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Pliki do analizy Europolu *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie inicjatywy
Republiki Finlandii mającej na celu przyjęcie decyzji Rady zmieniającej akt Rady w sprawie przy-
jęcia przepisów dotyczących plików do analizy Europolu (16336/2006 — C6-0048/2007 — 2007/

0802(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając inicjatywę Republiki Finlandii (16336/2006) (1),

— uwzględniając art. 10 ust. 1 Konwencji, opartej na art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie
ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), podpisanej w Brukseli w dniu
26 lipca 1995 r. (2),

— uwzględniając art. 30 ust. 1 lit. b), art. 30 ust. 2 i art. 34 ust. 2 lit. c) Traktatu UE,

— uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0048/2007),

— uwzględniając akt Rady z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących plików
do analizy Europolu (3),

— uwzględniając akt Rady z dnia 27 listopada 2003 r. (4), przyjmujący na podstawie art. 43 ust. 1 Kon-
wencji o Europolu, Protokół zmieniający tę Konwencję,

— uwzględniając art. 93 oraz art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(A6-0288/2007),

1. zatwierdza inicjatywę Republiki Finlandii z późniejszymi zmianami;

2. zwraca się do Rady o wprowadzenie do tekstu dokumentu odpowiednich zmian;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przy-
jętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne
wprowadzenia znaczących zmian do inicjatywy Republiki Finlandii;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak
również rządowi Republiki Finlandii.

(1) Dz.U. C 41 z 24.2.2007, str. 5.
(2) Dz.U. C 316 z 27.11.1995, str. 2.
(3) Dz.U. C 26 z 30.1.1999, str. 1.
(4) Dz.U. C 2 z 6.1.2004, str. 1.
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TEKST ZAPROPONOWANY PRZEZ
REPUBLIKĘ FINLANDII / RADĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1

ARTYKUŁ 1, PUNKT 4, LITERA (B)
Artykuł 12 ustęp 3 (akt Rady)

„3. Działania analityczne i rozpowszechnianie wyników ana-
lizy mogą się rozpocząć niezwłocznie po otwarciu pliku do
analizy, zgodnie z art. 12 ust. 1 Konwencji o Europolu.
W przypadku, gdy Zarząd zwróci się do dyrektora Europolu
o zmianę polecenia otwarcia lub zamknięcia pliku, dane, które
nie mogły zostać włączone do pliku, lub — jeżeli plik ma zos-
tać zamknięty — wszystkie dane zawarte w tym pliku, zostają
natychmiast usunięte.”

„3. Działania analityczne mogą się rozpocząć niezwłocznie
po otwarciu pliku do analizy, zgodnie z art. 12 ust. 1 Konwen-
cji o Europolu. Zarząd zezwala na udostępnienie wyników
analizy dopiero po przekazaniu przez wspólny organ nadzorczy
uwag dotyczących otwarcia takiego pliku. W przypadku, gdy
Zarząd zwróci się do dyrektora Europolu o zmianę polecenia
otwarcia lub zamknięcie pliku, dane, które nie mogły zostać włą-
czone do pliku, lub — jeżeli plik ma zostać zamknięty —

wszystkie dane zawarte w tym pliku, zostają natychmiast usu-
nięte.”

Poprawka 2

ARTYKUŁ 1 PUNKT 6
Artykuł 15 ustępy 4 i 5 (akt Rady)

6) skreśla się art. 15 ust. 4 i 5. skreślony
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Klęski żywiołowe

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie klęsk żywiołowych

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 2, 6 oraz 174 traktatu WE,

— uwzględniając swoje rezolucje: z dnia 7 września 2006 r. w sprawie pożarów lasów oraz powodzi
w Europie (1), z dnia 5 września 2002 r. w sprawie powodzi w Europie (2), z dnia 14 kwietnia 2005 r.
w sprawie suszy w Portugalii (3), z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie suszy w Hiszpanii (4), z dnia 8
września 2005 r. w sprawie katastrof naturalnych (pożarów i powodzi) w Europie (5) oraz swoje rezo-
lucje z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie klęsk żywiołowych (pożary, susze i powodzie) — aspekty
związane z rolnictwem (6), w sprawie aspektów związanych z rozwojem regionalnym (7) oraz
w sprawie aspektów związanych z ochroną środowiska naturalnego (8),

— uwzględniając dwa wspólne przesłuchania publiczne zorganizowane przez Komisję Rozwoju Regional-
nego, Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz
Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie „Europejskiej strategii walki z klęskami żywiołowymi” (z
dnia 20 marca 2006 r.) oraz w sprawie „Europejskich sił ochrony ludności: EuropeAid” (z dnia 5 paź-
dziernika 2006 r.),

(1) Dz.U. C 305 E z 14.12.2006, str. 240.
(2) Dz.U. C 272 E z 13.11.2003, str. 471.
(3) Dz.U. C 33 E z 9.2.2006, str. 599.
(4) Dz.U. C 92 E z 20.4.2006, str. 414.
(5) Dz.U. C 193 E z 17.8.2006, str. 322.
(6) Dz.U. C 297 E z 7.12.2006, str. 363.
(7) Dz.U. C 297 E z 7.12.2006, str. 369.
(8) Dz.U. C 297 E z 7.12.2006, str. 375.

24.7.2008 PL C 187 E/55Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek, 4 września 2007 r.


