegdheden van het tot aanstelling bevoegde gezag moeten, zoals in het huidige 

rechtskader is voorzien, aan de uitvoerend directeur voorbehouden blijven. Dit stemt overeen 

met de amendementen op artikel 14, lid 1, letter i, en artikel 14, lid 2. 

 

Amendement  317 

Hubert Pirker, Monika Hohlmeier 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 5 – letter k ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (k ter) het nemen van alle beslissingen 

betreffende het opzetten en, waar nodig, 

het wijzigen van de interne structuren van 

Europol; 

Or. de 

Motivering 

Dit stemt overeen met het amendement op artikel 14, lid 1, letter p. 
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Amendement  318 

Sonia Alfano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 5 – letter m bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (m bis) onverminderd artikel 14, lid 1, 

onder j), het uitoefenen met betrekking tot 

het personeel van Europol van de 

bevoegdheden die het Statuut toekent aan 

het tot aanstelling bevoegde gezag, en die 

de Regeling welke van toepassing is op de 

andere personeelsleden toekent aan het 

tot het sluiten van contracten bevoegde 

gezag (“de bevoegdheden van het tot 

aanstelling bevoegde gezag”); 

Or. en 

 

Amendement  319 

Kinga Göncz, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 20 Schrappen 

Wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten 

 

1. Het wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten is een onafhankelijk 

adviesorgaan dat de wetenschappelijke 

kwaliteit van Europols 

opleidingsactiviteiten garandeert en 

bewaakt. Met het oog hierop betrekt de 

uitvoerend directeur het wetenschappelijk 

comité voor opleidingsactiviteiten in een 

vroeg stadium bij de opstelling van alle 

documenten waarvan sprake is in 

artikel 14 voor zover zij betrekking 

hebben op opleiding. 
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2. Het wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten bestaat uit elf 

personen met een grote academische en 

beroepsmatige deskundigheid op de 

gebieden waarop hoofdstuk III van deze 

verordening betrekking heeft. De raad 

van bestuur benoemt de leden na een 

transparante sollicitatieoproep en 

selectieprocedure die in het Publicatieblad 

van de Europese Unie wordt gepubliceerd. 

De leden van de raad van bestuur kunnen 

geen lid zijn van het wetenschappelijk 

comité voor opleidingsactiviteiten. De 

leden van het wetenschappelijk comité 

voor opleidingsactiviteiten zijn 

onafhankelijk. Zij vragen noch 

aanvaarden instructies van regeringen of 

andere organen. 

 

3. De lijst met de leden van het 

wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten wordt openbaar 

gemaakt en door Europol op zijn website 

bijgewerkt. 

 

4. De ambtstermijn van de leden van het 

wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten bedraagt vijf jaar. 

Deze termijn is niet verlengbaar; de leden 

kunnen uit hun functie worden ontheven 

indien zij niet voldoen aan het 

onafhankelijkheidsvereiste. 

 

5. Het wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten kiest zijn voorzitter 

en vicevoorzitter voor een ambtstermijn 

van vijf jaar. Het neemt adviezen aan bij 

gewone meerderheid. De voorzitter roept 

het comité tot vier keer per jaar bijeen. 

Indien nodig, kan de voorzitter 

buitengewone vergaderingen beleggen, op 

eigen initiatief of op verzoek van ten 

minste vier leden van het comité. 

 

6. De uitvoerend directeur, de 

plaatsvervangend uitvoerend directeur 

voor opleidingen of hun respectieve 

vertegenwoordigers worden uitgenodigd 

om de vergaderingen bij te wonen als 

waarnemer die niet aan de stemming 
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deelneemt. 

7. Het wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten wordt bijgestaan 

door een secretaris; deze persoon is een 

personeelslid van Europol dat door het 

comité wordt aangewezen en door de 

uitvoerend directeur wordt benoemd. 

 

8. Het is met name de taak van het 

wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten om: 

 

(a) de uitvoerend directeur en de 

plaatsvervangend uitvoerend directeur 

voor opleidingen te adviseren bij het 

opstellen van het jaarlijks 

werkprogramma en andere strategische 

documenten om de wetenschappelijke 

kwaliteit daarvan en de samenhang met 

het relevante beleid en de prioriteiten van 

de Unie op dit gebied te waarborgen; 

 

(b) de raad van bestuur te onafhankelijke 

raad en adviezen te verschaffen over de 

onderwerpen die tot zijn taakgebied 

behoren; 

 

(c) onafhankelijke raad en adviezen te 

verschaffen over de kwaliteit van 

opleidingsprogramma’s, toegepaste 

leermethoden, leeralternatieven en 

wetenschappelijke ontwikkelingen; 

 

(d) iedere andere adviestaak verrichten 

die betrekking heeft op de 

wetenschappelijke aspecten van Europols 

werkzaamheden op het gebied van 

opleidingen op verzoek van de raad van 

bestuur, de uitvoerend directeur of de 

plaatsvervangend directeur voor 

opleidingen. 

 

9. De jaarlijkse begroting van het 

wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten wordt toegewezen 

aan een afzonderlijke begrotingslijn van 

Europol. 

 

Or. en 
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Amendement  320 

Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 20 Schrappen 

Wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten 

 

1. Het wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten is een onafhankelijk 

adviesorgaan dat de wetenschappelijke 

kwaliteit van Europols 

opleidingsactiviteiten garandeert en 

bewaakt. Met het oog hierop betrekt de 

uitvoerend directeur het wetenschappelijk 

comité voor opleidingsactiviteiten in een 

vroeg stadium bij de opstelling van alle 

documenten waarvan sprake is in 

artikel 14 voor zover zij betrekking 

hebben op opleiding. 

 

2. Het wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten bestaat uit elf 

personen met een grote academische en 

beroepsmatige deskundigheid op de 

gebieden waarop hoofdstuk III van deze 

verordening betrekking heeft. De raad 

van bestuur benoemt de leden na een 

transparante sollicitatieoproep en 

selectieprocedure die in het Publicatieblad 

van de Europese Unie wordt gepubliceerd. 

De leden van de raad van bestuur kunnen 

geen lid zijn van het wetenschappelijk 

comité voor opleidingsactiviteiten. De 

leden van het wetenschappelijk comité 

voor opleidingsactiviteiten zijn 

onafhankelijk. Zij vragen noch 

aanvaarden instructies van regeringen of 

andere organen. 

 

3. De lijst met de leden van het 

wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten wordt openbaar 

gemaakt en door Europol op zijn website 

bijgewerkt. 
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4. De ambtstermijn van de leden van het 

wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten bedraagt vijf jaar. 

Deze termijn is niet verlengbaar; de leden 

kunnen uit hun functie worden ontheven 

indien zij niet voldoen aan het 

onafhankelijkheidsvereiste. 

 

5. Het wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten kiest zijn voorzitter 

en vicevoorzitter voor een ambtstermijn 

van vijf jaar. Het neemt adviezen aan bij 

gewone meerderheid. De voorzitter roept 

het comité tot vier keer per jaar bijeen. 

Indien nodig, kan de voorzitter 

buitengewone vergaderingen beleggen, op 

eigen initiatief of op verzoek van ten 

minste vier leden van het comité. 

 

6. De uitvoerend directeur, de 

plaatsvervangend uitvoerend directeur 

voor opleidingen of hun respectieve 

vertegenwoordigers worden uitgenodigd 

om de vergaderingen bij te wonen als 

waarnemer die niet aan de stemming 

deelneemt. 

 

7. Het wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten wordt bijgestaan 

door een secretaris; deze persoon is een 

personeelslid van Europol dat door het 

comité wordt aangewezen en door de 

uitvoerend directeur wordt benoemd. 

 

8. Het is met name de taak van het 

wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten om: 

 

(a) de uitvoerend directeur en de 

plaatsvervangend uitvoerend directeur 

voor opleidingen te adviseren bij het 

opstellen van het jaarlijks 

werkprogramma en andere strategische 

documenten om de wetenschappelijke 

kwaliteit daarvan en de samenhang met 

het relevante beleid en de prioriteiten van 

de Unie op dit gebied te waarborgen; 

 

(b) de raad van bestuur te onafhankelijke 

raad en adviezen te verschaffen over de 

onderwerpen die tot zijn taakgebied 
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behoren; 

(c) onafhankelijke raad en adviezen te 

verschaffen over de kwaliteit van 

opleidingsprogramma’s, toegepaste 

leermethoden, leeralternatieven en 

wetenschappelijke ontwikkelingen; 

 

(d) iedere andere adviestaak verrichten 

die betrekking heeft op de 

wetenschappelijke aspecten van Europols 

werkzaamheden op het gebied van 

opleidingen op verzoek van de raad van 

bestuur, de uitvoerend directeur of de 

plaatsvervangend directeur voor 

opleidingen. 

 

9. De jaarlijkse begroting van het 

wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten wordt toegewezen 

aan een afzonderlijke begrotingslijn van 

Europol. 

 

Or. en 

 

Amendement  322 

Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 21 Schrappen 

Oprichting  

De raad van bestuur kan een uitvoerende 

raad oprichten. 

 

Or. en 

 

Amendement  323 

Josef Weidenholzer 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 21 Schrappen 

Oprichting  

De raad van bestuur kan een uitvoerende 

raad oprichten. 

 

Or. de 

 

Amendement  324 

Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 22 Schrappen 

Taken en organisatie  

1. De uitvoerende raad staat de raad van 

bestuur bij. 

 

2. De uitvoerende raad heeft de volgende 

functies: 

 

(a) opstellen van de besluiten die de raad 

van bestuur moet aannemen; 

 

(b) samen met de raad van bestuur zorgen 

voor een passende opvolging van de 

resultaten en aanbevelingen in de interne 

en externe auditverslagen en 

beoordelingen, alsook van de 

onderzoeksverslagen en aanbevelingen 

die voortvloeien uit de onderzoeken van 

het Europees Bureau voor 

Fraudebestrijding (OLAF); 

 

(c) onverminderd de taken van de 

uitvoerend directeur, als bepaald in 

artikel 19, de uitvoerend directeur 

bijstaan en adviseren over de 

tenuitvoerlegging van de besluiten van de 
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raad van bestuur, met het oog op een 

beter toezicht op het administratieve 

beheer. 

3. Indien nodig, zoals in dringende 

gevallen, kan de uitvoerende raad in 

naam van de raad van bestuur bepaalde 

voorlopige besluiten nemen, met name op 

het gebied van het administratieve beheer, 

zoals de opschorting van de delegatie van 

de bevoegdheden van het tot aanstelling 

bevoegde gezag. 

 

4. De uitvoerende raad bestaat uit de 

voorzitter van de raad van bestuur, één 

vertegenwoordiger van de Commissie in 

de raad van het bestuur en drie andere 

leden die de raad van bestuur kiest uit zijn 

leden en benoemt. De voorzitter van de 

raad van bestuur is ook de voorzitter van 

de uitvoerende raad. De uitvoerend 

directeur neemt deel aan de 

vergaderingen van de uitvoerende raad, 

maar heeft geen stemrecht. 

 

5. De ambtstermijn van de leden van de 

uitvoerende raad bedraagt vier jaar. De 

ambtstermijn van de leden van de 

uitvoerende raad eindigt wanneer hun 

lidmaatschap van de raad van bestuur 

eindigt. 

 

6. De uitvoerende raad houdt ten minste 

één gewone vergadering per kwartaal. 

Daarnaast komt de raad bijeen op 

initiatief van de voorzitter of op verzoek 

van zijn leden. 

 

7. De uitvoerende raad neemt het door de 

raad van bestuur vastgestelde reglement 

van orde in acht. 

 

Or. en 

 

Amendement  325 

Josef Weidenholzer 

 



 

PE519.786v01-00 122/154 AM\1004722NL.doc 

NL 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 22 Schrappen 

Taken en organisatie  

1. De uitvoerende raad staat de raad van 

bestuur bij. 

 

2. De uitvoerende raad heeft de volgende 

functies: 

 

(a) opstellen van de besluiten die de raad 

van bestuur moet aannemen; 

 

(b) samen met de raad van bestuur zorgen 

voor een passende opvolging van de 

resultaten en aanbevelingen in de interne 

en externe auditverslagen en 

beoordelingen, alsook van de 

onderzoeksverslagen en aanbevelingen 

die voortvloeien uit de onderzoeken van 

het Europees Bureau voor 

Fraudebestrijding (OLAF); 

 

(c) onverminderd de taken van de 

uitvoerend directeur, als bepaald in 

artikel 19, de uitvoerend directeur 

bijstaan en adviseren over de 

tenuitvoerlegging van de besluiten van de 

raad van bestuur, met het oog op een 

beter toezicht op het administratieve 

beheer. 

 

3. Indien nodig, zoals in dringende 

gevallen, kan de uitvoerende raad in 

naam van de raad van bestuur bepaalde 

voorlopige besluiten nemen, met name op 

het gebied van het administratieve beheer, 

zoals de opschorting van de delegatie van 

de bevoegdheden van het tot aanstelling 

bevoegde gezag. 

 

4. De uitvoerende raad bestaat uit de 

voorzitter van de raad van bestuur, één 

vertegenwoordiger van de Commissie in 

de raad van het bestuur en drie andere 

leden die de raad van bestuur kiest uit zijn 

leden en benoemt. De voorzitter van de 

 



 

AM\1004722NL.doc 123/154 PE519.786v01-00 

 NL 

raad van bestuur is ook de voorzitter van 

de uitvoerende raad. De uitvoerend 

directeur neemt deel aan de 

vergaderingen van de uitvoerende raad, 

maar heeft geen stemrecht. 

5. De ambtstermijn van de leden van de 

uitvoerende raad bedraagt vier jaar. De 

ambtstermijn van de leden van de 

uitvoerende raad eindigt wanneer hun 

lidmaatschap van de raad van bestuur 

eindigt. 

 

6. De uitvoerende raad houdt ten minste 

één gewone vergadering per kwartaal. 

Daarnaast komt de raad bijeen op 

initiatief van de voorzitter of op verzoek 

van zijn leden. 

 

7. De uitvoerende raad neemt het door de 

raad van bestuur vastgestelde reglement 

van orde in acht. 

 

Or. de 

 

Amendement  326 

Sonia Alfano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Indien nodig, zoals in dringende 

gevallen, kan de uitvoerende raad in naam 

van de raad van bestuur bepaalde 

voorlopige besluiten nemen, met name op 

het gebied van het administratieve beheer, 

zoals de opschorting van de delegatie van 

de bevoegdheden van het tot aanstelling 

bevoegde gezag. 

3. Indien nodig, zoals in dringende 

gevallen, kan de uitvoerende raad in naam 

van de raad van bestuur bepaalde 

voorlopige besluiten nemen, met name op 

het gebied van het administratieve beheer. 

Or. en 
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Amendement  327 

Hubert Pirker, Monika Hohlmeier 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Indien nodig, zoals in dringende 

gevallen, kan de uitvoerende raad in naam 

van de raad van bestuur bepaalde 

voorlopige besluiten nemen, met name op 

het gebied van het administratieve beheer, 

zoals de opschorting van de delegatie van 

de bevoegdheden van het tot aanstelling 

bevoegde gezag. 

3. Indien nodig, zoals in dringende 

gevallen, kan de uitvoerende raad in naam 

van de raad van bestuur bepaalde 

voorlopige besluiten nemen, met name op 

het gebied van het administratieve beheer. 

Or. de 

Motivering 

Dit stemt overeen met het amendement op artikel 14, lid 2. 

 

Amendement  328 

Carlos Coelho 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) private partijen overeenkomstig artikel 

29, lid 2. 

(c) private partijen overeenkomstig artikel 

32 en privépersonen overeenkomstig 

artikel 33. 

Or. en 

Motivering 

Volgens artikel 33 kan Europol onder bepaalde voorwaarden informatie ontvangen van 

privépersonen. Artikel 23 heeft betrekking op de informatiebronnen, het is dan ook niet erg 

logisch om te verwijzen naar artikel 29, lid 2, aangezien dat lid betrekking heeft op alle 

informatie met uitzondering van persoonsgegevens. 
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Amendement  329 

Cornelia Ernst, Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) private partijen overeenkomstig artikel 

29, lid 2. 

(c) private partijen overeenkomstig artikel 

29, lid 2 en artikel 32 en privépersonen 

overeenkomstig artikel 33. 

Or. en 

 

Amendement  330 

Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) private partijen overeenkomstig artikel 

29, lid 2. 

(c) private partijen overeenkomstig artikel 

32 en privépersonen overeenkomstig 

artikel 33. 

Or. en 

 

Amendement  331 

Carlos Coelho 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Europol mag informatie, met inbegrip 

van persoonsgegevens, rechtstreeks 

opvragen en verwerken uit openbaar 

beschikbare bronnen, zoals de media, 

inclusief internet en openbare gegevens. 

2. Europol mag informatie, met inbegrip 

van persoonsgegevens, rechtstreeks 

opvragen en verwerken uit openbaar 

beschikbare bronnen, zoals de media, 

inclusief internet en openbare gegevens, 
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als gewaarborgd wordt dat zulke 

verwerking beperkt blijft tot wat nodig is 

om de doelstellingen van Europol te 

verwezenlijken en dat dit strookt met de 

algemene beginselen voor 

gegevensbescherming zoals doelbinding, 

minimalisering van de 

gegevensverwerking en effectieve 

bepalingen voor gegevensbewaring, zoals 

vastgelegd in de bepalingen inzake 

gegevensbescherming van deze 

verordening. 

Or. en 

Motivering 

Bij de uitoefening van de activiteiten van Europol is het belangrijk dat deze bepalingen 

uitdrukkelijk van toepassing zijn. 

 

Amendement  332 

Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Europol mag informatie, met inbegrip 

van persoonsgegevens, rechtstreeks 

opvragen en verwerken uit openbaar 

beschikbare bronnen, zoals de media, 

inclusief internet en openbare gegevens. 

2. Europol mag informatie, met inbegrip 

van persoonsgegevens, rechtstreeks 

opvragen en verwerken uit openbaar 

beschikbare bronnen, zoals de media, 

inclusief internet en openbare gegevens, in 

overeenstemming met artikel 34. 

Or. en 

 

Amendement  333 

Rui Tavares, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Europol mag informatie, met inbegrip 

van persoonsgegevens, rechtstreeks 

opvragen en verwerken uit openbaar 

beschikbare bronnen, zoals de media, 

inclusief internet en openbare gegevens. 

2. Europol mag informatie, met inbegrip 

van persoonsgegevens, rechtstreeks 

opvragen en verwerken uit openbaar 

beschikbare bronnen, zoals de media, 

inclusief internet en openbare gegevens, 

wanneer dit strikt noodzakelijk is voor en 

evenredig is aan de vervulling van zijn 

taak, in overeenstemming met de 

gegevensbeschermingsbepalingen van 

deze verordening, en met name met artikel 

34. 

Or. en 

 

Amendement  334 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Europol mag informatie, met inbegrip 

van persoonsgegevens, rechtstreeks 

opvragen en verwerken uit openbaar 

beschikbare bronnen, zoals de media, 

inclusief internet en openbare gegevens. 

2. Europol mag informatie, met inbegrip 

van persoonsgegevens, rechtstreeks 

opvragen en verwerken uit openbaar 

beschikbare bronnen, zoals de media, 

inclusief internet en openbare gegevens, 

wanneer dit strikt noodzakelijk is voor en 

evenredig is aan de vervulling van zijn 

taak. 

Or. en 

 

Amendement  335 

Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Europol mag informatie, met inbegrip 

van persoonsgegevens, opvragen en 

verwerken uit nationale of internationale 

informatiesystemen, of informatiesystemen 

van de Unie, waaronder door middel van 

directe geautomatiseerde toegang, voor 

zover dit is toegestaan op grond van de 

rechtsinstrumenten op nationaal, 

internationaal of Unieniveau. De toegang 

tot en het gebruik van deze informatie door 

Europol wordt beheerst door de 

toepasselijke bepalingen van dergelijke 

rechtsinstrumenten op nationaal, 

internationaal of Unieniveau, voor zover 

deze striktere voorschriften betreffende 

toegang en gebruik bevatten dan de 

bepalingen van deze verordening. De 

toegang tot dergelijke informatiesystemen 

wordt slechts verleend aan gemachtigde 

personeelsleden van Europol voor zover 

nodig voor de vervulling van hun taken. 

3. Europol mag informatie, met inbegrip 

van persoonsgegevens, opvragen en 

verwerken uit nationale of internationale 

informatiesystemen, of informatiesystemen 

van de Unie, voor zover dit is toegestaan 

op grond van de rechtsinstrumenten op 

nationaal, internationaal of Unieniveau. De 

toegang tot en het gebruik van deze 

informatie door Europol wordt beheerst 

door de toepasselijke bepalingen van 

dergelijke rechtsinstrumenten op nationaal, 

internationaal of Unieniveau, voor zover 

deze striktere voorschriften betreffende 

toegang en gebruik bevatten dan de 

bepalingen van deze verordening. De 

toegang tot dergelijke informatiesystemen 

wordt slechts verleend aan gemachtigde 

personeelsleden van Europol voor zover 

nodig voor de vervulling van hun taken. De 

toegang zal enkel worden verleend op 

basis van een hit/no-hit-systeem. 

Informatie over de hit zal pas aan 

Europol worden meegedeeld na de 

uitdrukkelijke goedkeuring van en 

toestemming voor de doorgifte door de 

betrokken lidstaat, het betrokken EU-

orgaan of de betrokken internationale 

organisatie en wordt onderworpen aan de 

beoordeling waarvan sprake in artikel 35 

van deze verordening. 

Or. en 

 

Amendement  336 

Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Europol mag informatie, met inbegrip 

van persoonsgegevens, opvragen en 

3. Europol mag informatie, met inbegrip 

van persoonsgegevens, opvragen en 
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verwerken uit nationale of internationale 

informatiesystemen, of informatiesystemen 

van de Unie, waaronder door middel van 

directe geautomatiseerde toegang, voor 

zover dit is toegestaan op grond van de 

rechtsinstrumenten op nationaal, 

internationaal of Unieniveau. De toegang 

tot en het gebruik van deze informatie door 

Europol wordt beheerst door de 

toepasselijke bepalingen van dergelijke 

rechtsinstrumenten op nationaal, 

internationaal of Unieniveau, voor zover 

deze striktere voorschriften betreffende 

toegang en gebruik bevatten dan de 

bepalingen van deze verordening. De 

toegang tot dergelijke informatiesystemen 

wordt slechts verleend aan gemachtigde 

personeelsleden van Europol voor zover 

nodig voor de vervulling van hun taken. 

verwerken uit nationale of internationale 

informatiesystemen, of informatiesystemen 

van de Unie, waaronder door middel van 

directe geautomatiseerde toegang, voor 

zover dit is toegestaan op grond van de 

rechtsinstrumenten op nationaal, 

internationaal of Unieniveau en met 

eerbiediging van de 

gegevensbeschermingsbeginselen die zijn 

vastgesteld in Richtlijn 95/46/EG en 

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad. 

De toegang tot en het gebruik van deze 

informatie door Europol wordt beheerst 

door de toepasselijke bepalingen van 

dergelijke rechtsinstrumenten op nationaal, 

internationaal of Unieniveau, voor zover 

deze striktere voorschriften betreffende 

toegang en gebruik bevatten dan de 

bepalingen van deze verordening. De 

toegang tot dergelijke informatiesystemen 

wordt slechts verleend aan gemachtigde 

personeelsleden van Europol voor zover 

nodig voor de vervulling van hun taken. 

Or. en 

 

Amendement  337 

Rui Tavares, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Europol mag informatie, met inbegrip 

van persoonsgegevens, opvragen en 

verwerken uit nationale of internationale 

informatiesystemen, of informatiesystemen 

van de Unie, waaronder door middel van 

directe geautomatiseerde toegang, voor 

zover dit is toegestaan op grond van de 

rechtsinstrumenten op nationaal, 

internationaal of Unieniveau. De toegang 

tot en het gebruik van deze informatie door 

Europol wordt beheerst door de 

toepasselijke bepalingen van dergelijke 

3. Europol mag informatie, met inbegrip 

van persoonsgegevens, opvragen en 

verwerken uit internationale 

informatiesystemen of informatiesystemen 

van de Unie, waaronder door middel van 

directe geautomatiseerde toegang, voor 

zover dit is toegestaan op grond van de 

rechtsinstrumenten op nationaal, 

internationaal of Unieniveau en voor zover 

kan worden aangetoond dat zulke toegang 

noodzakelijk is voor en evenredig is aan 

de vervulling van een taak die onder het 
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rechtsinstrumenten op nationaal, 

internationaal of Unieniveau, voor zover 

deze striktere voorschriften betreffende 

toegang en gebruik bevatten dan de 

bepalingen van deze verordening. De 

toegang tot dergelijke informatiesystemen 

wordt slechts verleend aan gemachtigde 

personeelsleden van Europol voor zover 

nodig voor de vervulling van hun taken. 

mandaat van Europol valt. De toegang tot 

en het gebruik van deze informatie door 

Europol wordt beheerst door de 

toepasselijke bepalingen van dergelijke 

rechtsinstrumenten op nationaal, 

internationaal of Unieniveau, voor zover 

deze striktere voorschriften betreffende 

toegang en gebruik bevatten dan de 

bepalingen van deze verordening. Daarin 

moeten de doeleinden van die specifieke 

verwerking, de categorieën 

persoonsgegevens die mogen worden 

verwerkt, de doelen en middelen van de 

verwerking en de procedure die moet 

worden gevolgd om de persoonsgegevens 

op te vragen en verder te verwerken 

worden vastgelegd. De toegang tot 

dergelijke informatiesystemen wordt 

slechts verleend aan gemachtigde 

personeelsleden van Europol voor zover 

strikt nodig voor en evenredig aan de 

vervulling van zijn taak. 

Or. en 

 

Amendement  338 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Europol mag informatie, met inbegrip 

van persoonsgegevens, opvragen en 

verwerken uit nationale of internationale 

informatiesystemen, of informatiesystemen 

van de Unie, waaronder door middel van 

directe geautomatiseerde toegang, voor 

zover dit is toegestaan op grond van de 

rechtsinstrumenten op nationaal, 

internationaal of Unieniveau. De toegang 

tot en het gebruik van deze informatie door 

Europol wordt beheerst door de 

toepasselijke bepalingen van dergelijke 

rechtsinstrumenten op nationaal, 

3. Europol mag informatie, met inbegrip 

van persoonsgegevens, opvragen en 

verwerken uit nationale of internationale 

informatiesystemen, of informatiesystemen 

van de Unie voor zover dit is toegestaan op 

grond van de rechtsinstrumenten op 

nationaal, internationaal of Unieniveau. De 

toegang tot en het gebruik van deze 

informatie door Europol wordt beheerst 

door de toepasselijke bepalingen van 

dergelijke rechtsinstrumenten op nationaal, 

internationaal of Unieniveau, voor zover 

deze striktere voorschriften betreffende 



 

AM\1004722NL.doc 131/154 PE519.786v01-00 

 NL 

internationaal of Unieniveau, voor zover 

deze striktere voorschriften betreffende 

toegang en gebruik bevatten dan de 

bepalingen van deze verordening. De 

toegang tot dergelijke informatiesystemen 

wordt slechts verleend aan gemachtigde 

personeelsleden van Europol voor zover 

nodig voor de vervulling van hun taken. 

toegang en gebruik bevatten dan de 

bepalingen van deze verordening. De 

toegang tot dergelijke informatiesystemen 

wordt slechts verleend aan gemachtigde 

personeelsleden van Europol voor zover 

nodig voor de vervulling van hun taken. 

Or. de 

 

Amendement  339 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Europol mag informatie, met inbegrip 

van persoonsgegevens, opvragen en 

verwerken uit nationale of internationale 

informatiesystemen, of informatiesystemen 

van de Unie, waaronder door middel van 

directe geautomatiseerde toegang, voor 

zover dit is toegestaan op grond van de 

rechtsinstrumenten op nationaal, 

internationaal of Unieniveau. De toegang 

tot en het gebruik van deze informatie door 

Europol wordt beheerst door de 

toepasselijke bepalingen van dergelijke 

rechtsinstrumenten op nationaal, 

internationaal of Unieniveau, voor zover 

deze striktere voorschriften betreffende 

toegang en gebruik bevatten dan de 

bepalingen van deze verordening. De 

toegang tot dergelijke informatiesystemen 

wordt slechts verleend aan gemachtigde 

personeelsleden van Europol voor zover 

nodig voor de vervulling van hun taken. 

3. Europol mag informatie, met inbegrip 

van persoonsgegevens, opvragen en 

verwerken uit internationale 

informatiesystemen of informatiesystemen 

van de Unie, waaronder door middel van 

directe geautomatiseerde toegang, voor 

zover dit is toegestaan op grond van de 

rechtsinstrumenten op internationaal of 

Unieniveau en voor zover kan worden 

aangetoond dat zulke toegang 

noodzakelijk is voor en evenredig is aan 

de vervulling van een taak die onder het 

mandaat van Europol valt. De toegang tot 

en het gebruik van deze informatie door 

Europol wordt beheerst door de 

toepasselijke bepalingen van dergelijke 

rechtsinstrumenten op internationaal of 

Unieniveau, voor zover deze striktere 

voorschriften betreffende toegang en 

gebruik bevatten dan de bepalingen van 

deze verordening. Daarin moeten de 

doelstellingen van die specifieke 

verwerking, de categorieën 

persoonsgegevens die mogen worden 

verwerkt, de doelen en middelen van de 

verwerking en de procedure die moet 

worden gevolgd om de persoonsgegevens 
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op te vragen en verder te verwerken 

worden vastgelegd. De toegang tot 

dergelijke informatiesystemen wordt 

slechts verleend aan gemachtigde 

personeelsleden van Europol voor zover 

strikt nodig voor en evenredig aan de 

vervulling van zijn taak. 

Or. en 

 

Amendement  340 

Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Wanneer de toegang betrekking 

heeft op informatiesystemen van de Unie, 

moet worden aangetoond dat deze toegang 

nodig en evenredig is. Als dat voldoende 

kan worden aangetoond, moet de toegang 

uitdrukkelijke en gedetailleerde 

bepalingen omvatten met ten minste: 

 (i) de doeleinden van de verwerking; 

 (ii) de persoonsgegevens die moeten 

worden verwerkt; 

 (iii) het doel en de middelen van de 

verwerking; 

 (iv) de benoeming van de voor de 

verwerking verantwoordelijke; 

 (v) de procedure die bij de 

gegevensverwerking moet worden 

gevolgd. 

Or. en 

 

Amendement  341 

Sonia Alfano 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 - inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Voor zover dit noodzakelijk is voor het 

bereiken van de in artikel 3, de leden 1 en 

2, vastgestelde doelstellingen mag Europol 

informatie, inclusief persoonsgegevens, 

uitsluitend verwerken voor de volgende 

doeleinden: 

1. Voor zover dit noodzakelijk is voor het 

bereiken van de in artikel 3, de leden 1 en 

2, vastgestelde doelstellingen mag Europol 

informatie, inclusief persoonsgegevens, 

verwerken voor de volgende doeleinden: 

Or. en 

 

Amendement  342 

Hubert Pirker, Monika Hohlmeier 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Voor zover dit noodzakelijk is voor het 

bereiken van de in artikel 3, de leden 1 en 

2, vastgestelde doelstellingen mag Europol 

informatie, inclusief persoonsgegevens, 

uitsluitend verwerken voor de volgende 

doeleinden: 

1. Voor zover dit noodzakelijk is voor het 

bereiken van de in artikel 3 vastgestelde 

doelstellingen mag Europol informatie, 

inclusief persoonsgegevens, verwerken. 

 Persoonsgegevens mogen uitsluitend 

worden verwerkt voor de volgende 

doeleinden: 

Or. de 

 

Amendement  343 

Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het uitvoeren van kruiscontroles om (a) het uitvoeren van kruiscontroles enkel 



 

PE519.786v01-00 134/154 AM\1004722NL.doc 

NL 

verbanden tussen gegevens te leggen, om mogelijke verbanden te leggen tussen 

gegevens die door een lidstaat zijn 

verstrekt en gegevens die reeds door 

Europol zijn verwerkt; 

Or. en 

 

Amendement  344 

Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het uitvoeren van kruiscontroles om 

verbanden tussen gegevens te leggen, 

(a) het uitvoeren van kruiscontroles om 

verbanden tussen gegevens te leggen, 

beperkt tot 

 (i) personen die verdacht worden van het 

plegen van of deelnemen aan een 

strafbaar feit dat onder de bevoegdheid 

van Europol valt, of die veroordeeld zijn 

voor een dergelijk strafbaar feit; 

 (ii) personen ten aanzien van wie er 

feitelijke aanwijzingen zijn of een redelijk 

vermoeden bestaat dat zij strafbare feiten 

zullen plegen, 

Or. en 

 

Amendement  345 

Hubert Pirker, Monika Hohlmeier 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het uitvoeren van kruiscontroles om 

verbanden tussen gegevens te leggen, 

(a) het uitvoeren van kruiscontroles om 

verbanden tussen gegevens te leggen of 

andere relevante samenhangen te 

onderzoeken, 
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Or. de 

 

Amendement  346 

Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het verrichten van operationele analyses 

in specifieke gevallen. 

(c) het verrichten van operationele analyses 

in specifieke gevallen, waarbij duidelijk 

een specifiek doeleinde moet worden 

gedefinieerd voor elke operationele 

analyse waarbij enkel relevante 

persoonsgegevens zullen worden verwerkt 

en dat op een manier die strookt met het 

doeleinde waarvoor zij zijn vergaard. 

Or. en 

 

Amendement  347 

Sonia Alfano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) het uitvoeren van andere taken in 

de zin van artikel 4. 

Or. en 

 

Amendement  348 

Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bij het uitvoeren van kruiscontroles van 

gegevens vergaard voor verschillende 

doeleinden moeten de volgende 

waarborgen worden ingebouwd: 

 (i) alle kruiscontroles door Europol 

moeten specifiek worden gemotiveerd; 

 (ii) het opvragen van gegevens naar 

aanleiding van een raadpleging wordt tot 

het strikt nodige beperkt en moet specifiek 

worden gemotiveerd; 

 (iii) de traceerbaarheid van alle 

activiteiten in het kader van 

kruiscontroles moet worden verzekerd; 

 (iv) enkel gemachtigde personeelsleden 

die belast zijn met het doeleinde waarvoor 

de gegevens aanvankelijk werden 

vergaard, mogen de gegevens wijzigen. 

Or. en 

 

Amendement  349 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Persoonsgegevens mogen enkel worden 

verwerkt voor de doeleinden onder b) 

wanneer het gebruik ervan strikt 

noodzakelijk en terdege gemotiveerd is. 

Or. en 

 

Amendement  350 

Josef Weidenholzer 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Voor elke operationele analyse 

waarvan sprake in lid 1, onder c), geldt 

het volgende: 

 (a) er wordt een specifiek doeleinde 

vastgesteld. Persoonsgegevens mogen 

enkel worden verwerkt wanneer zij 

relevant zijn voor dit specifieke doeleinde; 

 (b) alle kruiscontroles door 

personeelsleden van Europol worden 

specifiek gemotiveerd; het opvragen van 

gegevens naar aanleiding van een 

raadpleging wordt tot het strikt nodige 

beperkt en moet specifiek worden 

gemotiveerd; 

 (c) enkel gemachtigde personeelsleden die 

belast zijn met het doeleinde waarvoor de 

gegevens aanvankelijk werden vergaard, 

mogen de gegevens wijzigen. 

 Europol moet deze activiteiten terdege 

documenteren. De documentatie wordt ter 

beschikking gesteld van de 

gegevensbeschermingsfunctionaris en de 

Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming opdat zij de 

rechtmatigheid van de 

verwerkingsactiviteit kunnen nagaan. 

Or. en 

 

Amendement  351 

Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Persoonsgegevens mogen enkel 

worden verwerkt voor de doeleinden in 
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artikel 24, onder b), op voorwaarde dat 

een speciale motivering wordt voorgelegd 

door de analisten van Europol. Zulke 

motivering wordt doorgestuurd naar de 

gegevensbeschermingsfunctionaris en de 

nationale eenheden van de lidstaten die 

gegevens hebben verstrekt voor een 

strategische of thematische analyse. 

Or. en 

 

Amendement  352 

Rui Tavares, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Persoonsgegevens mogen enkel 

worden verwerkt voor de doeleinden in lid 

1, onder b), wanneer het gebruik ervan 

strikt noodzakelijk en terdege gemotiveerd 

is. 

Or. en 

 

Amendement  353 

Rui Tavares, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Voor elke operationele analyse 

waarvan sprake in lid 1, onder c), geldt 

het volgende: 

 (a) er wordt een specifiek doeleinde 

vastgesteld. Persoonsgegevens mogen 

enkel worden verwerkt wanneer zij 

relevant zijn voor dit specifieke doeleinde; 
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 (b) alle kruiscontroles door 

personeelsleden van Europol worden 

specifiek gemotiveerd; het opvragen van 

gegevens naar aanleiding van een 

raadpleging wordt tot het strikt nodige 

beperkt en moet specifiek worden 

gemotiveerd; 

 (c) enkel gemachtigde personeelsleden die 

belast zijn met het doeleinde waarvoor de 

gegevens aanvankelijk werden vergaard, 

mogen de gegevens wijzigen. 

 Europol moet deze activiteiten terdege 

documenteren. De documentatie wordt ter 

beschikking gesteld van de 

gegevensbeschermingsfunctionaris en de 

Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming opdat zij de 

rechtmatigheid van de 

verwerkingsactiviteit kunnen nagaan. 

Or. en 

 

Amendement  354 

Cornelia Ernst, Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Wanneer gegevens worden verwerkt 

uit hoofde van artikel 24, lid 1, onder c), 

wordt voor elk geval een beoordeling van 

de waarborgen uit artikel 34 verricht en 

gedocumenteerd door Europol, waarbij 

rekening moet worden gehouden met alle 

relevante omstandigheden.  

Or. en 

 

Amendement  355 

Sophia in 't Veld 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming stelt 

ontwerprichtsnoeren vast waarin de 

doeleinden die zijn opgesomd in lid 1, 

onder a), b) en c), worden gespecificeerd. 

Or. en 

 

Amendement  356 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Europol kan gegevens tijdelijk 

verwerken om te bepalen of zij relevant 

zijn voor zijn taken en voor de doeleinden 

waarvan sprake in lid 1. De Raad van 

Bestuur bepaalt op voorstel van de 

directeur en na raadpleging van de 

Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming de voorwaarden 

voor de verwerking van die gegevens, met 

name met betrekking tot de toegang tot en 

het gebruik van de gegevens, alsmede tot 

de termijnen voor het bewaren en 

verwijderen van de gegevens, die niet 

langer mogen zijn dan zes maanden, 

waarbij de in artikel 34 bedoelde 

beginselen naar behoren in acht worden 

genomen. 

Or. en 

Motivering 

Artikel 24, lid 1, heeft geen betrekking op de verwerking van aan Europol doorgegeven of 
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door Europol uit de bronnen waarvan sprake in artikel 23, lid 2, opgevraagde informatie 

waarvan Europol nog niet kan inschatten of al deze gegevens onder de doelstellingen van 

Europol vallen. Daarom dient de huidige bepaling van het Europolbesluit van de Raad, die 

voorziet in de mogelijkheid om gegevens tijdelijk te verwerken, zodat Europol een bepaalde 

periode de tijd heeft om deze gegevens te beoordelen, te worden gehandhaafd. 

 

Amendement  357 

Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een lidstaat, een orgaan van de Unie, 

een derde land of een internationale 

organisatie die informatie aan Europol 

verstrekt, stelt vast voor welke in artikel 24 

genoemde doeleinden de informatie wordt 

verwerkt. Indien de verstrekkende partij 

dit niet heeft gedaan, stelt Europol de 

relevantie van dergelijke informatie vast, 

alsook de doeleinden waarvoor de 

informatie wordt verwerkt. Europol mag 

alleen met toestemming van de 

verstrekkende partij informatie verwerken 

voor een ander doel dan waarvoor de 

informatie was verstrekt. 

1. Een lidstaat, een orgaan van de Unie, 

een derde land of een internationale 

organisatie die informatie aan Europol 

verstrekt, stelt vast voor welke in artikel 24 

genoemde specifieke en duidelijk 

omschreven doeleinden de informatie 

wordt verwerkt. Europol mag alleen met de 

uitdrukkelijke toestemming van de 

verstrekkende partij informatie verwerken 

voor een ander specifiek en uitdrukkelijk 

vermeld doel dan waarvoor de informatie 

was verstrekt, in overeenstemming met de 

toepasselijke wetgeving. 

Or. en 

 

Amendement  358 

Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een lidstaat, een orgaan van de Unie, 

een derde land of een internationale 

organisatie die informatie aan Europol 

verstrekt, stelt vast voor welke in artikel 24 

genoemde doeleinden de informatie wordt 

1. Een lidstaat, een orgaan van de Unie, 

een derde land of een internationale 

organisatie die informatie aan Europol 

verstrekt, stelt vast voor welke in artikel 24 

genoemde doeleinden de informatie wordt 



 

PE519.786v01-00 142/154 AM\1004722NL.doc 

NL 

verwerkt. Indien de verstrekkende partij dit 

niet heeft gedaan, stelt Europol de 

relevantie van dergelijke informatie vast, 

alsook de doeleinden waarvoor de 

informatie wordt verwerkt. Europol mag 

alleen met toestemming van de 

verstrekkende partij informatie verwerken 

voor een ander doel dan waarvoor de 

informatie was verstrekt. 

verwerkt. Indien de verstrekkende partij dit 

niet heeft gedaan, stelt Europol de 

relevantie van dergelijke informatie vast. 

Europol mag alleen met toestemming van 

de verstrekkende partij informatie 

verwerken voor een ander doel dan 

waarvoor de informatie was verstrekt. 

Or. en 

 

Amendement  359 

Cornelia Ernst, Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een lidstaat, een orgaan van de Unie, 

een derde land of een internationale 

organisatie die informatie aan Europol 

verstrekt, stelt vast voor welke in artikel 24 

genoemde doeleinden de informatie wordt 

verwerkt. Indien de verstrekkende partij 

dit niet heeft gedaan, stelt Europol de 

relevantie van dergelijke informatie vast, 

alsook de doeleinden waarvoor de 

informatie wordt verwerkt. Europol mag 

alleen met toestemming van de 

verstrekkende partij informatie verwerken 

voor een ander doel dan waarvoor de 

informatie was verstrekt. 

1. Een lidstaat, een orgaan van de Unie, 

een derde land of een internationale 

organisatie die informatie aan Europol 

verstrekt, stelt vast voor welke in artikel 24 

genoemde doeleinden de informatie wordt 

verwerkt. Europol mag alleen met 

toestemming van de verstrekkende partij 

informatie verwerken voor een ander doel 

dan waarvoor de informatie was verstrekt. 

Zulke doeleinden moeten expliciet en 

zorgvuldig op maat gesneden zijn, 

overeenkomstig de 

gegevensbeschermingsbeginselen zoals 

bepaald in Richtlijn 95/46/EG en 

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad. 

 . 

Or. en 

 

Amendement  360 

Josef Weidenholzer 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een lidstaat, een orgaan van de Unie, 

een derde land of een internationale 

organisatie die informatie aan Europol 

verstrekt, stelt vast voor welke in artikel 24 

genoemde doeleinden de informatie wordt 

verwerkt. Indien de verstrekkende partij 

dit niet heeft gedaan, stelt Europol de 

relevantie van dergelijke informatie vast, 

alsook de doeleinden waarvoor de 

informatie wordt verwerkt. Europol mag 

alleen met toestemming van de 

verstrekkende partij informatie verwerken 

voor een ander doel dan waarvoor de 

informatie was verstrekt. 

1. Een lidstaat, een orgaan van de Unie, 

een derde land of een internationale 

organisatie die informatie aan Europol 

verstrekt, stelt vast voor welke in artikel 24 

genoemde doeleinden de informatie wordt 

verwerkt. Europol mag alleen met 

expliciete toestemming van de 

verstrekkende partij informatie verwerken 

voor een ander doel dan waarvoor de 

informatie was verstrekt. 

Or. de 

 

Amendement  361 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een lidstaat, een orgaan van de Unie, 

een derde land of een internationale 

organisatie die informatie aan Europol 

verstrekt, stelt vast voor welke in artikel 24 

genoemde doeleinden de informatie wordt 

verwerkt. Indien de verstrekkende partij 

dit niet heeft gedaan, stelt Europol de 

relevantie van dergelijke informatie vast, 

alsook de doeleinden waarvoor de 

informatie wordt verwerkt. Europol mag 

alleen met toestemming van de 

verstrekkende partij informatie verwerken 

voor een ander doel dan waarvoor de 

informatie was verstrekt. 

1. Een lidstaat, een orgaan van de Unie, 

een derde land of een internationale 

organisatie die informatie aan Europol 

verstrekt, stelt vast voor welke in artikel 24 

genoemde specifieke en duidelijk 

omschreven doeleinden de informatie 

wordt verwerkt. Europol mag alleen met de 

uitdrukkelijke toestemming van de 

verstrekkende partij informatie verwerken 

voor een ander specifiek en uitdrukkelijk 

vermeld doel dan waarvoor de informatie 

was verstrekt, in overeenstemming met de 

toepasselijke wetgeving. 

Or. en 
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Amendement  362 

Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Lidstaten, organen van de Unie, derde 

landen en internationale organisaties 

kunnen op het moment van 

informatieoverdracht algemene of 

specifieke toegangs- of 

gebruiksbeperkingen stellen, ook met 

betrekking tot het wissen of vernietigen 

van de gegevens. Indien de noodzaak van 

dergelijke beperkingen pas na de 

overdracht duidelijk wordt, stellen zij 

Europol hiervan op de hoogte. Europol 

neemt deze beperkingen in acht. 

2. Lidstaten, organen van de Unie, derde 

landen en internationale organisaties 

kunnen op het moment van 

informatieoverdracht algemene of 

specifieke toegangs- of 

gebruiksbeperkingen stellen, ook met 

betrekking tot het wissen of vernietigen 

van de gegevens. Bij het vaststellen van 

dergelijke beperkingen zien ze er zoveel 

mogelijk vanaf, te voorkomen dat 

gegevens ter beschikking worden gesteld 

aan het Europees Parlement en de 

nationale parlementen wanneer zij 

parlementaire controle uitoefenen 

overeenkomstig de bepalingen zoals 

vastgelegd in hoofdstuk IX van deze 

verordening. Indien de noodzaak van 

dergelijke beperkingen pas na de 

overdracht duidelijk wordt, stellen zij 

Europol hiervan op de hoogte. Europol 

neemt deze beperkingen in acht. 

Or. en 

 

Amendement  363 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Europol mag de lidstaten, organen van 

de Unie, derde landen en internationale 

organisaties beperkingen opleggen voor 

de toegang tot of het gebruik van 

Schrappen 
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informatie uit openbaar beschikbare 

bronnen. 

Or. de 

Amendement  364 

Rui Tavares, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 25 bis 

 Privacyeffectbeoordeling 

 1. Voorafgaand aan elke reeks 

verwerkingen van persoonsgegevens 

beoordeelt Europol de effecten van de 

beoogde verwerkingssystemen en 

procedures inzake de bescherming van 

persoonsgegevens en stelt Europol de 

Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming hiervan in kennis. 

 2. De beoordeling bevat minstens een 

algemene beschrijving van de beoogde 

verwerkingen, een beoordeling van de 

risico’s voor de rechten en vrijheden van 

betrokkenen, de maatregelen die worden 

beoogd om de risico’s te beperken, en de 

waarborgen, beveiligingsmaatregelen en 

mechanismen die de bescherming van 

persoonsgegevens verzekeren en aantonen 

dat aan de bepalingen van deze 

verordening is voldaan, met inachtneming 

van de rechten en gerechtvaardigde 

belangen van de betrokkenen en andere 

betrokken personen. 

Or. en 

 

Amendement  365 

Josef Weidenholzer 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 25 bis 

 Privacyeffectbeoordeling 

 Voorafgaand aan elke reeks verwerkingen 

van persoonsgegevens beoordeelt Europol 

de effecten van de beoogde 

verwerkingssystemen en procedures 

inzake de bescherming van 

persoonsgegevens en stelt Europol de 

Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming hiervan in kennis. 

De beoordeling bevat minstens een 

algemene beschrijving van de beoogde 

verwerkingen, een beoordeling van de 

risico’s voor de rechten en vrijheden van 

betrokkenen, de maatregelen die worden 

beoogd om de risico’s te beperken, en de 

waarborgen, beveiligingsmaatregelen en 

mechanismen die de bescherming van 

persoonsgegevens verzekeren en aantonen 

dat aan de bepalingen van deze 

verordening is voldaan, met inachtneming 

van de rechten en gerechtvaardigde 

belangen van de betrokkenen en andere 

betrokken personen. 

Or. en 

 

Amendement  366 

Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd het recht van lidstaten, 

organen van de Unie, derde landen en 

internationale organisaties om beperkingen 

te stellen aan de toegang tot en het gebruik 

van deze informatie, hebben lidstaten 

1. Onverminderd het recht van lidstaten, 

organen van de Unie, derde landen en 

internationale organisaties om beperkingen 

te stellen aan de toegang tot en het gebruik 

van deze informatie en voor zover dit 
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toegang tot alle informatie die is verstrekt 

voor de doeleinden van artikel 24, lid 1, 

onder a) en b), en kunnen zij deze 

informatie opzoeken. De lidstaten wijzen 

de autoriteiten aan die bevoegd zijn om 

dergelijke zoekopdrachten uit te voeren. 

nodig is voor de rechtmatige vervulling 

van hun taken, hebben lidstaten toegang 

tot alle informatie die is verstrekt voor de 

doeleinden van artikel 24, lid 1, onder a) en 

b), en kunnen zij deze informatie 

opzoeken. De lidstaten wijzen de 

autoriteiten aan die bevoegd zijn om 

dergelijke zoekopdrachten uit te voeren. 

Or. en 

 

Amendement  367 

Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd het recht van lidstaten, 

organen van de Unie, derde landen en 

internationale organisaties om beperkingen 

te stellen aan de toegang tot en het gebruik 

van deze informatie, hebben lidstaten 

toegang tot alle informatie die is verstrekt 

voor de doeleinden van artikel 24, lid 1, 

onder a) en b), en kunnen zij deze 

informatie opzoeken. De lidstaten wijzen 

de autoriteiten aan die bevoegd zijn om 

dergelijke zoekopdrachten uit te voeren. 

1. Onverminderd het recht van lidstaten, 

organen van de Unie, derde landen en 

internationale organisaties om beperkingen 

te stellen aan de toegang tot en het gebruik 

van deze informatie, hebben lidstaten 

toegang tot alle informatie die is verstrekt 

voor de doeleinden van artikel 24, lid 1, 

onder a) en b), en kunnen zij deze 

informatie opzoeken. De lidstaten wijzen 

de autoriteiten aan die bevoegd zijn om 

dergelijke zoekopdrachten uit te voeren en 

zij kunnen informatie raadplegen en 

doorzoeken op “need-to-know”-basis en 

voor zover dat noodzakelijk is voor de 

rechtmatige vervulling van hun taken. 

Or. en 

 

Amendement  368 

Véronique Mathieu Houillon 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten krijgen op basis van een 

hit/no hit-systeem indirecte toegang tot 

informatie die is verstrekt voor de 

doeleinden van artikel 24, lid 1, onder c), 

onverminderd eventuele beperkingen 

gesteld door de lidstaten, organen van de 

Unie en derde landen of internationale 

organisaties die de informatie hebben 

verstrekt, overeenkomstig artikel 25, lid 2. 

Indien een zoekopdracht een hit oplevert, 

start Europol de procedure op grond 

waarvan de informatie die tot de hit heeft 

geleid, mag worden gedeeld, met 

inachtneming van het besluit van de 

lidstaat die de informatie aan Europol 

heeft verstrekt. 

2. De lidstaten krijgen op basis van een 

hit/no hit-systeem indirecte toegang tot 

informatie die is verstrekt voor de 

doeleinden van artikel 24, lid 1, onder c), 

onverminderd eventuele beperkingen 

gesteld door de lidstaten, organen van de 

Unie en derde landen of internationale 

organisaties die de informatie hebben 

verstrekt, overeenkomstig artikel 25, lid 2. 

Indien een zoekopdracht een hit oplevert, 

informeert Europol de lidstaat die de 

informatie heeft verstrekt en start Europol 

de procedure op grond waarvan de 

informatie die tot de hit heeft geleid, mag 

worden gedeeld, met inachtneming van het 

besluit van de betreffende lidstaat. 

Or. fr 

Motivering 

De lidstaat die informatie heeft verstrekt moet geïnformeerd worden over de verspreiding 

ervan, ook al heeft de lidstaat geen enkele beperking gesteld. 

 

Amendement  369 

Carlos Coelho 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten krijgen op basis van een 

hit/no hit-systeem indirecte toegang tot 

informatie die is verstrekt voor de 

doeleinden van artikel 24, lid 1, onder c), 

onverminderd eventuele beperkingen 

gesteld door de lidstaten, organen van de 

Unie en derde landen of internationale 

organisaties die de informatie hebben 

verstrekt, overeenkomstig artikel 25, lid 2. 

2. De lidstaten krijgen op basis van een 

hit/no hit-systeem toegang tot informatie 

die is verstrekt voor de doeleinden van 

artikel 24, lid 1, onder c), onverminderd 

eventuele beperkingen gesteld door de 

lidstaten, organen van de Unie en derde 

landen of internationale organisaties die de 

informatie hebben verstrekt, 

overeenkomstig artikel 25, lid 2. Indien een 
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Indien een zoekopdracht een hit oplevert, 

start Europol de procedure op grond 

waarvan de informatie die tot de hit heeft 

geleid, mag worden gedeeld, met 

inachtneming van het besluit van de 

lidstaat die de informatie aan Europol heeft 

verstrekt. 

zoekopdracht een hit oplevert, start 

Europol de procedure op grond waarvan de 

informatie die tot de hit heeft geleid, mag 

worden gedeeld, met inachtneming van het 

besluit van de lidstaat die de informatie aan 

Europol heeft verstrekt. 

Or. en 

 

Amendement  370 

Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten krijgen op basis van een 

hit/no hit-systeem indirecte toegang tot 

informatie die is verstrekt voor de 

doeleinden van artikel 24, lid 1, onder c), 

onverminderd eventuele beperkingen 

gesteld door de lidstaten, organen van de 

Unie en derde landen of internationale 

organisaties die de informatie hebben 

verstrekt, overeenkomstig artikel 25, lid 2. 

Indien een zoekopdracht een hit oplevert, 

start Europol de procedure op grond 

waarvan de informatie die tot de hit heeft 

geleid, mag worden gedeeld, met 

inachtneming van het besluit van de 

lidstaat die de informatie aan Europol heeft 

verstrekt. 

2. De lidstaten krijgen op basis van een 

hit/no hit-systeem toegang tot informatie 

die is verstrekt voor de doeleinden van 

artikel 24, lid 1, onder c), onverminderd 

eventuele beperkingen gesteld door de 

lidstaten, organen van de Unie en derde 

landen of internationale organisaties die de 

informatie hebben verstrekt, 

overeenkomstig artikel 25, lid 2. Indien een 

zoekopdracht een hit oplevert, start 

Europol de procedure op grond waarvan de 

informatie die tot de hit heeft geleid, mag 

worden gedeeld, met inachtneming van het 

besluit van de lidstaat die de informatie aan 

Europol heeft verstrekt. 

Or. en 

 

Amendement  371 

Rui Tavares, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten krijgen op basis van een 

hit/no hit-systeem indirecte toegang tot 

informatie die is verstrekt voor de 

doeleinden van artikel 24, lid 1, onder c), 

onverminderd eventuele beperkingen 

gesteld door de lidstaten, organen van de 

Unie en derde landen of internationale 

organisaties die de informatie hebben 

verstrekt, overeenkomstig artikel 25, lid 2. 

Indien een zoekopdracht een hit oplevert, 

start Europol de procedure op grond 

waarvan de informatie die tot de hit heeft 

geleid, mag worden gedeeld, met 

inachtneming van het besluit van de 

lidstaat die de informatie aan Europol heeft 

verstrekt. 

2. De lidstaten krijgen op basis van een 

hit/no hit-systeem indirecte toegang tot 

informatie die is verstrekt voor een 

specifiek doeleinde in de zin van 

artikel 24, lid 1, onder c), onverminderd 

eventuele beperkingen gesteld door de 

lidstaten, organen van de Unie en derde 

landen of internationale organisaties die de 

informatie hebben verstrekt, 

overeenkomstig artikel 25, lid 2. Indien een 

zoekopdracht een hit oplevert, start 

Europol de procedure op grond waarvan de 

informatie die tot de hit heeft geleid, mag 

worden gedeeld, met inachtneming van het 

besluit van de lidstaat, het orgaan van de 

Unie, het derde land of de internationale 

organisatie waardoor de informatie aan 

Europol is verstrekt en voor zover de 

gegevens waarop de hit betrekking heeft 

noodzakelijk zijn voor de rechtmatige 

vervulling van hun taken. 

Or. en 

 

Amendement  372 

Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten krijgen op basis van een 

hit/no hit-systeem indirecte toegang tot 

informatie die is verstrekt voor de 

doeleinden van artikel 24, lid 1, onder c), 

onverminderd eventuele beperkingen 

gesteld door de lidstaten, organen van de 

Unie en derde landen of internationale 

organisaties die de informatie hebben 

verstrekt, overeenkomstig artikel 25, lid 2. 

Indien een zoekopdracht een hit oplevert, 

start Europol de procedure op grond 

2. De lidstaten krijgen op basis van een 

hit/no hit-systeem indirecte toegang tot 

informatie die is verstrekt voor de 

doeleinden van artikel 24, lid 1, onder c), 

onverminderd eventuele beperkingen 

gesteld door de lidstaten, organen van de 

Unie en derde landen of internationale 

organisaties die de informatie hebben 

verstrekt, overeenkomstig artikel 25, lid 2. 

Indien een zoekopdracht een hit oplevert, 

start Europol de procedure op grond 
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waarvan de informatie die tot de hit heeft 

geleid, mag worden gedeeld, met 

inachtneming van het besluit van de 

lidstaat die de informatie aan Europol heeft 

verstrekt. 

waarvan de informatie die tot de hit heeft 

geleid, mag worden gedeeld, met 

inachtneming van het besluit van de 

lidstaat, het orgaan van de Unie, het derde 

land of de internationale organisatie 

waardoor de informatie aan Europol is 

verstrekt. In zulke gevallen specificeren de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaat 

welke gegevens zij nodig hebben en mag 

Europol de gegevens delen met de 

bevoegde autoriteiten voor zover de 

gegevens waarop de hit betrekking heeft 

noodzakelijk zijn voor de rechtmatige 

vervulling van hun taken. Europol houdt 

bij welke informatie geraadpleegd is. 

Or. en 

 

Amendement  373 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten krijgen op basis van een 

hit/no hit-systeem indirecte toegang tot 

informatie die is verstrekt voor de 

doeleinden van artikel 24, lid 1, onder c), 

onverminderd eventuele beperkingen 

gesteld door de lidstaten, organen van de 

Unie en derde landen of internationale 

organisaties die de informatie hebben 

verstrekt, overeenkomstig artikel 25, lid 2. 

Indien een zoekopdracht een hit oplevert, 

start Europol de procedure op grond 

waarvan de informatie die tot de hit heeft 

geleid, mag worden gedeeld, met 

inachtneming van het besluit van de 

lidstaat die de informatie aan Europol heeft 

verstrekt. 

2. De lidstaten krijgen op basis van een 

hit/no hit-systeem indirecte toegang tot 

informatie die is verstrekt voor een 

specifiek doeleinde in de zin van 

artikel 24, lid 1, onder c), onverminderd 

eventuele beperkingen gesteld door de 

lidstaten, organen van de Unie en derde 

landen of internationale organisaties die de 

informatie hebben verstrekt, 

overeenkomstig artikel 25, lid 2. Indien een 

zoekopdracht een hit oplevert, start 

Europol de procedure op grond waarvan de 

informatie die tot de hit heeft geleid, mag 

worden gedeeld, met inachtneming van het 

besluit van de lidstaat, het orgaan van de 

Unie, het derde land of de internationale 

organisatie waardoor de informatie aan 

Europol is verstrekt en voor zover de 

gegevens waarop de hit betrekking heeft 

noodzakelijk zijn voor de rechtmatige 
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vervulling van hun taken. 

Or. en 

 

Amendement  374 

Rui Tavares 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Europol houdt gedetailleerde 

gegevens bij over alle hits, zoals bepaald 

in artikel 43. 

Or. en 

 

Amendement  375 

Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Europol houdt gedetailleerde 

gegevens bij over alle hits, zoals bepaald 

in artikel 43. 

Or. en 

 

Amendement  376 

Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Europol neemt alle nodige maatregelen 1. Europol neemt alle nodige maatregelen 
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om Eurojust en het Europees Bureau voor 

Fraudebestrijding (OLAF) in de 

mogelijkheid te stellen om binnen hun 

respectieve mandaten toegang te krijgen tot 

alle informatie die is verstrekt voor de 

doeleinden voorzien in artikel 24, lid 1, 

onder a) en b), en deze informatie op te 

zoeken, onverminderd het recht van 

lidstaten, organen van de Unie, derde 

landen en internationale organisaties om 

beperkingen te stellen aan de toegang tot 

en het gebruik van dergelijke informatie. 

Europol wordt op de hoogte gebracht 

wanneer een zoekopdracht door Eurojust of 

OLAF een overeenkomst oplevert met door 

Europol verwerkte informatie. 

om Eurojust en het Europees Bureau voor 

Fraudebestrijding (OLAF) in de 

mogelijkheid te stellen om binnen hun 

respectieve mandaten toegang te krijgen tot 

alle informatie die is verstrekt voor de 

doeleinden voorzien in artikel 24, lid 1, 

onder a) en b), en deze informatie op te 

zoeken, onverminderd het recht van 

lidstaten, organen van de Unie, derde 

landen en internationale organisaties om 

beperkingen te stellen aan de toegang tot 

en het gebruik van dergelijke informatie. 

Europol wordt op de hoogte gebracht 

wanneer een zoekopdracht door Eurojust of 

OLAF een overeenkomst oplevert met door 

Europol verwerkte informatie. Europol en 

OLAF mogen gegevens raadplegen en 

doorzoeken op “need-to- know”-basis en 

voor zover dat noodzakelijk is voor de 

rechtmatige vervulling van hun taken. 

Or. en 

 

Amendement  377 

Rui Tavares, Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Europol neemt alle nodige maatregelen 

om Eurojust en OLAF in de mogelijkheid 

te stellen om binnen hun respectieve 

mandaten op basis van een hit/no hit-

systeem indirecte toegang te krijgen tot 

informatie die is verstrekt voor de 

doeleinden van artikel 24, lid 1, onder c), 

onverminderd eventuele beperkingen 

gesteld door de lidstaten, organen van de 

Unie en derde landen of internationale 

organisaties die de informatie verstrekt 

hebben, overeenkomstig artikel 25, lid 2. 

Indien een zoekopdracht een hit oplevert, 

start Europol de procedure op grond 

waarvan de informatie die tot de hit heeft 

2. Europol neemt alle nodige maatregelen 

om Eurojust en OLAF in de mogelijkheid 

te stellen om binnen hun respectieve 

mandaten op basis van een hit/no hit-

systeem indirecte toegang te krijgen tot 

informatie die is verstrekt voor een 

specifiek doeleinde in de zin van 

artikel 24, lid 1, onder c), onverminderd 

eventuele beperkingen gesteld door de 

lidstaten, organen van de Unie en derde 

landen of internationale organisaties die de 

informatie verstrekt hebben, 

overeenkomstig artikel 25, lid 2. Indien een 

zoekopdracht een hit oplevert, start 

Europol de procedure op grond waarvan de 
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geleid, mag worden gedeeld, met 

inachtneming van het besluit van de 

lidstaat, het orgaan van de Unie, het derde 

land of de internationale organisatie 

waardoor de informatie aan Europol is 

verstrekt. 

informatie die tot de hit heeft geleid, mag 

worden gedeeld, met inachtneming van het 

besluit van de lidstaat, het orgaan van de 

Unie, het derde land of de internationale 

organisatie waardoor de informatie aan 

Europol is verstrekt. 

Or. en 

 


