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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EU) 2016/794, wat betreft de samenwerking van Europol 
met particuliere partijen, de verwerking van persoonsgegevens door Europol ter 
ondersteuning van strafrechtelijke onderzoeken en de rol van Europol op het gebied van 
onderzoek en innovatie
(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2020)0791),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 88 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C9-0401/2020),

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0000/2021),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het veiligheidslandschap verandert 
voortdurend in Europa door veranderende 
en steeds complexer wordende 
bedreigingen voor de veiligheid. 
Criminelen benutten de voordelen die de 
digitale transformatie en nieuwe 
technologieën met zich brengen, zoals de 
interconnectiviteit en het vervagen van de 
grenzen tussen de fysieke en de digitale 
wereld. De COVID-19-crisis heeft daartoe 
bijgedragen, aangezien criminelen snel van 
de gelegenheid hebben gebruikgemaakt om 
de crisis te benutten door hun werkwijzen 
aan te passen of nieuwe criminele 
activiteiten te ontwikkelen. Terrorisme 
blijft een belangrijke bedreiging vormen 
voor de vrijheid en levenswijze van de 
Europese Unie en haar burgers.

(2) Het veiligheidslandschap verandert 
voortdurend in Europa door veranderende 
en steeds complexer wordende 
bedreigingen voor de veiligheid. 
Criminelen benutten de voordelen die de 
digitale transformatie en nieuwe 
technologieën met zich brengen, zoals de 
interconnectiviteit en het vervagen van de 
grenzen tussen de fysieke en de digitale 
wereld alsmede de mogelijkheid hun 
misdaden en hun identiteit te verhullen 
door het gebruik van technologieën die de 
privacy verbeteren. De COVID-19-crisis 
heeft daartoe bijgedragen, aangezien 
criminelen snel van de gelegenheid hebben 
gebruikgemaakt om de crisis te benutten 
door hun werkwijzen aan te passen of 
nieuwe criminele activiteiten te 
ontwikkelen. Terrorisme blijft een 
belangrijke bedreiging vormen voor de 
vrijheid en levenswijze van de Europese 
Unie en haar burgers.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze bedreigingen verspreiden zich 
over de grenzen heen, bestrijken en 
faciliteren allerlei strafbare feiten, en 
manifesteren zich in polycriminele 
georganiseerde misdaadgroepen die tal van 
criminele activiteiten ontplooien. 
Aangezien tot het nationale niveau 
beperkte maatregelen niet volstaan om 

(3) Deze bedreigingen verspreiden zich 
over de grenzen heen, bestrijken en 
faciliteren allerlei strafbare feiten, en 
manifesteren zich in polycriminele 
georganiseerde misdaadgroepen die tal van 
criminele activiteiten ontplooien. 
Aangezien maatregelen op nationaal 
niveau en grensoverschrijdende 
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deze grensoverschrijdende 
veiligheidsproblemen aan te pakken, 
hebben de rechtshandhavingsautoriteiten 
van de lidstaten steeds meer 
gebruikgemaakt van de ondersteuning en 
deskundigheid die Europol biedt om zware 
criminaliteit en terrorisme te bestrijden. 
Sinds Verordening (EU) 2016/794 van 
toepassing is geworden, is het operationele 
belang van de taken van Europol 
ingrijpend veranderd. De nieuwe 
bedreigingsomgeving verandert ook de 
ondersteuning die lidstaten nodig hebben 
en van Europol verwachten om de 
veiligheid van de burgers te waarborgen.

samenwerking niet volstaan om deze 
grensoverschrijdende veiligheidsproblemen 
aan te pakken, hebben de 
rechtshandhavingsautoriteiten van de 
lidstaten steeds meer gebruikgemaakt van 
de ondersteuning en deskundigheid die 
Europol biedt om zware criminaliteit en 
terrorisme te voorkomen en te bestrijden. 
Sinds Verordening (EU) 2016/794 van 
toepassing is geworden, is het operationele 
belang van de taken van Europol 
aanzienlijk toegenomen. De nieuwe 
bedreigingsomgeving verandert ook het 
soortondersteuning, en de omvang ervan, 
die lidstaten nodig hebben en van Europol 
verwachten om de veiligheid van de 
burgers te waarborgen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Aangezien Europa geconfronteerd 
wordt met toenemende bedreigingen van 
georganiseerde criminele groepen en 
terroristische aanslagen, moet een 
doeltreffende rechtshandhavingsrespons de 
beschikbaarheid omvatten van goed 
opgeleide interoperabele speciale 
interventie-eenheden die gespecialiseerd 
zijn in de beheersing van crisissituaties. In 
de Unie werken de 
rechtshandhavingseenheden van de 
lidstaten samen op basis van 
Besluit 2008/617 van de Raad53. Europol 
moet deze speciale interventie-eenheden 
kunnen ondersteunen, onder meer door 
operationele, technische en financiële steun 
te verlenen.

(4) Aangezien Europa geconfronteerd 
wordt met toenemende bedreigingen van 
georganiseerde criminele groepen en 
terroristische aanslagen, moet een 
doeltreffende rechtshandhavingsrespons de 
beschikbaarheid omvatten van goed 
opgeleide interoperabele speciale 
interventie-eenheden die gespecialiseerd 
zijn in de beheersing van door de mens 
veroorzaakte crisissituaties die een 
ernstige rechtstreekse fysieke bedreiging 
vormen voor personen, eigendommen, 
infrastructuur of instellingen, met name 
gijzelingen, kapingen en soortgelijke 
gebeurtenissen. In de Unie werken die 
rechtshandhavingseenheden van de 
lidstaten samen op basis van 
Besluit 2008/617 van de Raad53. Europol 
moet deze speciale interventie-eenheden 
kunnen ondersteunen, onder meer door 
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operationele, technische en financiële steun 
te verlenen.

__________________ __________________
53 Besluit 2008/617/JBZ van de Raad van 
23 juni 2008 ter verbetering van de 
samenwerking in crisissituaties tussen de 
speciale interventie-eenheden van de 
lidstaten van de Europese Unie (PB L 210 
van 6.8.2008).

53 Besluit 2008/617/JBZ van de Raad van 
23 juni 2008 ter verbetering van de 
samenwerking in crisissituaties tussen de 
speciale interventie-eenheden van de 
lidstaten van de Europese Unie (PB L 210 
van 6.8.2008, blz. 73).

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De afgelopen jaren waren 
grootschalige cyberaanvallen gericht op 
zowel publieke als private entiteiten in veel 
rechtsgebieden in de Unie en daarbuiten, 
met gevolgen voor diverse sectoren, 
waaronder vervoer, gezondheidszorg en 
financiële diensten. Cybercriminaliteit en 
cyberbeveiliging kunnen niet los van elkaar 
worden gezien in een interconnectieve 
omgeving. De preventie, het onderzoek en 
de vervolging van dergelijke activiteiten 
worden ondersteund door coördinatie en 
samenwerking tussen relevante actoren, 
waaronder het Agentschap van de 
Europese Unie voor cyberbeveiliging 
(Enisa), de autoriteiten die bevoegd zijn 
voor de beveiliging van netwerk- en 
informatiesystemen (“NIB-autoriteiten”), 
zoals gedefinieerd in 
Richtlijn (EU) 2016/114854, 
rechtshandhavingsautoriteiten en private 
partijen. Om te zorgen voor doeltreffende 
samenwerking tussen alle relevante actoren 
op het niveau van de Unie en op nationaal 
niveau inzake cyberaanvallen en 
bedreigingen voor de veiligheid, moet 
Europol met het Enisa samenwerken door 

(5) De afgelopen jaren waren 
grootschalige cyberaanvallen gericht op 
zowel publieke als private entiteiten in veel 
rechtsgebieden in de Unie en daarbuiten, 
met gevolgen voor diverse sectoren, 
waaronder vervoer, gezondheidszorg en 
financiële diensten. Cybercriminaliteit en 
cyberbeveiliging kunnen niet los van elkaar 
worden gezien in een interconnectieve 
omgeving. De preventie, de opsporing, het 
onderzoek en de vervolging van dergelijke 
activiteiten worden ondersteund door 
coördinatie en samenwerking tussen 
relevante actoren, waaronder het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
cyberbeveiliging (Enisa), de autoriteiten 
die bevoegd zijn voor de beveiliging van 
netwerk- en informatiesystemen (NIB-
autoriteiten), zoals gedefinieerd in 
Richtlijn (EU) 2016/114854, 
rechtshandhavingsautoriteiten en private 
partijen. Om te zorgen voor doeltreffende 
samenwerking tussen alle relevante actoren 
op het niveau van de Unie en op nationaal 
niveau inzake cyberaanvallen en 
bedreigingen voor de cyberbeveiliging, 
moet Europol met het Enisa samenwerken 
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informatie uit te wisselen en analytische 
ondersteuning te bieden.

door informatie uit te wisselen en 
analytische ondersteuning te bieden.

__________________ __________________
54 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 
2016 houdende maatregelen voor een hoog 
gemeenschappelijk niveau van beveiliging 
van netwerk- en informatiesystemen in de 
Unie (PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1).

54 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 
2016 houdende maatregelen voor een hoog 
gemeenschappelijk niveau van beveiliging 
van netwerk- en informatiesystemen in de 
Unie (PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De bedreiging die uitgaat van zware 
criminaliteit, vereist een gecoördineerde, 
coherente, multidisciplinaire respons 
waarbij diverse instanties samenwerken. 
Europol moet dergelijke 
inlichtingengestuurde 
veiligheidsinitiatieven die door de lidstaten 
worden aangestuurd, kunnen faciliteren en 
ondersteunen om ernstige criminele 
dreigingen te identificeren, prioriteiten te 
stellen en aan te pakken, zoals het 
Europees multidisciplinair platform tegen 
criminaliteitsdreiging. Europol moet 
administratieve, logistieke, financiële en 
operationele steun kunnen verlenen aan 
dergelijke activiteiten, en zo bijdragen aan 
de vaststelling van horizontale prioriteiten 
en de uitvoering van horizontale 
strategische doelstellingen op het gebied 
van de bestrijding van zware criminaliteit.

(7) De bedreiging die uitgaat van zware 
criminaliteit, vereist een gecoördineerde, 
coherente, multidisciplinaire respons 
waarbij diverse instanties samenwerken. 
Europol moet dergelijke 
inlichtingengestuurde operationele en 
strategische initiatieven die door de 
lidstaten worden aangestuurd, kunnen 
faciliteren en ondersteunen om ernstige 
criminele dreigingen te identificeren, 
prioriteiten te stellen en aan te pakken, 
zoals het Europees multidisciplinair 
platform tegen criminaliteitsdreiging. 
Europol moet administratieve, logistieke, 
financiële en operationele steun kunnen 
verlenen aan dergelijke activiteiten, en zo 
bijdragen aan de vaststelling van 
horizontale prioriteiten en de uitvoering 
van horizontale strategische doelstellingen 
op het gebied van de bestrijding van zware 
criminaliteit.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het Schengeninformatiesysteem 
(SIS), dat op het gebied van politiële en 
justitiële samenwerking in strafzaken is 
ingesteld bij Verordening (EU) 2018/1862 
van het Europees Parlement en de 
Raad55,56, is een essentieel instrument voor 
de handhaving van een hoog niveau van 
veiligheid in de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht. Als knooppunt voor 
informatie-uitwisseling in de Unie, 
ontvangt en bewaart Europol waardevolle 
informatie van derde landen en 
internationale organisaties over personen 
die verdacht worden van betrokkenheid bij 
strafbare feiten die onder het mandaat van 
Europol vallen. Europol moet, na 
raadpleging van de lidstaten, gegevens 
over deze personen in het SIS kunnen 
invoeren om deze rechtstreeks en in 
realtime beschikbaar te stellen voor de 
eindgebruikers van het SIS.

(8) Het Schengeninformatiesysteem 
(SIS), dat op het gebied van politiële en 
justitiële samenwerking in strafzaken is 
ingesteld bij Verordening (EU) 2018/1862 
van het Europees Parlement en de Raad55, 
is een essentieel instrument voor de 
handhaving van een hoog niveau van 
veiligheid in de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht. Als knooppunt voor 
informatie-uitwisseling in de Unie, 
ontvangt en bewaart Europol waardevolle 
informatie van derde landen en 
internationale organisaties over personen 
die verdacht worden van betrokkenheid bij 
strafbare feiten die onder het mandaat van 
Europol vallen. Europol moet, na 
raadpleging van de lidstaten, signaleringen 
voor deze personen in het SIS kunnen 
invoeren, mits zij onderdanen van derde 
landen zijn, om deze rechtstreeks en in 
realtime beschikbaar te stellen voor de 
eindgebruikers van het SIS aan de 
frontlinie, zoals grenswachten of 
politiefunctionarissen, die geen toegang 
hebben tot het Europol-informatiesysteem 
en de Etias-observatielijst, aan de hand 
waarvan dergelijke informatie eveneens 
wordt gedeeld.

__________________ __________________
55 Verordening (EU) 2018/1862 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
28 november 2018 betreffende de 
instelling, de werking en het gebruik van 
het Schengeninformatiesysteem (SIS) op 
het gebied van politiële en justitiële 
samenwerking in strafzaken, tot wijziging 
en intrekking van Besluit 2007/533/JBZ 
van de Raad en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1986/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad en 
Besluit 2010/261/EU van de Commissie 

55 Verordening (EU) 2018/1862 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
28 november 2018 betreffende de 
instelling, de werking en het gebruik van 
het Schengeninformatiesysteem (SIS) op 
het gebied van politiële en justitiële 
samenwerking in strafzaken, tot wijziging 
en intrekking van Besluit 2007/533/JBZ 
van de Raad en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1986/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad en 
Besluit 2010/261/EU van de Commissie 
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(PB L 312 van 7.12.2018, blz. 56). (PB L 312 van 7.12.2018, blz. 56).
56 Verordening (EU) 2018/1862 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
28 november 2018 betreffende de 
instelling, de werking en het gebruik van 
het Schengeninformatiesysteem (SIS) op 
het gebied van politiële en justitiële 
samenwerking in strafzaken, tot wijziging 
en intrekking van Besluit 2007/533/JBZ 
van de Raad en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1986/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad en 
Besluit 2010/261/EU van de Commissie 
(PB L 312 van 7.12.2018, blz. 56).

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Europol heeft een belangrijke rol te 
spelen bij de ondersteuning van het 
evaluatiemechanisme voor de controle van 
en het toezicht op de toepassing van het 
Schengenacquis, zoals vastgesteld bij 
Verordening (EU) nr. 1053/2013 van de 
Raad. Gelet op de noodzaak de interne 
veiligheid van de Unie te versterken, moet 
Europol met zijn deskundigheid, analyse, 
verslagen en andere relevante informatie 
bijdragen aan het gehele evaluatieproces, 
van de programmering tot de bezoeken ter 
plaatse en de follow-up. Europol moet ook 
helpen bij de ontwikkeling en actualisering 
van de instrumenten voor evaluatie en 
toezicht.

(9) Europol heeft een belangrijke rol te 
spelen bij de ondersteuning van het 
evaluatiemechanisme voor de controle van 
en het toezicht op de toepassing van het 
Schengenacquis, zoals vastgesteld bij 
Verordening (EU) nr. 1053/2013 van de 
Raad. Gelet op de noodzaak de interne 
veiligheid van de Unie te versterken, moet 
Europol met zijn deskundigheid, analyses, 
verslagen en andere relevante informatie 
bijdragen aan het gehele evaluatieproces, 
van de programmering tot de bezoeken ter 
plaatse en de follow-up. Europol moet ook 
helpen bij de ontwikkeling en actualisering 
van de instrumenten voor evaluatie en 
toezicht.

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te helpen het volledige 
potentieel van de EU-financiering voor 
veiligheidsonderzoek te ontwikkelen en 
tegemoet te komen aan de behoeften van 
rechtshandhaving, moet Europol de 
Commissie bijstaan bij het vaststellen van 
de belangrijkste onderzoeksthema’s en bij 
het opstellen en uitvoeren van de 
kaderprogramma’s van de Unie voor 
onderzoek en innovatie die relevant zijn 
voor de doelstellingen van Europol. 
Wanneer Europol de Commissie bijstaat 
bij het vaststellen van de belangrijkste 
onderzoeksthema’s en het opstellen en 
uitvoeren van een kaderprogramma van 
de Unie, mag Europol geen financiering uit 
dat programma ontvangen overeenkomstig 
het beginsel dat belangenconflicten moeten 
worden vermeden.

(11) Om te helpen het volledige 
potentieel van de EU-financiering voor 
veiligheidsonderzoek te ontwikkelen en 
tegemoet te komen aan de behoeften van 
rechtshandhaving, moet Europol de 
Commissie bijstaan bij het vaststellen van 
de belangrijkste onderzoeksthema’s en bij 
het opstellen en uitvoeren van de 
kaderprogramma’s van de Unie voor 
onderzoek en innovatie die relevant zijn 
voor de doelstellingen van Europol. In dat 
opzicht mag Europol geen financiering uit 
dat programma ontvangen overeenkomstig 
het beginsel dat belangenconflicten moeten 
worden vermeden.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Unie en de lidstaten kunnen om 
redenen van veiligheid of openbare orde 
beperkende maatregelen vaststellen met 
betrekking tot buitenlandse directe 
investeringen. Daartoe stelt 
Verordening (EU) 2019/452 van het 
Europees Parlement en de Raad57 een 
kader vast voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen in de 
Unie dat de lidstaten en de Commissie de 
middelen verschaft om risico’s voor de 

(12) De Unie en de lidstaten kunnen om 
redenen van veiligheid of openbare orde 
beperkende maatregelen vaststellen met 
betrekking tot buitenlandse directe 
investeringen. Daartoe stelt 
Verordening (EU) 2019/452 van het 
Europees Parlement en de Raad57 een 
kader vast voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen in de 
Unie dat de lidstaten en de Commissie de 
middelen verschaft om risico’s voor de 
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veiligheid of de openbare orde op een 
alomvattende manier aan te pakken. Als 
onderdeel van de beoordeling van de 
verwachte gevolgen voor de veiligheid of 
de openbare orde moet Europol 
ondersteuning bieden bij de screening van 
specifieke gevallen van buitenlandse 
directe investeringen in de Unie die 
betrekking hebben op ondernemingen die 
technologieën leveren die door Europol of 
de lidstaten worden gebruikt of ontwikkeld 
om strafbare feiten te voorkomen en te 
bestrijden.

veiligheid of de openbare orde op een 
alomvattende manier aan te pakken. 
Buitenlandse directe investeringen in 
opkomende technologieën verdienen 
bijzondere aandacht, omdat zij 
verstrekkende gevolgen kunnen hebben 
voor de veiligheid en de openbare orde, 
met name wanneer dergelijke 
technologieën door 
rechtshandhavingsautoriteiten worden 
gebruikt. Gezien zijn rol bij de monitoring 
van opkomende technologieën en de 
bruikbaarheid van die technologieën voor 
rechtshandhavingsautoriteiten en zijn 
actieve betrokkenheid bij het ontwikkelen 
van nieuwe manieren om die 
technologieën te gebruiken voor 
rechtshandhavingsdoeleinden, met name 
via zijn innovatielab en innovatiehub, 
beschikt Europol over uitgebreide kennis 
ten aanzien van de mogelijkheden die 
dergelijke technologieën bieden alsmede 
de risico’s in verband met het gebruik 
ervan. Europol moet derhalve de lidstaten 
en de Commissie ondersteuning bieden bij 
de screening van buitenlandse directe 
investeringen in de Unie die betrekking 
hebben op ondernemingen die 
technologieën, met inbegrip van software, 
leveren die door Europol of de lidstaten 
worden gebruikt om strafbare feiten te 
voorkomen en te bestrijden, waarop de 
doelstellingen van Europol betrekking 
hebben. In deze context moet Europol met 
zijn deskundigheid steun verlenen bij de 
beoordeling van buitenlandse directe 
investeringen en de risico’s ervan voor de 
veiligheid. Er moet in het bijzonder 
worden nagegaan of de buitenlandse 
investeerder reeds betrokken is geweest bij 
activiteiten die van invloed zijn op de 
veiligheid van een lidstaat, of er een 
ernstig risico bestaat dat de buitenlandse 
investeerder aan illegale of criminele 
activiteiten deelneemt en of de regering 
van een derde land rechtstreeks dan wel 
onrechtstreeks zeggenschap heeft over de 
buitenlandse investeerder, waaronder via 
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subsidies.
__________________ __________________
57 Verordening (EU) 2019/452 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
19 maart 2019 tot vaststelling van een 
kader voor de screening van buitenlandse 
directe investeringen in de Unie (PB L 79I 
van 21.3.2019, blz. 1).

57 Verordening (EU) 2019/452 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
19 maart 2019 tot vaststelling van een 
kader voor de screening van buitenlandse 
directe investeringen in de Unie (PB L 79I 
van 21.3.2019, blz. 1).

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De bekendmaking van de identiteit 
en bepaalde persoonsgegevens van 
verdachten of veroordeelde personen die 
op grond van een rechterlijke beslissing 
van een lidstaat worden gezocht, verhoogt 
de kans om dergelijke personen op te 
sporen en aan te houden. Om de lidstaten 
hierbij te ondersteunen, moet Europol op 
zijn website informatie kunnen 
bekendmaken over de meest gezochte 
voortvluchtigen van Europa wat betreft 
strafbare feiten waarvoor Europol bevoegd 
is, en moet Europol de verstrekking van 
informatie over deze personen door het 
publiek vergemakkelijken.

(15) De bekendmaking van de identiteit 
en bepaalde persoonsgegevens van 
verdachten of veroordeelde personen die 
op grond van een rechterlijke beslissing 
van een lidstaat worden gezocht, verhoogt 
de kans om dergelijke personen op te 
sporen en aan te houden. Om de lidstaten 
hierbij te ondersteunen, moet Europol op 
zijn website informatie kunnen 
bekendmaken over de meest gezochte 
voortvluchtigen van Europa wat betreft 
strafbare feiten waarvoor Europol bevoegd 
is, en moet Europol de verstrekking van 
informatie over deze personen door het 
publiek aan Europol of de bevoegde 
nationale autoriteiten vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om ervoor te zorgen dat de 
verwerking van persoonsgegevens door 
Europol beperkt blijft tot de categorieën 
betrokkenen wier gegevens op grond van 
deze verordening mogen worden verwerkt, 
moet Europol kunnen nagaan of 
persoonsgegevens die zijn ontvangen in het 
kader van de voorkoming en bestrijding 
van strafbare feiten waarop de 
doelstellingen van Europol betrekking 
hebben, overeenkomen met een van die 
categorieën betrokkenen. Daartoe moet 
Europol de mogelijkheid hebben om een 
voorafgaande analyse van de ontvangen 
persoonsgegevens uit te voeren met als 
enig doel vast te stellen of die gegevens 
betrekking hebben op die categorieën 
betrokkenen. Met dat doel moet Europol de 
gegevens kunnen filteren door deze te 
vergelijken met gegevens waarover 
Europol reeds beschikt. Een dergelijke 
voorafgaande analyse moet plaatsvinden 
voordat Europol de gegevens verwerkt 
voor kruiscontroles, strategische analyse, 
operationele analyse of informatie-
uitwisseling. Indien uit de voorafgaande 
analyse blijkt dat persoonsgegevens niet 
overeenkomen met de categorieën 
betrokkenen van wie de gegevens in het 
kader van deze verordening mogen 
worden verwerkt, dient Europol die 
gegevens te wissen.

(16) Om ervoor te zorgen dat de 
verwerking van persoonsgegevens door 
Europol beperkt blijft tot de categorieën 
betrokkenen wier gegevens op grond van 
deze verordening mogen worden verwerkt, 
moet Europol kunnen nagaan of 
persoonsgegevens die zijn ontvangen in het 
kader van de voorkoming en bestrijding 
van strafbare feiten waarop de 
doelstellingen van Europol betrekking 
hebben, overeenkomen met een van die 
categorieën betrokkenen. Daartoe moet 
Europol de mogelijkheid hebben om een 
voorafgaande analyse van de ontvangen 
persoonsgegevens uit te voeren met als 
enig doel vast te stellen of die gegevens 
betrekking hebben op die categorieën 
betrokkenen. Met dat doel moet Europol de 
gegevens kunnen verwerken door deze te 
vergelijken met gegevens waarover 
Europol reeds beschikt. Een dergelijke 
voorafgaande analyse moet plaatsvinden 
voordat Europol de gegevens verwerkt 
voor kruiscontroles, strategische analyse, 
operationele analyse of informatie-
uitwisseling en nadat Europol heeft 
vastgesteld dat de gegevens relevant en 
nodig zijn voor de vervulling van zijn 
taken.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Als gevolg van nieuw 
beschikbare informatie in het kader van 
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onderzoeken, bijvoorbeeld ten aanzien 
van bijkomende verdachten, kan de 
categorisering van persoonsgegevens in 
een bepaalde dataset in de loop der tijd 
veranderen. Om die reden moet het 
Europol toegestaan zijn persoonsgegevens 
te verwerken om de categorieën 
betrokkenen voor een periode van ten 
hoogste één jaar te bepalen. Europol moet 
de maximale verwerkingsperiode kunnen 
verlengen in naar behoren gemotiveerde 
gevallen en mits een dergelijke verlenging 
noodzakelijk en evenredig is. De 
verlenging moet worden gemeld aan de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming. Wanneer de 
verwerking van persoonsgegevens om de 
categorieën betrokkenen te bepalen niet 
meer nodig en gerechtvaardigd is, en in 
ieder geval na het einde van de maximale 
verwerkingsperiode, moet Europol de 
relevante gegevens wissen.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De gegevens die in het kader van 
strafrechtelijke onderzoeken worden 
verzameld, zijn in omvang toegenomen en 
complexer geworden. De lidstaten leggen 
grote en complexe datasets voor aan 
Europol met het verzoek een operationele 
analyse te verrichten teneinde verbanden 
met andere strafbare feiten en criminelen in 
andere lidstaten en buiten de Unie op te 
sporen. De lidstaten kunnen dergelijke 
grensoverschrijdende verbanden niet 
opsporen aan de hand van hun eigen 
gegevensanalyse. Europol moet 
strafrechtelijke onderzoeken van de 
lidstaten kunnen ondersteunen door grote 

(17) De gegevens die in het kader van 
strafrechtelijke onderzoeken worden 
verzameld, zijn in omvang toegenomen en 
complexer geworden. De lidstaten leggen 
grote en complexe datasets voor aan 
Europol met het verzoek een operationele 
analyse te verrichten teneinde verbanden 
met andere strafbare feiten en criminelen in 
andere lidstaten en buiten de Unie op te 
sporen. De lidstaten kunnen dergelijke 
grensoverschrijdende verbanden niet 
opsporen aan de hand van hun eigen 
gegevensanalyse. Europol moet 
strafrechtelijke onderzoeken van de 
lidstaten kunnen ondersteunen door grote 
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en complexe datasets te verwerken om 
dergelijke grensoverschrijdende verbanden 
op te sporen wanneer aan de strenge 
vereisten van deze verordening is voldaan. 
Indien dat nodig is om een specifiek 
strafrechtelijk onderzoek in een lidstaat 
doeltreffend te ondersteunen, moet Europol 
de datasets kunnen verwerken die nationale 
autoriteiten in het kader van dat 
strafrechtelijk onderzoek overeenkomstig 
de toepasselijke procedurele vereisten en 
waarborgen van hun nationale strafrecht 
hebben verkregen en vervolgens aan 
Europol hebben verstrekt. Wanneer een 
lidstaat Europol een onderzoeksdossier 
verstrekt en Europol daarbij om 
ondersteuning voor een specifiek 
strafrechtelijk onderzoek verzoekt, moet 
Europol alle gegevens die dat dossier 
bevat, kunnen verwerken zolang het dat 
specifieke strafrechtelijk onderzoek 
ondersteunt. Europol moet ook 
persoonsgegevens kunnen verwerken die 
nodig zijn ter ondersteuning van een 
specifiek strafrechtelijk onderzoek in een 
lidstaat, indien die gegevens afkomstig 
zijn uit een derde land, mits dat derde 
land het voorwerp uitmaakt van een 
besluit van de Commissie waarin is 
vastgesteld dat het derde land een 
adequaat niveau van 
gegevensbescherming biedt 
(“adequaatheidsbesluit”), of, indien er 
geen adequaatheidsbesluit is, van een 
overeenkomstig artikel 218 VWEU door 
de Unie gesloten internationale 
overeenkomst of een vóór de 
inwerkingtreding van 
Verordening (EU) 2016/794 tussen 
Europol en het derde land gesloten 
samenwerkingsovereenkomst voor de 
uitwisseling van persoonsgegevens, en 
mits het derde land de gegevens in het 
kader van een strafrechtelijk onderzoek 
heeft verkregen overeenkomstig de 
procedurele vereisten en waarborgen die 
krachtens zijn nationale strafrecht van 
toepassing zijn.

en complexe datasets te verwerken om 
dergelijke grensoverschrijdende verbanden 
op te sporen wanneer aan de strenge 
vereisten van deze verordening is voldaan. 
Indien dat nodig is om een specifiek 
strafrechtelijk onderzoek in een lidstaat 
doeltreffend te ondersteunen, moet Europol 
de datasets kunnen verwerken die nationale 
autoriteiten in het kader van dat 
strafrechtelijk onderzoek overeenkomstig 
de toepasselijke procedurele vereisten en 
waarborgen van hun nationale strafrecht 
hebben verkregen en vervolgens aan 
Europol hebben verstrekt. Wanneer een 
lidstaat, het Europees Openbaar 
Ministerie (EOM) of Eurojust Europol een 
onderzoeksdossier verstrekken en Europol 
daarbij om ondersteuning voor een 
specifiek strafrechtelijk onderzoek 
verzoeken, binnen het mandaat van 
Europol voor operationele analyse, moet 
Europol alle gegevens die dat dossier 
bevat, kunnen verwerken zolang het dat 
specifieke strafrechtelijk onderzoek 
ondersteunt.
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Or. en

Motivering

Het geschrapte deel is verplaatst naar overweging 18 bis (nieuw).

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om ervoor te zorgen dat 
gegevensverwerking noodzakelijk en 
evenredig is, moeten de lidstaten ervoor 
zorgen dat het nationale recht en het recht 
van de Unie worden nageleefd wanneer zij 
een onderzoeksdossier bij Europol 
indienen. Europol dient te beoordelen of 
het, ter ondersteuning van een specifiek 
strafrechtelijk onderzoek, noodzakelijk en 
evenredig is om persoonsgegevens te 
verwerken die geen betrekking hebben op 
de categorieën betrokkenen wier gegevens 
in het algemeen overeenkomstig bijlage II 
bij Verordening (EU) 2016/794 mogen 
worden verwerkt. Europol moet die 
beoordeling documenteren. Europol moet 
dergelijke gegevens functioneel gescheiden 
van andere gegevens opslaan en mag deze 
alleen verwerken wanneer dat nodig is 
voor zijn ondersteuning van het specifieke 
strafrechtelijk onderzoek, zoals in het geval 
van een nieuwe aanwijzing.

(18) Om ervoor te zorgen dat 
verwerking van persoonsgegevens door 
Europol noodzakelijk en evenredig is, 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat het 
nationale recht en het recht van de Unie 
worden nageleefd wanneer zij een 
onderzoeksdossier bij Europol indienen. 
Europol dient te beoordelen of het, ter 
ondersteuning van een specifiek 
strafrechtelijk onderzoek, noodzakelijk en 
evenredig is om persoonsgegevens te 
verwerken die geen betrekking hebben op 
de categorieën betrokkenen wier gegevens 
overeenkomstig bijlage II bij 
Verordening (EU) 2016/794 mogen 
worden verwerkt. Europol moet die 
beoordeling documenteren. Europol moet 
dergelijke gegevens functioneel gescheiden 
van andere gegevens opslaan en mag deze 
alleen verwerken wanneer dat nodig is 
voor zijn ondersteuning van het specifieke 
strafrechtelijk onderzoek, zoals in het geval 
van een nieuwe aanwijzing.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Europol moet ook 
persoonsgegevens kunnen verwerken die 
nodig zijn ter ondersteuning van een 
specifiek strafrechtelijk onderzoek in een 
of meer lidstaten, indien die gegevens 
afkomstig zijn uit een derde land, mits dat 
derde land het voorwerp uitmaakt van een 
besluit van de Commissie waarin is 
vastgesteld dat het derde land een 
adequaat niveau van 
gegevensbescherming biedt 
(“adequaatheidsbesluit”), een 
overeenkomstig artikel 218 VWEU door 
de Unie gesloten internationale 
overeenkomst of een vóór de 
inwerkingtreding van 
Verordening (EU) 2016/794 tussen 
Europol en het derde land gesloten 
samenwerkingsovereenkomst voor de 
uitwisseling van persoonsgegevens, en 
mits het derde land de gegevens in het 
kader van een strafrechtelijk onderzoek 
heeft verkregen overeenkomstig de 
procedurele vereisten en waarborgen die 
krachtens zijn nationale strafrecht van 
toepassing zijn. Wanneer een 
onderzoeksdossier door een derde land bij 
Europol wordt ingediend, moet Europol 
nagaan of de hoeveelheid 
persoonsgegevens niet kennelijk 
onevenredig is aan het door Europol 
ondersteunde specifieke onderzoek in een 
lidstaat, en of er geen objectieve 
elementen zijn die erop wijzen dat het 
onderzoeksdossier door het derde land is 
verkregen op een wijze die kennelijk in 
strijd is met de grondrechten. Indien 
Europol tot de conclusie komt dat niet aan 
deze voorwaarden wordt voldaan, mag 
Europol de gegevens niet verwerken. De 
verwerking moet aan de EDPS worden 
gemeld en het onderzoeksdossier, de 
rechtvaardiging van de noodzaak van de 
verwerking door Europol en een 
algemene beschrijving van de categorieën 
gegevens moeten aan de EDPS worden 
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verstrekt.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om ervoor te zorgen dat een 
lidstaat de analytische verslagen van 
Europol kan gebruiken als onderdeel van 
een gerechtelijke procedure na een 
strafrechtelijk onderzoek, moet Europol het 
desbetreffende onderzoeksdossier op 
verzoek van die lidstaat kunnen opslaan 
om de waarheidsgetrouwheid, 
betrouwbaarheid en traceerbaarheid van 
het criminele-inlichtingenproces te 
waarborgen. Europol dient dergelijke 
gegevens afzonderlijk op te slaan en 
slechts zolang de gerechtelijke procedure 
in verband met dat strafrechtelijk 
onderzoek in de lidstaat loopt. Er moet 
worden gezorgd voor toegang van de 
bevoegde justitiële autoriteiten en de 
rechten van de verdediging, met name het 
recht van verdachten of beklaagden of hun 
advocaten op toegang tot de stukken van de 
zaak.

(19) Om ervoor te zorgen dat een 
lidstaat de analytische verslagen van 
Europol kan gebruiken als onderdeel van 
een gerechtelijke procedure na een 
strafrechtelijk onderzoek, moet Europol het 
desbetreffende onderzoeksdossier op 
verzoek van die lidstaat, het EOM of 
Eurojust kunnen opslaan om de 
waarheidsgetrouwheid, betrouwbaarheid en 
traceerbaarheid van het criminele-
inlichtingenproces te waarborgen. Europol 
dient dergelijke gegevens afzonderlijk op 
te slaan en slechts zolang de gerechtelijke 
procedure in verband met dat 
strafrechtelijk onderzoek in de lidstaat 
loopt. Er moet worden gezorgd voor 
toegang van de bevoegde justitiële 
autoriteiten en de rechten van de 
verdediging, met name het recht van 
verdachten of beklaagden of hun advocaten 
op toegang tot de stukken van de zaak.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Grensoverschrijdende gevallen van 
zware criminaliteit of terrorisme vereisen 
nauwe samenwerking tussen de 

(20) Grensoverschrijdende gevallen van 
zware criminaliteit of terrorisme vereisen 
nauwe samenwerking tussen de 
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rechtshandhavingsautoriteiten van de 
betrokken lidstaten. Europol biedt 
instrumenten ter ondersteuning van deze 
samenwerking bij onderzoeken, met name 
door de uitwisseling van informatie. Om 
deze samenwerking bij specifieke 
onderzoeken verder te versterken door 
middel van gezamenlijke operationele 
analyse, moeten de lidstaten andere 
lidstaten rechtstreeks toegang kunnen 
verlenen tot de informatie die zij aan 
Europol hebben verstrekt, onverminderd 
eventuele beperkingen op de toegang tot 
die informatie die zij hebben opgelegd. De 
verwerking van persoonsgegevens door de 
lidstaten in het kader van gezamenlijke 
operationele analyse moet steeds 
plaatsvinden in overeenstemming met de 
voorschriften en waarborgen van deze 
verordening.

rechtshandhavingsautoriteiten van de 
betrokken lidstaten. Europol biedt 
instrumenten ter ondersteuning van deze 
samenwerking bij onderzoeken, met name 
door de uitwisseling van informatie. Om 
deze samenwerking bij specifieke 
onderzoeken verder te versterken door 
middel van gezamenlijke operationele 
analyse, moeten de lidstaten andere 
lidstaten rechtstreeks toegang kunnen 
verlenen tot de informatie die zij aan 
Europol hebben verstrekt, onverminderd 
eventuele algemene of specifieke 
beperkingen op de toegang tot die 
informatie die zij hebben opgelegd. De 
verwerking van persoonsgegevens door de 
lidstaten in het kader van gezamenlijke 
operationele analyse moet steeds 
plaatsvinden in overeenstemming met de 
voorschriften en waarborgen van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Europol verleent operationele 
ondersteuning bij de strafrechtelijk 
onderzoeken van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten, met name door 
operationele en forensische analyses te 
verrichten. De lidstaten moeten de 
resultaten van deze activiteiten gedurende 
de gehele cyclus van de strafprocedure ter 
beschikking kunnen stellen van hun 
bevoegde andere autoriteiten, met inbegrip 
van openbare aanklagers en 
strafrechtbanken. Daartoe moeten de 
personeelsleden van Europol in staat 
worden gesteld om in strafprocedures 
bewijsmateriaal over te leggen dat hun bij 
de uitvoering van hun taken of de 

(21) Europol verleent operationele 
ondersteuning bij de strafrechtelijk 
onderzoeken van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten, met name door 
operationele en forensische analyses te 
verrichten. De lidstaten moeten de 
resultaten van deze activiteiten gedurende 
de gehele cyclus van de strafprocedure ter 
beschikking kunnen stellen van hun 
bevoegde andere autoriteiten, met inbegrip 
van openbare aanklagers en 
strafrechtbanken. Daartoe moeten de 
personeelsleden van Europol die daartoe 
door de uitvoerend directeur gemachtigd 
zijn, in staat worden gesteld om in 
strafprocedures bewijsmateriaal over te 
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uitoefening van hun activiteiten ter kennis 
is gekomen, onverminderd de toepasselijke 
gebruiksbeperkingen en het nationale 
strafprocesrecht.

leggen dat hun bij de uitvoering van hun 
taken of de uitoefening van hun activiteiten 
ter kennis is gekomen, onverminderd de 
toepasselijke gebruiksbeperkingen en het 
nationale procesrecht.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Europol en het Europees Openbaar 
Ministerie (“EOM”), dat is opgericht bij 
Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad58, moeten de nodige regelingen 
treffen om hun operationele samenwerking 
te optimaliseren, waarbij terdege rekening 
wordt gehouden met hun respectieve taken 
en mandaten. Europol moet nauw 
samenwerken met het EOM en de 
onderzoeken en vervolgingen van het 
EOM op zijn verzoek actief ondersteunen, 
onder meer door analytische ondersteuning 
te verstrekken en relevante informatie uit te 
wisselen, en moet ook met het EOM 
samenwerken vanaf het moment waarop 
een vermoedelijk strafbaar feit aan het 
EOM wordt gemeld tot het moment 
waarop het besluit om de zaak te vervolgen 
of anderszins af te handelen. Europol dient 
het EOM onverwijld in kennis te stellen 
van elke criminele gedraging ten aanzien 
waarvan het EOM zijn bevoegdheid zou 
kunnen uitoefenen. Om de operationele 
samenwerking tussen Europol en het EOM 
te verbeteren, moet Europol het EOM in 
staat stellen om op basis van een hit/no hit-
systeem toegang te krijgen tot gegevens die 
bij Europol beschikbaar zijn, 
overeenkomstig de waarborgen en de 
gegevensbeschermingsregels waarin deze 
verordening voorziet. De regels van deze 
verordening over de doorzending aan 

(22) Europol en het EOM, dat is 
opgericht bij Verordening (EU) 2017/1939 
van de Raad58, moeten de nodige 
regelingen treffen om hun operationele 
samenwerking te optimaliseren, waarbij 
terdege rekening wordt gehouden met hun 
respectieve taken en mandaten. Europol 
moet nauw samenwerken met het EOM en 
de onderzoeken van het EOM op zijn 
verzoek actief ondersteunen, onder meer 
door analytische ondersteuning te 
verstrekken en relevante informatie uit te 
wisselen, en moet ook met het EOM 
samenwerken vanaf het moment waarop 
een vermoedelijk strafbaar feit aan het 
EOM wordt gemeld tot het moment 
waarop het besluit om de zaak te vervolgen 
of anderszins af te handelen. Europol dient 
het EOM onverwijld in kennis te stellen 
van elke criminele gedraging ten aanzien 
waarvan het EOM zijn bevoegdheid zou 
kunnen uitoefenen. Om de operationele 
samenwerking tussen Europol en het EOM 
te verbeteren, moet Europol het EOM in 
staat stellen om op basis van een hit/no hit-
systeem toegang te krijgen tot gegevens die 
voor strategische of operationele analyse 
of kruiscontrole aan Europol zijn 
verstrekt, overeenkomstig de waarborgen 
en de gegevensbeschermingsregels waarin 
deze verordening voorziet. De regels van 
deze verordening over de doorzending aan 
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organen van de Unie dienen van toepassing 
te zijn op de samenwerking tussen Europol 
en het EOM. Europol moet ook 
strafrechtelijke onderzoeken van het 
EOM kunnen ondersteunen door grote en 
complexe datasets te analyseren.

organen van de Unie dienen van toepassing 
te zijn op de samenwerking tussen Europol 
en het EOM.

__________________ __________________
58 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
(“EOM”) (PB L 283 van 31.10.2017, 
blz. 1).

58 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
(“EOM”) (PB L 283 van 31.10.2017, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Zware criminaliteit en terrorisme 
strekken zich vaak uit tot buiten het 
grondgebied van de Unie. Europol kan 
persoonsgegevens uitwisselen met derde 
landen met inachtneming van de 
bescherming van het privéleven en de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkenen. Om de samenwerking 
met derde landen bij het voorkomen en 
bestrijden van strafbare feiten waarop de 
doelstellingen van Europol betrekking 
hebben, te versterken, moet de uitvoerend 
directeur van Europol in specifieke 
situaties en per geval toestemming kunnen 
verlenen voor categorieën van doorgiften 
van persoonsgegevens aan derde landen, 
wanneer een dergelijke groep doorgiften in 
verband met een specifieke situatie 
noodzakelijk is en aan alle vereisten van 
deze verordening voldoet.

(24) Zware criminaliteit en terrorisme 
strekken zich vaak uit tot buiten het 
grondgebied van de Unie. Europol kan 
persoonsgegevens uitwisselen met derde 
landen met inachtneming van de 
bescherming van het privéleven en de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkenen. Om de samenwerking 
met derde landen bij het voorkomen en 
bestrijden van strafbare feiten waarop de 
doelstellingen van Europol betrekking 
hebben, te versterken, moet de uitvoerend 
directeur van Europol in specifieke 
situaties en per geval toestemming kunnen 
verlenen voor categorieën van doorgiften 
van persoonsgegevens aan derde landen, 
wanneer dergelijke categorieën van 
doorgiften in verband met een specifieke 
situatie noodzakelijk zijn en aan alle 
vereisten van deze verordening voldoen.

Or. en
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om de lidstaten te ondersteunen bij 
de samenwerking met particuliere partijen 
die grensoverschrijdende diensten 
verlenen, moet Europol, wanneer die 
particuliere partijen over informatie 
beschikken die van belang is voor het 
voorkomen en bestrijden van criminaliteit, 
persoonsgegevens kunnen ontvangen van 
en in specifieke omstandigheden kunnen 
uitwisselen met particuliere partijen.

(25) Om de lidstaten te ondersteunen bij 
de samenwerking met particuliere partijen, 
moet Europol, wanneer die particuliere 
partijen over informatie beschikken die van 
belang is voor het voorkomen en bestrijden 
van zware criminaliteit en terrorisme, 
persoonsgegevens kunnen ontvangen van 
en in specifieke omstandigheden kunnen 
uitwisselen met particuliere partijen.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Criminelen maken steeds vaker 
gebruik van grensoverschrijdende 
diensten van particuliere partijen om te 
communiceren en illegale activiteiten uit te 
oefenen. Seksuele delinquenten misbruiken 
kinderen en delen wereldwijd foto’s en 
video’s via digitale platforms op internet. 
Terroristen maken misbruik van 
grensoverschrijdende diensten van 
aanbieders van onlinediensten om 
vrijwilligers aan te werven, aanvallen te 
plannen en te coördineren en propaganda te 
verspreiden. Cybercriminelen profiteren 
van de digitalisering van onze 
samenlevingen om door middel van 
phishing en social engineering andere 
vormen van cybercriminaliteit te begaan, 
zoals online-oplichting, 

(26) Criminelen maken steeds vaker 
gebruik van de door particuliere partijen 
aangeboden diensten om te communiceren 
en illegale activiteiten uit te oefenen. 
Seksuele delinquenten misbruiken kinderen 
en delen wereldwijd foto’s en video’s die 
materiaal over seksueel kindermisbruik 
inhouden op digitale platforms of met 
anderen via nummeronafhankelijke 
interpersoonlijke communicatiediensten. 
Terroristen maken misbruik van de door 
aanbieders verstrekte onlinediensten om 
vrijwilligers aan te werven, aanvallen te 
plannen en te coördineren en propaganda te 
verspreiden. Cybercriminelen profiteren 
van de digitalisering van onze 
samenlevingen om door middel van 
phishing en social engineering andere 
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ransomwareaanvallen of betalingsfraude. 
Als gevolg van het toegenomen gebruik 
van onlinediensten door criminelen 
beschikken particuliere partijen over steeds 
grotere hoeveelheden persoonsgegevens 
die van belang kunnen zijn voor 
strafrechtelijke onderzoeken.

vormen van cybercriminaliteit te begaan, 
zoals online-oplichting, 
ransomwareaanvallen of betalingsfraude. 
Als gevolg van het toegenomen gebruik 
van onlinediensten door criminelen 
beschikken particuliere partijen over steeds 
grotere hoeveelheden persoonsgegevens, 
waaronder abonnee-, gebruiks- en 
inhoudsgegevens, die van belang kunnen 
zijn voor strafrechtelijke onderzoeken.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Gezien de internationale aard van 
het internet kunnen deze diensten vaak 
overal ter wereld worden aangeboden. Als 
gevolg daarvan is het mogelijk dat 
slachtoffers, daders, de digitale 
infrastructuur waarin de persoonsgegevens 
zijn opgeslagen en de dienstverlener die de 
dienst verleent, onder verschillende 
nationale rechtsgebieden vallen, zowel 
binnen de Unie als daarbuiten. Particuliere 
partijen kunnen derhalve in het bezit zijn 
van voor de rechtshandhaving relevante 
datasets die persoonsgegevens bevatten 
met links naar meerdere rechtsgebieden en 
persoonsgegevens die niet gemakkelijk aan 
een specifiek rechtsgebied kunnen worden 
toegeschreven. Nationale autoriteiten 
vinden het moeilijk om dergelijke datasets 
die op meerdere rechtsgebieden betrekking 
hebben of die niet aan een rechtsgebied 
kunnen worden toegeschreven, 
doeltreffend te analyseren aan de hand van 
nationale oplossingen. Wanneer 
particuliere partijen besluiten de gegevens 
rechtmatig en vrijwillig te delen met 
rechtshandhavingsautoriteiten, beschikken 
zij momenteel niet over één contactpunt 

(27) Gezien de internationale aard van 
het internet kunnen deze diensten vaak 
overal ter wereld worden aangeboden. Als 
gevolg daarvan is het mogelijk dat 
slachtoffers, daders, de aanbieder van 
onlinediensten en de digitale infrastructuur 
waarin de persoonsgegevens zijn 
opgeslagen, onder verschillende nationale 
rechtsgebieden vallen, zowel binnen de 
Unie als daarbuiten. Particuliere partijen 
kunnen derhalve in het bezit zijn van voor 
de rechtshandhaving relevante datasets die 
persoonsgegevens bevatten met links naar 
meerdere rechtsgebieden en 
persoonsgegevens die niet gemakkelijk aan 
een specifiek rechtsgebied kunnen worden 
toegeschreven. Nationale autoriteiten 
vinden het moeilijk om dergelijke datasets 
die op meerdere rechtsgebieden betrekking 
hebben of die niet aan een rechtsgebied 
kunnen worden toegeschreven, 
doeltreffend te analyseren aan de hand van 
nationale oplossingen. Wanneer 
particuliere partijen besluiten de gegevens 
rechtmatig en vrijwillig te delen met 
rechtshandhavingsautoriteiten, beschikken 
zij momenteel niet over één contactpunt 
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waarmee zij dergelijke datasets op het 
niveau van de Unie kunnen delen. 
Bovendien ondervinden particuliere 
partijen moeilijkheden wanneer zij 
meerdere verzoeken van 
rechtshandhavingsautoriteiten van 
verschillende landen ontvangen.

waarmee zij dergelijke datasets op het 
niveau van de Unie kunnen delen.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om ervoor te zorgen dat 
particuliere partijen op het niveau van de 
Unie een contactpunt hebben voor de 
rechtmatige uitwisseling van datasets die 
op meerdere rechtsgebieden betrekking 
hebben of datasets die voorlopig niet 
gemakkelijk aan een of meer specifieke 
rechtsgebieden kunnen worden 
toegeschreven, moet Europol 
persoonsgegevens rechtstreeks van 
particuliere partijen kunnen ontvangen.

(28) Om ervoor te zorgen dat 
particuliere partijen op het niveau van de 
Unie een contactpunt hebben voor de 
rechtmatige verstrekking van datasets die 
op meerdere rechtsgebieden betrekking 
hebben of datasets die voorlopig niet 
gemakkelijk aan een of meer specifieke 
rechtsgebieden kunnen worden 
toegeschreven, moet Europol 
persoonsgegevens rechtstreeks van 
particuliere partijen kunnen ontvangen.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om ervoor te zorgen dat de 
lidstaten snel de relevante informatie 
ontvangen die nodig is om een onderzoek 
in te stellen met het oog op het voorkomen 
en bestrijden van zware criminaliteit en 
terrorisme, moet Europol dergelijke 
datasets kunnen verwerken en analyseren 

(29) Om ervoor te zorgen dat de 
lidstaten snel de informatie ontvangen die 
nodig is om een onderzoek in te stellen met 
het oog op het voorkomen en bestrijden 
van zware criminaliteit en terrorisme, moet 
Europol dergelijke datasets kunnen 
verwerken en analyseren om de betrokken 
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om de betrokken lidstaten te identificeren 
en de nationale 
rechtshandhavingsautoriteiten de 
informatie en analyse toe te zenden die 
nodig zijn voor het onderzoeken van deze 
strafbare feiten binnen hun respectieve 
rechtsbevoegdheid.

lidstaten te identificeren en de betrokken 
nationale eenheden de persoonsgegevens 
en eventuele resultaten toe te zenden die 
relevant zijn voor het vaststellen van 
rechtsbevoegdheid. Europol moet ook de 
persoonsgegevens en resultaten die 
relevant zijn voor het vaststellen van 
rechtsbevoegdheid kunnen toezenden aan 
betrokken contactpunten, internationale 
organisaties en derde landen waarmee 
Europol een samenwerkingsovereenkomst 
voor de uitwisseling van 
persoonsgegevens heeft gesloten of 
waarmee de Unie een internationale 
overeenkomst overeenkomstig 
artikel 218 VWEU heeft gesloten die 
voorziet in passende waarborgen, of 
waarover de Commissie krachtens 
Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees 
Parlement en de Raad1 bis een 
adequaatheidsbesluit heeft genomen. 
Wanneer het betrokken derde land niet 
onder een dergelijke overeenkomst of 
dergelijk besluit valt, moet Europol het 
resultaat van zijn analyse en verificatie 
van die gegevens kunnen doorgeven aan 
het betrokken derde land wanneer de 
voorwaarden van deze verordening zijn 
vervuld.
__________________
1 bis Richtlijn (EU) 2016/680 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

Or. en
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Om ervoor te zorgen dat Europol 
alle relevante nationale 
rechtshandhavingsautoriteiten kan 
identificeren, moet het particuliere partijen 
kunnen informeren wanneer de van hen 
ontvangen informatie ontoereikend is om 
Europol in staat te stellen de betrokken 
rechtshandhavingsautoriteiten te 
identificeren. Dit zou particuliere partijen 
die informatie met Europol hebben 
gedeeld, in staat stellen te beslissen of het 
in hun belang is aanvullende informatie 
met Europol te delen en of zij dat 
rechtmatig kunnen doen. Daartoe kan 
Europol particuliere partijen op de hoogte 
brengen van ontbrekende informatie, voor 
zover dit strikt noodzakelijk is voor de 
identificatie van de relevante 
rechtshandhavingsautoriteiten. Op 
dergelijke overdrachten moeten bijzondere 
waarborgen van toepassing zijn, met name 
wanneer de betrokken particuliere partij 
niet is gevestigd in de Unie of in een derde 
land waarmee Europol een 
samenwerkingsovereenkomst heeft 
gesloten die de uitwisseling van 
persoonsgegevens mogelijk maakt, of 
waarmee de Unie overeenkomstig 
artikel 218 VWEU een internationale 
overeenkomst heeft gesloten die voorziet in 
passende waarborgen, of waarover de 
Commissie een adequaatheidsbesluit heeft 
genomen, waarbij wordt vastgesteld dat het 
betrokken derde land een adequaat niveau 
van gegevensbescherming waarborgt.

(30) Om ervoor te zorgen dat Europol 
alle relevante nationale eenheden kan 
identificeren, moet het particuliere partijen 
kunnen informeren wanneer de van hen 
ontvangen informatie ontoereikend is om 
Europol in staat te stellen de betrokken 
nationale eenheden te identificeren. Dit 
zou particuliere partijen die informatie met 
Europol hebben gedeeld, in staat stellen te 
beslissen of het in hun belang is 
aanvullende informatie met Europol te 
delen en of zij dat rechtmatig kunnen doen. 
Daartoe moet Europol particuliere partijen 
op de hoogte kunnen brengen van 
ontbrekende informatie, voor zover dit 
strikt noodzakelijk is voor de identificatie 
van de betrokken nationale eenheden. Op 
dergelijke overdrachten moeten bijzondere 
waarborgen van toepassing zijn wanneer de 
betrokken particuliere partij niet is 
gevestigd in de Unie of in een derde land 
waarmee Europol een 
samenwerkingsovereenkomst heeft 
gesloten die de uitwisseling van 
persoonsgegevens mogelijk maakt, of 
waarmee de Unie overeenkomstig 
artikel 218 VWEU een internationale 
overeenkomst heeft gesloten die voorziet in 
passende waarborgen, of waarover de 
Commissie een adequaatheidsbesluit heeft 
genomen, waarbij wordt vastgesteld dat het 
betrokken derde land een adequaat niveau 
van gegevensbescherming waarborgt 
vergeleken met het in 
Richtlijn (EU) 2016/680 bepaalde niveau 
van bescherming.

Or. en
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Lidstaten, derde landen, 
internationale organisaties, met inbegrip 
van de Internationale Criminele 
Politieorganisatie (Interpol), of particuliere 
partijen kunnen datasets die op meerdere 
rechtsgebieden betrekking hebben of 
datasets die niet kunnen worden 
toegeschreven aan een of meer specifieke 
rechtsgebieden, delen met Europol, 
wanneer deze datasets links bevatten met 
persoonsgegevens die in het bezit zijn van 
particuliere partijen. Indien aanvullende 
informatie van die particuliere partijen 
nodig is om alle betrokken lidstaten te 
identificeren, moet Europol de lidstaten via 
hun nationale eenheden kunnen vragen 
particuliere partijen die op hun 
grondgebied gevestigd zijn of een 
wettelijke vertegenwoordiger hebben, te 
verzoeken persoonsgegevens met Europol 
te delen overeenkomstig de toepasselijke 
wetgeving van die lidstaten. In veel 
gevallen kunnen deze lidstaten wellicht 
geen ander verband met hun rechtsgebied 
vaststellen dan het feit dat de private partij 
die de relevante gegevens bezit, in hun 
rechtsgebied is gevestigd. Ongeacht hun 
rechtsbevoegdheid met betrekking tot de 
specifieke criminele activiteit waarop het 
verzoek betrekking heeft, moeten de 
lidstaten er derhalve voor zorgen dat hun 
bevoegde nationale autoriteiten 
persoonsgegevens van particuliere partijen 
kunnen verkrijgen met het oog op het 
verstrekken van de informatie die Europol 
nodig heeft om zijn doelstellingen te 
verwezenlijken, met volledige 
inachtneming van de procedurele 
waarborgen uit hoofde van hun nationale 
wetgeving.

(31) Lidstaten, derde landen, 
internationale organisaties, met inbegrip 
van de Internationale Criminele 
Politieorganisatie (Interpol), of particuliere 
partijen kunnen datasets die op meerdere 
rechtsgebieden betrekking hebben of 
datasets die niet kunnen worden 
toegeschreven aan een of meer specifieke 
rechtsgebieden, delen met Europol, 
wanneer deze datasets links bevatten met 
persoonsgegevens die in het bezit zijn van 
particuliere partijen. Indien aanvullende 
informatie van die particuliere partijen 
nodig is om alle betrokken lidstaten te 
identificeren, moet Europol de lidstaten via 
hun nationale eenheden kunnen vragen 
hem de nodige persoonsgegevens te 
verstrekken van particuliere partijen die op 
hun grondgebied gevestigd zijn of een 
wettelijke vertegenwoordiger hebben 
teneinde de betrokken nationale eenheden 
te identificeren. De relevante 
persoonsgegevens moeten overeenkomstig 
de toepasselijke wetgeving van die 
lidstaten aan Europol worden verstrekt. In 
veel gevallen kunnen deze lidstaten 
wellicht geen ander verband met hun 
rechtsgebied vaststellen dan het feit dat de 
private partij die de relevante gegevens 
bezit, in hun rechtsgebied is gevestigd of er 
wettelijk is vertegenwoordigd. Ongeacht 
hun rechtsbevoegdheid met betrekking tot 
de specifieke criminele activiteit waarop 
het verzoek betrekking heeft, moeten de 
lidstaten er derhalve voor zorgen dat hun 
bevoegde nationale autoriteiten 
persoonsgegevens van particuliere partijen 
kunnen verkrijgen met het oog op het 
verstrekken van de informatie die Europol 
nodig heeft om zijn doelstellingen te 
verwezenlijken, met volledige 
inachtneming van de procedurele 
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waarborgen uit hoofde van hun nationale 
wetgeving.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Om ervoor te zorgen dat Europol de 
gegevens niet langer bewaart dan nodig is 
om de betrokken lidstaten te identificeren, 
moeten er termijnen gelden voor de opslag 
van persoonsgegevens door Europol. Zodra 
Europol alle beschikbare middelen heeft 
uitgeput om alle betrokken lidstaten te 
identificeren en redelijkerwijs niet kan 
verwachten dat het nog meer betrokken 
lidstaten zal identificeren, is de opslag van 
deze persoonsgegevens niet langer 
noodzakelijk en evenredig voor de 
identificatie van de betrokken lidstaten. 
Europol dient de persoonsgegevens te 
wissen binnen vier maanden nadat de 
laatste doorzending heeft plaatsgevonden, 
tenzij een nationale eenheid, contactpunt of 
betrokken autoriteit binnen die termijn de 
persoonsgegevens opnieuw indient als hun 
gegevens. Indien de opnieuw ingediende 
persoonsgegevens deel uitmaken van een 
grotere reeks persoonsgegevens, mag 
Europol de persoonsgegevens alleen 
bewaren indien en voor zover deze 
opnieuw zijn ingediend door een nationale 
eenheid, contactpunt of betrokken 
autoriteit.

(32) Om ervoor te zorgen dat Europol de 
persoonsgegevens niet langer bewaart dan 
nodig is om de betrokken lidstaten te 
identificeren, moeten er termijnen gelden 
voor de opslag van persoonsgegevens door 
Europol. Zodra Europol alle beschikbare 
middelen heeft uitgeput om alle betrokken 
nationale eenheden te identificeren en 
redelijkerwijs niet kan verwachten dat het 
nog meer betrokken nationale eenheden 
zal identificeren, is de opslag van deze 
persoonsgegevens niet langer noodzakelijk 
en evenredig voor de identificatie van de 
betrokken lidstaten. Europol dient de 
persoonsgegevens te wissen binnen vier 
maanden nadat de laatste doorzending of 
overdracht heeft plaatsgevonden, tenzij 
een nationale eenheid, contactpunt of 
betrokken autoriteit binnen die termijn de 
persoonsgegevens opnieuw indient als hun 
gegevens. Indien de opnieuw ingediende 
persoonsgegevens deel uitmaken van een 
grotere reeks persoonsgegevens, mag 
Europol alleen die persoonsgegevens 
bewaren die opnieuw zijn ingediend door 
een nationale eenheid, contactpunt of 
betrokken autoriteit.

Or. en
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Samenwerking van Europol met 
particuliere partijen mag de activiteiten van 
de financiële-inlichtingeneenheden (FIE’s) 
niet overlappen of hinderen, en mag alleen 
betrekking hebben op informatie die nog 
niet aan FIE’s moet worden verstrekt 
overeenkomstig Richtlijn 2015/849 van het 
Europees Parlement en de Raad59. Europol 
moet blijven samenwerken met de FIE’s, 
met name via de nationale eenheden.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

__________________  
59 Richtlijn (EU) 2015/849 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 
2015 inzake de voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld of 
terrorismefinanciering, tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 648/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad en 
Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie 
(PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73).

 

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Europol moet de nationale 
rechtshandhavingsautoriteiten de nodige 
ondersteuning kunnen bieden om met 
particuliere partijen te communiceren, met 
name door te voorzien in de nodige 
infrastructuur voor dergelijke 

(34) Europol moet de nationale 
rechtshandhavingsautoriteiten de nodige 
ondersteuning kunnen bieden om met 
particuliere partijen te communiceren, met 
name door te voorzien in de nodige 
infrastructuur voor dergelijke 



PE689.818v01-00 32/95 PR\1226996NL.docx

NL

communicatie, bijvoorbeeld wanneer 
nationale autoriteiten terroristische online-
inhoud melden aan aanbieders van 
onlinediensten of informatie uitwisselen 
met particuliere partijen in het kader van 
cyberaanvallen. Wanneer de lidstaten 
gebruikmaken van de Europol-
infrastructuur voor de uitwisseling van 
persoonsgegevens over strafbare feiten die 
buiten het toepassingsgebied van de 
doelstellingen van Europol vallen, mag 
Europol geen toegang tot die gegevens 
hebben.

communicatie, bijvoorbeeld wanneer 
nationale autoriteiten terroristische online-
inhoud melden of verwijderingsbevelen 
betreffende dergelijke inhoud op grond 
van Verordening (EU) [2021/XXX] van 
het Europees Parlement en de Raad1 bis 
toezenden aan aanbieders van 
onlinediensten of wanneer zij informatie 
uitwisselen met particuliere partijen in het 
kader van cyberaanvallen. Wanneer de 
lidstaten gebruikmaken van de Europol-
infrastructuur voor de uitwisseling van 
persoonsgegevens over strafbare feiten die 
buiten het toepassingsgebied van de 
doelstellingen van Europol vallen, mag 
Europol geen toegang tot die gegevens 
hebben.

____________
1 bis Verordening (EU) [2021/XXX] van 
het Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2021 inzake het tegengaan van de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud (PB...).

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Terroristische aanslagen leiden tot 
grootschalige verspreiding van 
terroristische inhoud via onlineplatforms 
die schade aan het leven of de fysieke 
integriteit voorstellen of oproepen om het 
leven of de fysieke integriteit schade toe te 
brengen. Om ervoor te zorgen dat de 
lidstaten de verspreiding van dergelijke 
inhoud in het kader van dergelijke 
crisissituaties als gevolg van actuele of 
recente reële gebeurtenissen kunnen 
voorkomen, moet Europol 
persoonsgegevens kunnen uitwisselen met 

(35) Terroristische aanslagen leiden tot 
grootschalige verspreiding van 
terroristische inhoud via onlineplatforms 
waardoor terroristen terroristische 
activiteiten kunnen verheerlijken en zich 
daarin kunnen trainen, de spot kunnen 
drijven met slachtoffers en uiteindelijk 
anderen kunnen radicaliseren en 
rekruteren. Bovendien maken pedofielen 
en seksuele delinquenten steeds vaker 
gebruik van internet voor het opnemen of 
delen van beelden of video’s die materiaal 
over seksueel kindermisbruik inhouden, 
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particuliere partijen, waaronder hashcodes, 
IP-adressen of URL’s in verband met 
dergelijke inhoud, die nodig zijn om de 
lidstaten te ondersteunen bij het 
voorkomen van de verspreiding van 
dergelijke inhoud, met name wanneer deze 
inhoud als doel of gevolg heeft dat een 
bevolking ernstig wordt geïntimideerd, en 
waarbij er sprake is van een verwacht 
potentieel voor exponentiële 
vermenigvuldiging en viraliteit bij 
meerdere aanbieders van onlinediensten.

waardoor de schade voor de slachtoffers 
nog langer aanhoudt omdat het materiaal 
gemakkelijk kan worden gekopieerd en 
verspreid, zoals naar vrienden of 
familieleden van de slachtoffers. Om 
ervoor te zorgen dat de lidstaten de 
verspreiding van terroristische inhoud en 
materiaal over seksueel kindermisbruik 
daadwerkelijk kunnen voorkomen en 
acties van aanbieders van onlinediensten 
overeenkomstig hun verplichtingen 
krachtens Uniewetgeving alsmede 
vrijwillige acties doeltreffend kunnen 
ondersteunen, moet Europol 
persoonsgegevens kunnen uitwisselen met 
particuliere partijen, waaronder hashcodes, 
IP-adressen of URL’s in verband met 
dergelijke inhoud, die nodig zijn om de 
lidstaten te ondersteunen bij het 
voorkomen van de verspreiding van 
dergelijke inhoud, met name wanneer er 
sprake is van een verwacht potentieel voor 
exponentiële vermenigvuldiging en 
viraliteit bij meerdere aanbieders van 
onlinediensten.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Verordening (EU) 2018/1725 van 
het Europees Parlement en de Raad60 61 
bevat regels over de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie, maar die zijn niet van toepassing op 
Europol. Om een uniforme en consequente 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens te waarborgen, moet 
Verordening (EU) 2018/1725 

(36) Verordening (EU) 2018/1725 van 
het Europees Parlement en de Raad60 bevat 
regels over de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie. Hoewel 
Verordening (EU) 2018/1725 van 
toepassing is op de verwerking van 
administratieve persoonsgegevens door 
Europol die geen verband houden met 
strafrechtelijke onderzoeken, zoals 
personeelsgegevens, zijn artikel 3, lid 2, 
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overeenkomstig artikel 2, lid 2, van die 
verordening op Europol van toepassing 
worden verklaard, en moet zij worden 
aangevuld met specifieke bepalingen voor 
de specifieke verwerkingsactiviteiten die 
Europol moet uitvoeren om zijn taken te 
vervullen.

en hoofdstuk IX van die verordening, 
waarin de verwerking van operationele 
persoonsgegevens worden geregeld, tot 
dusver niet op Europol van toepassing 
geweest. Om een uniforme en consequente 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens te waarborgen, moet 
Verordening (EU) 2018/1725 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van die 
verordening op Europol van toepassing 
worden verklaard, en moet zij worden 
aangevuld met specifieke bepalingen voor 
de specifieke verwerkingsactiviteiten die 
Europol moet uitvoeren om zijn taken te 
vervullen.

__________________ __________________
60 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en 
Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39).

60 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en 
Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39).

61 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en 
Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39).

Or. en
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Gezien de uitdagingen die het 
gebruik van nieuwe technologieën door 
criminelen voor de veiligheid van de Unie 
meebrengt, zijn 
rechtshandhavingsautoriteiten verplicht 
hun technologische capaciteiten te 
versterken. Daartoe moet Europol de 
lidstaten ondersteunen bij het gebruik van 
opkomende technologieën bij het 
voorkomen en bestrijden van strafbare 
feiten waarop de doelstellingen van 
Europol betrekking hebben. Om nieuwe 
benaderingen te verkennen en 
gemeenschappelijke technologische 
oplossingen te ontwikkelen waarmee de 
lidstaten strafbare feiten waarop de 
doelstellingen van Europol betrekking 
hebben, kunnen voorkomen en bestrijden, 
moet Europol onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten kunnen verrichten met 
betrekking tot aangelegenheden die onder 
deze verordening vallen, onder meer via de 
verwerking van persoonsgegevens, indien 
nodig, en met volledige eerbiediging van 
de grondrechten. De bepalingen 
betreffende de ontwikkeling van nieuwe 
instrumenten door Europol mogen geen 
rechtsgrondslag vormen voor het inzetten 
van die instrumenten op het niveau van de 
Unie of op nationaal niveau.

(37) Gezien de uitdagingen die de snelle 
technologische ontwikkeling en de 
exploitatie van nieuwe technologieën door 
criminelen voor de veiligheid van de Unie 
meebrengt, zijn 
rechtshandhavingsautoriteiten verplicht 
hun technologische capaciteiten te 
versterken voor het identificeren, 
veiligstellen en analyseren van de 
gegevens die nodig zijn om strafbare 
feiten te onderzoeken. Europol moet de 
lidstaten kunnen ondersteunen bij het 
gebruik van opkomende technologieën en 
bij het verkennen van nieuwe 
benaderingen en het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke technologische 
oplossingen waarmee de lidstaten strafbare 
feiten waarop de doelstellingen van 
Europol betrekking hebben, beter kunnen 
voorkomen en bestrijden. Daartoe moet 
Europol onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten kunnen verrichten met 
betrekking tot aangelegenheden die onder 
deze verordening vallen, onder meer via de 
verwerking van persoonsgegevens, indien 
nodig, en met volledige eerbiediging van 
de grondrechten, met name non-
discriminatie. Gezien de gevoeligheid van 
die verwerking moeten de onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten van Europol aan 
specifieke waarborgen worden verbonden. 
Teneinde vooringenomenheid in 
algoritmische besluitvorming doeltreffend 
te beperken, is het cruciaal de technologie 
met representatieve datasets te trainen. 
Om die reden moet de verwerking door 
Europol van persoonsgegevens buiten de 
categorieën betrokkenen die 
overeenkomstig bijlage II bij 
Verordening (EU) 2016/794 mogen 
worden verwerkt in uitzonderlijke en naar 
behoren gemotiveerde gevallen wanneer 
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de verwerking van dergelijke gegevens 
strikt noodzakelijk is om 
vooringenomenheid te voorkomen, 
toegestaan zijn. De bepalingen betreffende 
de ontwikkeling van nieuwe instrumenten 
door Europol mogen geen rechtsgrondslag 
vormen voor het inzetten van die 
instrumenten op het niveau van de Unie of 
op nationaal niveau.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Europol dient een sleutelrol te 
spelen bij de ondersteuning van de 
lidstaten bij de ontwikkeling van nieuwe 
technologische oplossingen op basis van 
kunstmatige intelligentie, die de nationale 
rechtshandhavingsautoriteiten in de hele 
Unie ten goede zouden komen. Europol 
moet ook een sleutelrol spelen bij de 
bevordering van ethische, betrouwbare en 
mensgerichte kunstmatige intelligentie, 
met degelijke waarborgen op het gebied 
van beveiliging, veiligheid en 
grondrechten.

(38) Europol dient een sleutelrol te 
spelen bij de ondersteuning van de 
lidstaten bij de ontwikkeling van nieuwe 
technologische oplossingen op basis van 
kunstmatige intelligentie die relevant zijn 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van Europol en die de 
nationale rechtshandhavingsautoriteiten in 
de hele Unie ten goede komen en waarbij 
de grondrechten volledig worden 
geëerbiedigd. Europol moet ook een 
sleutelrol spelen bij de bevordering van de 
ontwikkeling en het gebruik van ethische, 
betrouwbare en mensgerichte kunstmatige 
intelligentie, met degelijke waarborgen op 
het gebied van beveiliging, veiligheid, 
transparantie en grondrechten.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Overweging 40
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Om Europol extra instrumenten en 
capaciteiten te kunnen toekennen, moeten 
het democratische toezicht op en de 
verantwoordingsplicht van Europol worden 
versterkt. Gezamenlijke parlementaire 
controle vormt een belangrijk onderdeel 
van het politieke toezicht op de activiteiten 
van Europol. Om een doeltreffend politiek 
toezicht mogelijk te maken op de wijze 
waarop Europol extra instrumenten en 
capaciteiten gebruikt, moet Europol de 
gezamenlijke parlementaire controlegroep 
jaarlijks informatie verstrekken over het 
gebruik van deze instrumenten en 
capaciteiten en het resultaat daarvan.

(40) Om Europol extra instrumenten en 
capaciteiten te kunnen toekennen, moeten 
het democratische toezicht op en de 
verantwoordingsplicht van Europol worden 
versterkt. Gezamenlijke parlementaire 
controle vormt een belangrijk onderdeel 
van het politieke toezicht op de activiteiten 
van Europol. Om een doeltreffend politiek 
toezicht mogelijk te maken op de wijze 
waarop Europol extra instrumenten en 
capaciteiten gebruikt waarin op grond van 
deze verordening wordt voorzien, moet 
Europol de gezamenlijke parlementaire 
controlegroep (GPC) jaarlijks informatie 
verstrekken over het gebruik van deze 
instrumenten en capaciteiten en het 
resultaat daarvan. Bovendien moeten twee 
vertegenwoordigers van de GPC, één voor 
het Europees Parlement en één voor de 
nationale parlementen teneinde de 
tweeledige achterban van de GPC te 
weerspiegelen, voor de vergaderingen van 
de raad van bestuur worden uitgenodigd 
teneinde de raad namens de GPC toe te 
spreken.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Overeenkomstig artikel 41, lid 2, 
van Verordening (EU) 2018/1725 is de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming geraadpleegd, en op 
[...] heeft hij een advies uitgebracht.

(45) Overeenkomstig artikel 41, lid 2, 
van Verordening (EU) 2018/1725 is de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming geraadpleegd, en op 
8 maart 20211 bis heeft hij een advies 
uitgebracht.

__________________
1 bis PB C 143 van 23.4.2021, blz. 6.
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Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 2 – alinea 1 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p) “administratieve 
persoonsgegevens”: alle persoonsgegevens 
die door Europol worden verwerkt, met 
uitzondering van operationele gegevens;;

p) “administratieve 
persoonsgegevens”: alle persoonsgegevens 
die door Europol worden verwerkt, met 
uitzondering van operationele 
persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter c
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 2 – alinea 1 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q) “onderzoeksdossier”: een of 
meerdere datasets die een lidstaat, het 
EOM of een derde land in het kader van 
een lopend strafrechtelijk onderzoek met 
inachtneming van de procedurele vereisten 
en waarborgen van het toepasselijke 
nationale strafrecht heeft verkregen, en 
ter ondersteuning van dat strafrechtelijk 
onderzoek aan Europol heeft verstrekt.

q) “onderzoeksdossier”: een of 
meerdere datasets die een lidstaat, het 
EOM, Eurojust of een derde land in het 
kader van een lopend strafrechtelijk 
onderzoek met inachtneming van de 
procedurele vereisten en waarborgen van 
het toepasselijke recht verkrijgt, en ter 
ondersteuning van dat strafrechtelijk 
onderzoek aan Europol verstrekt.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter c bis (nieuw)
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Verordening (EU) 2016/794
Artikel 2 – alinea 1 – letter q bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
“q bis) “terroristische inhoud”: 
het materiaal zoals gedefinieerd in 
artikel 2, lid 7, van 
Verordening (EU) [2021/XXX] van het 
Europees Parlement en de Raad*;
________
* Verordening (EU) [2021/XXX] van het 
Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2029 inzake het tegengaan van de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud (PB...).”

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter c ter (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 2 – alinea 1 – letter q ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
“q ter) “materiaal over seksueel 
kindermisbruik”: kinderpornografie zoals 
gedefinieerd in punt c) van artikel 2 van 
Richtlijn 2011/93/EU van het Europees 
Parlement en de Raad* of pornografische 
voorstelling zoals gedefinieerd in punt e) 
van die richtlijn;
_______________
* Richtlijn 2011/93/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 december 
2011 ter bestrijding van seksueel misbruik 
en seksuele uitbuiting van kinderen en 
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kinderpornografie, en ter vervanging van 
Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad 
(PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1).”

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a – punt ii
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 4 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) samenwerken met de organen van 
de Unie die zijn opgericht op grond van 
titel V VWEU en met OLAF en Enisa, in 
het bijzonder door informatie uit te 
wisselen en door hun analytische 
ondersteuning te bieden op hun 
bevoegdheidsgebieden;;

j) samenwerken met de organen van 
de Unie die zijn opgericht op grond van 
titel V VWEU, waaronder OLAF en 
Enisa, in het bijzonder door informatie uit 
te wisselen en door hun analytische 
ondersteuning te bieden op hun 
bevoegdheidsgebieden;

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a – punt iii
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 4 – lid 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) ondersteunen van acties van de 
lidstaten ter voorkoming en bestrijding van 
de in bijlage I opgenomen vormen van 
criminaliteit, die door het gebruik van 
internet worden vergemakkelijkt, 
bevorderd of begaan, alsook, in 
samenwerking met de lidstaten, 
coördineren van de respons van 
rechtshandhavingsautoriteiten op 
cyberaanvallen, verwijderen van 
terroristische online-inhoud en melden van 

m) ondersteunen van acties van de 
lidstaten ter voorkoming en bestrijding van 
de in bijlage I opgenomen vormen van 
criminaliteit, die door het gebruik van 
internet worden vergemakkelijkt, 
bevorderd of begaan, alsook, in 
samenwerking met de lidstaten, 
coördineren van de respons van 
rechtshandhavingsautoriteiten op 
cyberaanvallen, verwijderen van 
terroristische online-inhoud, waaronder 
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internetinhoud waarmee dit soort 
criminaliteit wordt vergemakkelijkt, 
bevorderd of begaan, aan de betrokken 
aanbieders van onlinediensten, opdat zij 
vrijwillig nagaan of deze internetinhoud in 
overeenstemming is met hun eigen 
voorwaarden;;

inhoud met betrekking tot gewelddadig 
extremisme, en materiaal over seksueel 
kindermisbruik en melden van 
internetinhoud waarmee dit soort 
criminaliteit wordt vergemakkelijkt, 
bevorderd of begaan, aan de betrokken 
aanbieders van onlinediensten, opdat zij 
vrijwillig nagaan of deze internetinhoud in 
overeenstemming is met hun eigen 
voorwaarden;

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a – punt iv
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 4 – lid 1 – letter r

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

r) overeenkomstig 
Verordening (EU) 2018/1862 van het 
Europees Parlement en de Raad*, na 
raadpleging van de lidstaten 
overeenkomstig artikel 7 van deze 
verordening en met toestemming van de 
uitvoerend directeur van Europol, gegevens 
in het Schengeninformatiesysteem 
invoeren over de vermoedelijke 
betrokkenheid van een onderdaan van een 
derde land bij een strafbaar feit waarvoor 
Europol bevoegd is en waarvan het op de 
hoogte is op basis van informatie die is 
ontvangen van derde landen of 
internationale organisaties als bedoeld in 
artikel 17, lid 1, onder b);

r) overeenkomstig 
Verordening (EU) 2018/1862 van het 
Europees Parlement en de Raad*, na 
raadpleging van de lidstaten 
overeenkomstig artikel 7 van deze 
verordening, hetgeen niet heeft geleid tot 
een met redenen omkleed bezwaar van 
een lidstaat of het feit dat een lidstaat te 
kennen geeft voornemens te zijn een 
signalering namens zichzelf in te voeren, 
en met toestemming van de uitvoerend 
directeur van Europol, signaleringen in het 
Schengeninformatiesysteem invoeren over 
de vermoedelijke betrokkenheid van een 
onderdaan van een derde land bij een 
strafbaar feit waarvoor Europol bevoegd is 
en waarvan het op de hoogte is op basis 
van informatie die is ontvangen van derde 
landen of internationale organisaties als 
bedoeld in artikel 17, lid 1, onder b);

Or. en
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Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a – punt iv
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 4 – lid 1 – letter t

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

t) proactief toezicht houden op en 
bijdragen aan onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die relevant zijn voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van artikel 3, verwante activiteiten van de 
lidstaten ondersteunen en hun onderzoeks- 
en innovatieactiviteiten uitvoeren met 
betrekking tot aangelegenheden die onder 
deze verordening vallen, met inbegrip van 
het ontwikkelen, trainen, testen en 
valideren van algoritmen voor de 
ontwikkeling van instrumenten;

t) proactief toezicht houden op en 
bijdragen aan onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die relevant zijn voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van artikel 3, door verwante activiteiten 
van de lidstaten te ondersteunen en hun 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten uit te 
voeren met betrekking tot 
aangelegenheden die onder deze 
verordening vallen, met inbegrip van het 
ontwikkelen, trainen, testen en valideren 
van algoritmen voor de ontwikkeling van 
instrumenten voor rechtshandhaving;

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a – punt iv
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 4 – lid 1 – letter u

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

u) ondersteunen van acties van de 
lidstaten ter voorkoming van de 
verspreiding van met terrorisme of 
gewelddadig extremisme verband 
houdende online-inhoud in crisissituaties, 
die voortkomt uit een actuele of recente 
reële gebeurtenis, schade aan het leven of 
de fysieke integriteit voorstelt of oproept 
om het leven of de fysieke integriteit 
schade toe te brengen, en als doel of 
gevolg heeft dat een bevolkingsgroep 
ernstig wordt geïntimideerd, en waarbij er 
sprake is van een verwacht potentieel voor 

u) ondersteunen van acties van de 
lidstaten ter voorkoming van de 
verspreiding van terroristische inhoud 
online, waaronder met gewelddadig 
extremisme verband houdende inhoud 
waarbij er sprake is van een verwacht 
potentieel voor exponentiële 
vermenigvuldiging en viraliteit bij 
meerdere aanbieders van onlinediensten.
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exponentiële vermenigvuldiging en 
viraliteit bij meerdere aanbieders van 
onlinediensten.

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a – punt iv
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 4 – lid 1 – letter u bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

u bis) ondersteunen van acties van de 
lidstaten ter voorkoming van de 
onlineverspreiding van materiaal over 
seksueel kindermisbruik.

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter d
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 4 – lid 4 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Europol verleent de Commissie 
bijstand bij het vaststellen van de 
belangrijkste onderzoeksthema’s en het 
opstellen en uitvoeren van de 
kaderprogramma’s van de Unie voor 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten die 
relevant zijn om de doelstellingen van 
artikel 3 te verwezenlijken. Wanneer 
Europol de Commissie bijstaat bij het 
vaststellen van de belangrijkste 
onderzoeksthema’s en het opstellen en 
uitvoeren van een kaderprogramma van 
de Unie, ontvangt Europol geen 
financiering uit dat programma.

4 bis. Europol verleent de Commissie 
bijstand bij het vaststellen van de 
belangrijkste onderzoeksthema’s en het 
opstellen en uitvoeren van de 
kaderprogramma’s van de Unie voor 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten die 
relevant zijn om de doelstellingen van 
artikel 3 te verwezenlijken. In dat opzicht 
ontvangt Europol geen financiering uit die 
programma’s.
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Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter d
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 4 – lid 4 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Europol ondersteunt de screening 
op verwachte gevolgen voor de veiligheid 
van specifieke gevallen van buitenlandse 
directe investeringen in de Unie uit hoofde 
van Verordening (EU) 2019/452 van het 
Europees Parlement en de Raad* die 
betrekking hebben op ondernemingen die 
technologieën leveren die door Europol of 
de lidstaten worden gebruikt of ontwikkeld 
ter voorkoming en bestrijding van onder 
artikel 3 vallende strafbare feiten.

4 ter. Europol ondersteunt de Commissie 
en de lidstaten bij de screening op 
verwachte gevolgen voor de veiligheid van 
specifieke gevallen van buitenlandse 
directe investeringen in de Unie uit hoofde 
van Verordening (EU) 2019/452 van het 
Europees Parlement en de Raad* die 
betrekking hebben op ondernemingen die 
technologieën, met inbegrip van software, 
leveren die door Europol of de lidstaten 
worden gebruikt ter voorkoming en 
bestrijding van onder artikel 3 vallende 
strafbare feiten.

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – inleidende formule
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In artikel 6 wordt lid 1 vervangen 
door:

(3) Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

Or. en
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Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In specifieke gevallen, waarin 
Europol oordeelt dat een strafrechtelijk 
onderzoek moet worden ingesteld naar 
feiten die binnen zijn bevoegdheid vallen, 
verzoekt het de bevoegde autoriteiten van 
de betrokken lidstaat of lidstaten, via de 
nationale eenheden, om een 
strafrechtelijk onderzoek in te stellen, te 
voeren of te coördineren.

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 6, lid 1, moet ongewijzigd blijven. Een nieuw lid 1 bis wordt toegevoegd met 
betrekking tot de situaties waarin het Europol toegestaan zou moeten worden te verzoeken om 
de instelling van een onderzoek.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – punt i (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het volgende lid wordt ingevoegd:
“1 bis. Onverminderd lid 1 en ongeacht of 
een strafbaar feit van 
grensoverschrijdende aard is, verzoekt 
Europol, wanneer het oordeelt dat een 
strafrechtelijk onderzoek moet worden 
ingesteld naar een specifiek strafbaar feit 
en het specifieke feit een schending 
inhoudt van een gemeenschappelijk 
belang dat tot het beleid van de Unie 
behoort, de bevoegde autoriteiten van de 
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betrokken lidstaat via de nationale 
eenheden om een dergelijk strafrechtelijk 
onderzoek in te stellen, te voeren of te 
coördineren.”

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – punt ii (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 6 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

ii) lid 2 wordt vervangen door:
2. De nationale eenheden brengen 
Europol onverwijld op de hoogte van het 
besluit van de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten met betrekking tot een verzoek op 
grond van lid 1.

“2. De nationale eenheden brengen 
Europol onverwijld op de hoogte van het 
besluit van de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten met betrekking tot een verzoek op 
grond van de leden 1 en 1 bis.”

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – punt iii (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 6 – lid 3 – inleidende formule

Bestaande tekst Amendement

iii) de inleidende formule van lid 3 
wordt vervangen door:

3. Indien de bevoegde autoriteiten van 
een lidstaat besluiten een door Europol op 
grond van lid 1 ingediend verzoek af te 
wijzen, stellen zij Europol onverwijld en 
bij voorkeur binnen één maand na 
ontvangst van het verzoek in kennis van de 
redenen voor hun besluit. De redenen 
kunnen echter onvermeld blijven indien 

“3. Indien de bevoegde autoriteiten van 
een lidstaat besluiten een door Europol op 
grond van de leden 1 en 1 bis ingediend 
verzoek af te wijzen, stellen zij Europol 
onverwijld en bij voorkeur binnen één 
maand na ontvangst van het verzoek in 
kennis van de redenen voor hun besluit. De 
redenen kunnen echter onvermeld blijven 
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mededeling daarvan: indien mededeling daarvan:”

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – punt iv (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 6 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

iv) lid 4 wordt vervangen door:
4. Europol brengt Eurojust 
onmiddellijk op de hoogte van het verzoek 
op grond van lid 1 en van het besluit van 
een bevoegde autoriteit van een lidstaat op 
grond van lid 2.

“4. Europol brengt Eurojust 
onmiddellijk op de hoogte van het verzoek 
op grond van de leden 1 en 1 bis en van het 
besluit van een bevoegde autoriteit van een 
lidstaat op grond van lid 2.”

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 11 – lid 1 – letter a

Bestaande tekst Amendement

(4 bis) in artikel 11, lid 1, wordt punt a) 
vervangen door:

a) stelt ieder jaar met een 
tweederdemeerderheid van de leden 
overeenkomstig artikel 12 een document 
vast met de meerjarenprogrammering van 
Europol en het werkprogramma voor het 
volgende jaar;

“a) stelt ieder jaar met een 
tweederdemeerderheid van de leden 
overeenkomstig artikel 12 een enkelvoudig 
programmeringsdocument vast in 
overeenstemming met artikel 32 van 
Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2019/715* en de 
aanverwante richtsnoeren van de 
Commissie voor het enkelvoudige 
programmeringsdocument met de 
meerjarenprogrammering van Europol en 
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het werkprogramma voor het volgende 
jaar;

______________

*Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2019/715 van de 
Commissie van 18 december 2018 
houdende de financiële kaderregeling van 
de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag 
opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 
van Verordening (EU, 
Euratom) 2018/1046 van het Europees 
Parlement en de Raad (PB L 122 van 
10.5.2019, blz. 1).”

Or. en

Motivering

Om de Europol-verordening in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de 
desbetreffende gedelegeerde verordening van de Commissie en andere basishandelingen 
betreffende de gedecentraliseerde agentschappen.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 ter (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 12 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(4 ter) in artikel 12 wordt lid 1 vervangen 
door:

1. De raad van bestuur stelt jaarlijks 
uiterlijk op 30 november een document 
vast dat de meerjarenprogrammering en het 
jaarlijkse werkprogramma van Europol 
bevat, op basis van een ontwerptekst van 
de uitvoerend directeur, met inachtneming 
van het advies van de Commissie en, wat 
betreft de meerjarenprogrammering, na 
raadpleging van de GPC. De raad van 
bestuur zendt het document aan de Raad, 
de Commissie en de GPC.

 De raad van bestuur stelt jaarlijks 
uiterlijk op 30 november een enkelvoudig 
programmeringsdocument vast dat de 
meerjarenprogrammering en het jaarlijkse 
werkprogramma van Europol bevat, op 
basis van een ontwerptekst van de 
uitvoerend directeur, met inachtneming van 
het advies van de Commissie en, wat 
betreft de meerjarenprogrammering, na 
raadpleging van de GPC. Als de raad van 
bestuur besluit geen rekening te houden 
met elementen van het advies van de 
Commissie, motiveert hij dit grondig. 
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Dezelfde verplichting geldt voor de door 
de GPC aan de orde gestelde punten als 
bedoeld in punt c) van artikel 51, lid 2. De 
raad van bestuur zendt het definitieve 
enkelvoudige programmeringsdocument 
aan de Raad, de Commissie en de GPC.”

Or. en

Motivering

Zoals het geval is voor Frontex zou de raad van bestuur van Europol moeten motiveren 
waarom hij besluit elementen van het advies van de Commissie niet in aanmerking te nemen. 
Hetzelfde geldt voor inbreng van de GPC in de meerjarenprogrammering.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 quater (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 14 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

(4 quater) in artikel 14 wordt lid 4 
vervangen door:

4. De raad van bestuur kan eenieder 
wiens mening relevant kan zijn voor de 
discussie uitnodigen, met inbegrip van, zo 
nodig, een vertegenwoordiger van de 
GPC, om de vergadering bij te wonen als 
niet-stemgerechtigde waarnemer.

 De raad van bestuur kan eenieder 
wiens mening relevant kan zijn voor de 
discussie uitnodigen om de vergadering bij 
te wonen als niet-stemgerechtigde 
waarnemer. Twee vertegenwoordigers van 
de GPC worden uitgenodigd voor alle 
vergaderingen van de raad van bestuur 
als niet-stemgerechtigde waarnemer.”

Or. en

Motivering

Vanwege de tweeledige achterban zou het de GPC toegestaan moeten zijn één 
vertegenwoordiger voor de nationale parlementen en één vertegenwoordiger voor het 
Europees Parlement te sturen.
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 16 – lid 5 – letter d

Bestaande tekst Amendement

(4 quinquies) artikel 16, lid 5, onder d), 
wordt vervangen door:

d) het ontwerp van de 
meerjarenprogrammering en de jaarlijkse 
werkprogramma’s op te stellen en, na 
raadpleging van de Commissie, aan de raad 
van bestuur voor te leggen;

“d)het ontwerp van het enkelvoudige 
programmeringsdocument met de 
meerjarenprogrammering en de jaarlijkse 
werkprogramma’s op te stellen en, na 
raadpleging van de Commissie, aan de raad 
van bestuur voor te leggen;”

Or. en

Motivering

Overeenstemming met de gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende 
gedecentraliseerde agentschappen en andere basishandelingen.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter c
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Onverminderd artikel 8, lid 4, en 
artikel 18 bis zijn de categorieën 
persoonsgegevens en de categorieën 
betrokkenen wier gegevens voor elk van de 
in lid 2 bedoelde doeleinden mogen 
worden verzameld en verwerkt, 
opgenomen in bijlage II.

5. Onverminderd artikel 8, lid 4, 
artikel 18, lid 2, onder e), en artikel 18 bis 
zijn de categorieën persoonsgegevens en de 
categorieën betrokkenen wier gegevens 
voor elk van de in lid 2 bedoelde 
doeleinden mogen worden verzameld en 
verwerkt, opgenomen in bijlage II.

Or. en

Motivering

Bij het ontwikkelen van algoritmen voor rechtshandhavingsdoeleinden is het van cruciaal 
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belang het risico op vooringenomenheid te beperken. Derhalve zou het Europol toegestaan 
moeten zijn gegevenscategorieën buiten bijlage II voor nauw omschreven doeleinden te 
verwerken (zie artikel 33 bis).

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter c bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 18 – lid 6

Bestaande tekst Amendement

c bis) lid 6 wordt vervangen door:
6. Europol kan gegevens tijdelijk 
verwerken om te bepalen of zij relevant 
zijn voor zijn taken en voor de in lid 2 
bedoelde doeleinden. De raad van bestuur, 
op voorstel van de uitvoerend directeur en 
na raadpleging van de EDPS, geeft een 
nadere omschrijving van 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 ten 
hoogste zes maanden mag bedragen, met 
inachtneming van de in artikel 28 bedoelde 
beginselen.

 Europol kan gegevens tijdelijk 
verwerken om te bepalen of zij relevant 
zijn voor zijn taken en voor de in lid 2 
bedoelde doeleinden. De raad van bestuur, 
op voorstel van de uitvoerend directeur en 
na raadpleging van de EDPS, geeft een 
nadere omschrijving van 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 ten 
hoogste zes maanden mag bedragen, met 
inachtneming van de in artikel 71 van 
Verordening (EU) 2018/1725 bedoelde 
beginselen.”

Or. en

Motivering

Noodzakelijke aanpassing van de verwijzing aan het einde van de zin als gevolg van de 
schrapping van artikel 28.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter d
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 18 – lid 6 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het volgende lid 5 bis wordt 
ingevoegd:

d) het volgende lid 6 bis wordt 
ingevoegd:

5 bis. Voorafgaand aan de verwerking 
van gegevens uit hoofde van lid 2 mag 
Europol uit hoofde van artikel 17, leden 1 
en 2, ontvangen persoonsgegevens tijdelijk 
verwerken om vast te stellen of deze 
gegevens voldoen aan de vereisten van 
lid 5, onder meer door de gegevens te 
vergelijken met alle gegevens die Europol 
reeds verwerkt overeenkomstig lid 5.

6 bis. Voorafgaand aan de verwerking 
van gegevens uit hoofde van lid 2 mag 
Europol uit hoofde van artikel 17, leden 1 
en 2, ontvangen persoonsgegevens tijdelijk 
verwerken om vast te stellen of deze 
gegevens voldoen aan de vereisten van 
lid 5, onder meer door de gegevens te 
vergelijken met alle gegevens die Europol 
reeds verwerkt overeenkomstig lid 5.

Or. en

Motivering

Het voorgestelde lid 5 bis zou na lid 6 moeten komen, aangezien Europol eerst de relevantie 
van gegevens voor zijn taken zou moeten bepalen alvorens tijdelijke analyse overeenkomstig 
dit lid toe te passen.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter d
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 18 – lid 6 bis – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europol mag persoonsgegevens uit hoofde 
van dit lid slechts verwerken voor een 
periode van ten hoogste een jaar, of in 
gerechtvaardigde gevallen voor een langere 
periode met voorafgaande toestemming 
van de EDPS, indien dit voor de 
toepassing van dit artikel noodzakelijk is. 
Indien uit het resultaat van de verwerking 
blijkt dat persoonsgegevens niet voldoen 
aan de vereisten van lid 5, wist Europol die 
gegevens en stelt het de verstrekker van de 
gegevens daarvan in kennis.

Europol mag persoonsgegevens uit hoofde 
van dit lid slechts verwerken voor een 
periode van ten hoogste een jaar, of in naar 
behoren gerechtvaardigde gevallen voor 
een langere periode, indien dit voor de 
toepassing van dit artikel noodzakelijk en 
evenredig is. De EDPS wordt in kennis 
gesteld van de verlenging van de 
maximale verwerkingsperiode. Indien de 
tijdelijke verwerking voor de toepassing 
van dit artikel niet meer noodzakelijk en 
evenredig is, en in ieder geval na het 
einde van de maximale 
verwerkingsperiode, wist Europol de 
persoonsgegevens die niet voldoen aan de 
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vereisten van lid 5 en stelt het de 
verstrekker van de gegevens daarvan in 
kennis.

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 18 bis – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een lidstaat of het EOM Europol 
overeenkomstig artikel 17, lid 1, onder a), 
een onderzoeksdossier verstrekt met het 
oog op operationele analyse ter 
ondersteuning van dat specifieke 
strafrechtelijk onderzoek binnen het 
mandaat van Europol uit hoofde van 
artikel 18, lid 2, onder c); en

a) een lidstaat, het EOM of Eurojust 
Europol overeenkomstig artikel 17, lid 1, 
onder a) en b), een onderzoeksdossier 
verstrekt met het verzoek aan Europol om 
ondersteuning van dat specifieke 
strafrechtelijk onderzoek binnen het 
mandaat van Europol uit hoofde van 
artikel 18, lid 2, onder c); en

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 18 bis – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europol mag persoonsgegevens uit een 
onderzoeksdossier verwerken zolang het 
ondersteuning biedt aan het lopende 
specifieke strafrechtelijk onderzoek 
waarvoor het onderzoeksdossier door een 
lidstaat of het EOM is verstrekt 
overeenkomstig lid 1, en uitsluitend ter 
ondersteuning van dat onderzoek.

Europol mag persoonsgegevens uit een 
onderzoeksdossier verwerken zolang het 
ondersteuning biedt aan het lopende 
specifieke strafrechtelijk onderzoek 
waarvoor het onderzoeksdossier door een 
lidstaat, het EOM of Eurojust is verstrekt 
overeenkomstig lid 1, en uitsluitend ter 
ondersteuning van dat onderzoek.

Or. en
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Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 18 bis – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De raad van bestuur geeft, op voorstel van 
de uitvoerend directeur en na raadpleging 
van de EDPS, een nadere omschrijving 
van de voorwaarden voor de verwerking 
van die gegevens.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze zin is samengevoegd met de laatste zin van lid 3 in het nieuwe lid 3 bis.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 18 bis – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de verwerking van 
persoonsgegevens uit hoofde van 
artikel 18, lid 5 bis, worden 
persoonsgegevens die geen betrekking 
hebben op de in bijlage II opgenomen 
categorieën betrokkenen, functioneel 
gescheiden van andere gegevens en 
mogen zij alleen worden geraadpleegd 
wanneer dat nodig is ter ondersteuning 
van het specifieke strafrechtelijk 
onderzoek waarvoor zij zijn verstrekt.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Deze zin is samengevoegd met de laatste zin van lid 3 in het nieuwe lid 3 bis.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 18 bis – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een lidstaat of het EOM 
overeenkomstig lid 1 een 
onderzoeksdossier aan Europol heeft 
verstrekt, mag Europol op hun verzoek het 
onderzoeksdossier en de resultaten van zijn 
operationele analyse langer opslaan dan de 
in lid 2 vermelde opslagperiode, met als 
enig doel de waarheidsgetrouwheid, de 
betrouwbaarheid en de traceerbaarheid van 
het criminele-inlichtingenproces te 
waarborgen, en zulks uitsluitend zolang de 
gerechtelijke procedure in verband met dat 
strafrechtelijk onderzoek in de betrokken 
lidstaat loopt.

3. Indien een lidstaat overeenkomstig 
lid 1 een onderzoeksdossier aan Europol 
heeft verstrekt, of op verzoek van Eurojust 
of het EOM, in voorkomend geval, mag 
Europol op hun verzoek het 
onderzoeksdossier en de resultaten van zijn 
operationele analyse langer opslaan dan de 
in lid 2 vermelde verwerkingsperiode, met 
als enig doel de waarheidsgetrouwheid, de 
betrouwbaarheid en de traceerbaarheid van 
het criminele-inlichtingenproces te 
waarborgen, en zulks uitsluitend zolang de 
gerechtelijke procedure in verband met dat 
strafrechtelijk onderzoek in de betrokken 
lidstaat of binnen het EOM of Eurojust 
loopt.

Or. en

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 18 bis – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die lidstaat kan Europol ook verzoeken het 
onderzoeksdossier en de resultaten van zijn 
operationele analyse langer op te slaan dan 
de in lid 2 vermelde opslagperiode, 
teneinde de waarheidsgetrouwheid, de 

Die lidstaat, het EOM of Eurojust kan 
Europol ook verzoeken het 
onderzoeksdossier en de resultaten van zijn 
operationele analyse langer op te slaan dan 
de in lid 2 vermelde opslagperiode, 
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betrouwbaarheid en de traceerbaarheid van 
het criminele-inlichtingenproces te 
waarborgen, en zulks uitsluitend zolang in 
een andere lidstaat een gerechtelijke 
procedure naar aanleiding van een daarmee 
verband houdend strafrechtelijk onderzoek 
loopt.

teneinde de waarheidsgetrouwheid, de 
betrouwbaarheid en de traceerbaarheid van 
het criminele-inlichtingenproces te 
waarborgen, en zulks uitsluitend zolang in 
een andere lidstaat een gerechtelijke 
procedure naar aanleiding van een daarmee 
verband houdend strafrechtelijk onderzoek 
loopt.

Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 18 bis – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De raad van bestuur geeft, op voorstel van 
de uitvoerend directeur en na raadpleging 
van de EDPS, een nadere omschrijving van 
de voorwaarden voor de verwerking van 
die gegevens. Dergelijke persoonsgegevens 
worden functioneel gescheiden van andere 
gegevens en mogen alleen worden 
geraadpleegd wanneer dat nodig is om de 
waarheidsgetrouwheid, de betrouwbaarheid 
en de traceerbaarheid van het criminele-
inlichtingenproces te waarborgen.

3 bis. De raad van bestuur geeft, op 
voorstel van de uitvoerend directeur en na 
raadpleging van de EDPS, een nadere 
omschrijving van de voorwaarden voor de 
verwerking van persoonsgegevens 
overeenkomstig de leden 2 en 3 van dit 
artikel. Dergelijke persoonsgegevens 
worden functioneel gescheiden van andere 
gegevens. Overeenkomstig lid 2 verwerkte 
gegevens worden alleen geraadpleegd 
wanneer dat nodig is voor het specifieke 
strafrechtelijk onderzoek waarvoor zij 
werden verstrekt en om de 
waarheidsgetrouwheid, de betrouwbaarheid 
en de traceerbaarheid van het criminele-
inlichtingenproces te waarborgen en 
worden overeenkomstig lid 3 bewaard.

Or. en

Motivering

Samenvoeging met het tweede deel van het bovenstaande lid 2.
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Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 18 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De leden 1 tot en met 3 zijn ook 
van toepassing wanneer Europol 
persoonsgegevens ontvangt van een derde 
land waarmee een overeenkomst is 
gesloten hetzij op grond van artikel 23 van 
Besluit 2009/371/JBZ overeenkomstig 
artikel 25, lid 1, onder c), van deze 
verordening, hetzij op grond van 
artikel 218 VWEU overeenkomstig 
artikel 25, lid 1, onder b), van deze 
verordening, of dat het voorwerp uitmaakt 
van een adequaatheidsbesluit als bedoeld 
in artikel 25, lid 1, onder a), van deze 
verordening, en dat derde land Europol 
een onderzoeksdossier verstrekt voor 
operationele analyse ter ondersteuning van 
het specifieke strafrechtelijk onderzoek in 
een lidstaat of in lidstaten, dat door 
Europol wordt ondersteund. Indien een 
derde land Europol een onderzoeksdossier 
verstrekt, wordt de EDPS daarvan in 
kennis gesteld. Europol gaat na of de 
hoeveelheid persoonsgegevens niet 
kennelijk onevenredig is aan het door 
Europol ondersteunde specifieke 
onderzoek in een lidstaat, en of er geen 
objectieve elementen zijn die erop wijzen 
dat het onderzoeksdossier door het derde 
land is verkregen op een wijze die 
kennelijk in strijd is met de grondrechten. 
Indien Europol of de EDPS tot de 
conclusie komt dat er voorlopige 
aanwijzingen zijn dat dergelijke gegevens 
onevenredig zijn of in strijd met de 
grondrechten zijn verzameld, verwerkt 
Europol de gegevens niet. Op grond van dit 
lid verwerkte gegevens zijn alleen 
toegankelijk voor Europol wanneer dat 
nodig is ter ondersteuning van het 
specifieke strafrechtelijk onderzoek in een 

4. De leden 1, 2, 3 en 3 bis zijn ook 
van toepassing op persoonsgegevens in een 
onderzoeksdossier dat aan Europol werd 
verstrekt door een derde land als bedoeld 
in artikel 25, lid 1, onder a), b) en c) voor 
operationele analyse ter ondersteuning van 
een specifiek strafrechtelijk onderzoek in 
een of meer lidstaten, dat door Europol 
wordt ondersteund. Indien een derde land 
Europol een onderzoeksdossier verstrekt, 
wordt de EDPS daarvan in kennis gesteld. 
Europol gaat na of de hoeveelheid 
persoonsgegevens niet kennelijk 
onevenredig is aan het door Europol 
ondersteunde specifieke onderzoek in een 
lidstaat, en of er geen objectieve elementen 
zijn die erop wijzen dat het 
onderzoeksdossier door het derde land is 
verkregen op een wijze die kennelijk in 
strijd is met de grondrechten. Indien 
Europol tot de conclusie komt dat er 
voorlopige aanwijzingen zijn dat dergelijke 
gegevens onevenredig zijn of in strijd met 
de grondrechten zijn verzameld, verwerkt 
Europol de gegevens niet. Op grond van dit 
lid verwerkte persoonsgegevens zijn alleen 
toegankelijk voor Europol wanneer dat 
nodig is ter ondersteuning van het 
specifieke strafrechtelijk onderzoek in een 
of meer lidstaten waarvoor zij werden 
verstrekt. Deze gegevens worden 
uitsluitend binnen de Unie gedeeld of 
indien nodig met internationale 
organisaties als bedoeld in artikel 25, 
lid 1, onder b) en c).
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lidstaat of in lidstaten. Deze gegevens 
worden uitsluitend binnen de Unie 
gedeeld.;

Or. en

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter c
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer het nationale recht 
personeelsleden van Europol toestaat 
bewijsmateriaal over te leggen dat hun bij 
de uitvoering van hun taken of de 
uitoefening van hun activiteiten ter kennis 
is gekomen, kunnen alleen personeelsleden 
van Europol die daartoe door de uitvoerend 
directeur gemachtigd zijn, dit 
bewijsmateriaal overleggen in 
gerechtelijke procedures in de lidstaten.

5. Wanneer het nationale procesrecht 
personeelsleden van Europol toestaat 
bewijsmateriaal over te leggen dat hun bij 
de uitvoering van hun taken of de 
uitoefening van hun activiteiten ter kennis 
is gekomen, kunnen alleen personeelsleden 
van Europol die daartoe door de uitvoerend 
directeur gemachtigd zijn, dit 
bewijsmateriaal overleggen in 
strafprocedures in de lidstaten.

Or. en

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 20 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Europol ondersteunt de 
onderzoeken en vervolgingen van het 
EOM actief en werkt met het EOM samen, 
met name door informatie uit te wisselen 
en analytische ondersteuning te bieden.

2. Europol ondersteunt de 
onderzoeken van het EOM actief en werkt 
met het EOM samen, met name door 
informatie uit te wisselen en analytische 
ondersteuning te bieden, totdat het EOM 
bepaalt om tot vervolging over te gaan of 
de zaak anderszins af te handelen.
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Or. en

Motivering

Europol vervult als instantie die verantwoordelijk is voor politiële samenwerking geen rol bij 
vervolgingen.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 20 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Europol neemt alle passende 
maatregelen om het EOM op basis van een 
hit/no hit-systeem indirecte toegang te 
geven tot de voor de toepassing van 
artikel 18, lid 2, onder a), b) en c), 
verstrekte informatie. Artikel 21 is van 
overeenkomstige toepassing, met 
uitzondering van lid 2.

3. Europol neemt alle passende 
maatregelen om het EOM op basis van een 
hit/no hit-systeem indirecte toegang te 
geven tot de voor de toepassing van 
artikel 18, lid 2, onder a), b) en c), 
verstrekte informatie. Artikel 21 is van 
overeenkomstige toepassing, met 
uitzondering van de leden 2 en 8.

Or. en

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 21 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Indien Europol tijdens 
informatieverwerkingsactiviteiten met 
betrekking tot een individueel onderzoek 
of een specifiek project vaststelt dat 
informatie relevant is ten aanzien van 
mogelijke onwettige activiteiten waardoor 
de financiële belangen van de Unie worden 
geschaad, verstrekt Europol die informatie 
op eigen initiatief onverwijld aan OLAF.

8. Indien Europol tijdens 
informatieverwerkingsactiviteiten met 
betrekking tot een specifiek onderzoek of 
project vaststelt dat informatie relevant is 
ten aanzien van mogelijke onwettige 
activiteiten waardoor de financiële 
belangen van de Unie worden geschaad, 
verstrekt Europol die informatie onverwijld 
aan OLAF.
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Or. en

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 24 – lid 2 – alinea’s 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de operationele persoonsgegevens 
op verzoek van een andere instelling, een 
ander orgaan of een andere instantie van de 
Unie worden doorgezonden, is zowel de 
verwerkingsverantwoordelijke als de 
ontvanger verantwoordelijk voor de 
rechtmatigheid van die doorzending.

Naar aanleiding van een verzoek om de 
doorzending van operationele 
persoonsgegevens van een andere 
instelling, een ander orgaan of een andere 
instantie van de Unie worden 
doorgezonden, gaat Europol de 
bevoegdheid van de andere instelling, het 
andere orgaan of de andere instantie van de 
Unie na. Bij twijfel over de noodzaak van 
de doorzending van de persoonsgegevens 
vraagt Europol de ontvanger om een 
nadere toelichting.

Europol gaat de bevoegdheid van de 
andere instelling, het andere orgaan of de 
andere instantie van de Unie na. Bij twijfel 
over de noodzaak van de doorzending van 
de persoonsgegevens vraagt Europol de 
ontvanger om een nadere toelichting.

Or. en

Motivering

De verantwoordelijkheid voor doorgiften van persoonsgegevens op verzoek komt in 
artikel 38, lid 6, aan de orde.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter -a (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 25 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) het volgende lid wordt ingevoegd:
“4 bis. Bij ontstentenis van een 
adequaatheidsbesluit kan Europol 
operationele persoonsgegevens slechts 
doorgeven aan een derde land of een 
internationale organisatie indien:
a) in een juridisch bindend 
instrument wordt voorzien in passende 
waarborgen voor de bescherming van 
operationele persoonsgegevens; of
b) Europol alle omstandigheden in 
verband met de doorgifte van operationele 
persoonsgegevens heeft beoordeeld en tot 
de slotsom is gekomen dat er passende 
waarborgen bestaan voor de bescherming 
van operationele persoonsgegevens.
Europol stelt de EDPS in kennis van de 
categorieën doorgiften uit hoofde van 
lid 1, onder b).
Indien een doorgifte op punt b) van dit lid 
is gebaseerd, wordt een dergelijke 
doorgifte gedocumenteerd en wordt de 
documentatie desgevraagd ter beschikking 
gesteld van de EDPS. Die documentatie 
bevat een vermelding van de datum en het 
tijdstip van de doorgifte, en informatie 
over de ontvangende bevoegde autoriteit, 
over de reden voor de doorgifte en over de 
doorgegeven operationele 
persoonsgegevens.”

Or. en

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter b
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 25 – lid 8



PE689.818v01-00 62/95 PR\1226996NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) lid 8 wordt vervangen door: b) lid 8 wordt vervangen door:

Indien een doorgifte op lid 5 is gebaseerd, 
wordt die doorgifte gedocumenteerd en 
wordt de documentatie desgevraagd ter 
beschikking gesteld van de EDPS. Die 
documentatie bevat een vermelding van de 
datum en het tijdstip van de doorgifte en 
informatie over de ontvangende bevoegde 
autoriteit, over de reden voor de doorgifte 
en over de doorgegeven operationele 
persoonsgegevens.

Indien een doorgifte op lid 4 bis of lid 5 is 
gebaseerd, wordt die doorgifte 
gedocumenteerd en wordt de documentatie 
desgevraagd ter beschikking gesteld van de 
EDPS. Die documentatie bevat een 
vermelding van de datum en het tijdstip 
van de doorgifte en informatie over de 
ontvangende bevoegde autoriteit, over de 
reden voor de doorgifte en over de 
doorgegeven operationele 
persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – letter a
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Europol kan rechtstreeks van 
particuliere partijen persoonsgegevens 
ontvangen en deze persoonsgegevens 
overeenkomstig artikel 18 verwerken met 
het oog op de identificatie van alle 
betrokken nationale eenheden als bedoeld 
in lid 1, onder a). Europol zendt de 
persoonsgegevens en alle relevante 
resultaten van de voor het vaststellen van 
de rechtsbevoegdheid vereiste verwerking 
van die gegevens onmiddellijk door aan de 
betrokken nationale eenheden. Europol kan 
de persoonsgegevens en de relevante 
resultaten van de voor het vaststellen van 
de rechtsbevoegdheid vereiste verwerking 
van die gegevens overeenkomstig 
artikel 25 doorgeven aan de in lid 1, 
onder b) en c), bedoelde contactpunten en 
autoriteiten. Zodra Europol de relevante 
persoonsgegevens heeft geïdentificeerd en 

2. Europol kan rechtstreeks van 
particuliere partijen persoonsgegevens 
ontvangen en deze persoonsgegevens 
overeenkomstig artikel 18 verwerken met 
het oog op de identificatie van alle 
betrokken nationale eenheden als bedoeld 
in lid 1, onder a). Europol zendt de 
persoonsgegevens en alle relevante 
resultaten van de voor het vaststellen van 
de rechtsbevoegdheid vereiste verwerking 
van die gegevens onmiddellijk door aan de 
betrokken nationale eenheden. Europol kan 
de persoonsgegevens en de relevante 
resultaten van de voor het vaststellen van 
de rechtsbevoegdheid vereiste verwerking 
van die gegevens overeenkomstig 
artikel 25 doorgeven aan de in lid 1, 
onder b) en c), bedoelde contactpunten en 
autoriteiten. Zodra Europol de relevante 
persoonsgegevens heeft geïdentificeerd en 
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aan alle betrokken nationale eenheden 
heeft doorgezonden, of zodra het niet 
mogelijk is gebleken verdere betrokken 
nationale eenheden te identificeren, wist 
Europol de gegevens, tenzij een betrokken 
nationale eenheid, contactpunt of autoriteit 
de persoonsgegevens binnen vier maanden 
na de doorgifte opnieuw bij Europol 
indient overeenkomstig artikel 19, lid 1.

aan alle betrokken nationale eenheden 
heeft doorgezonden, of zodra het niet 
mogelijk is gebleken verdere betrokken 
nationale eenheden te identificeren, wist 
Europol de gegevens, tenzij een betrokken 
nationale eenheid, contactpunt of autoriteit 
de persoonsgegevens binnen vier maanden 
na de doorzending of doorgifte opnieuw 
bij Europol indient overeenkomstig 
artikel 19, lid 1.

Or. en

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – letter b
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien Europol persoonsgegevens 
ontvangt van een particuliere partij in een 
derde land, mag Europol die gegevens 
alleen doorsturen naar een betrokken 
lidstaat of derde land waarmee een 
overeenkomst op grond van artikel 23 van 
Besluit 2009/371/JBZ of op grond van 
artikel 218 VWEU is gesloten, of ten 
aanzien waarvan een adequaatheidsbesluit 
als bedoeld in artikel 25, lid 1, onder a), 
van deze verordening is vastgesteld. Indien 
aan de voorwaarden van artikel 25, leden 5 
en 6, is voldaan, kan Europol het resultaat 
van zijn analyse en verificatie van die 
gegevens doorgeven aan het betrokken 
derde land.

4. Indien Europol persoonsgegevens 
ontvangt van een particuliere partij in een 
derde land, mag Europol die gegevens en 
het resultaat van zijn analyse en 
verificatie alleen doorsturen naar een 
betrokken lidstaat, derde land of 
internationale organisatie waarmee een 
overeenkomst op grond van artikel 23 van 
Besluit 2009/371/JBZ of op grond van 
artikel 218 VWEU is gesloten, of ten 
aanzien waarvan een adequaatheidsbesluit 
als bedoeld in artikel 25, lid 1, onder a), 
van deze verordening is vastgesteld. Indien 
aan de voorwaarden van artikel 25, leden 5 
en 6, is voldaan, kan Europol het resultaat 
van zijn analyse en verificatie van die 
gegevens doorgeven aan het betrokken 
derde land.

Or. en
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Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – letter c
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 26 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Behoudens eventuele beperkingen 
op grond van artikel 19, lid 2 of lid 3, en 
onverminderd artikel 67, mag Europol op 
ad-hocbasis persoonsgegevens aan 
particuliere partijen doorzenden of 
doorgeven, indien dat strikt noodzakelijk 
is, in de volgende gevallen:

5. Behoudens eventuele beperkingen 
op grond van artikel 19, lid 2 of lid 3, en 
onverminderd artikel 67, mag Europol op 
ad-hocbasis persoonsgegevens aan 
particuliere partijen doorzenden of 
doorgeven, indien dat strikt noodzakelijk is 
om alle betrokken nationale eenheden te 
identificeren, in de volgende gevallen:

Or. en

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – letter d
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 26 – lid 6 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europol kan de lidstaten via hun nationale 
eenheden verzoeken persoonsgegevens te 
verkrijgen van particuliere partijen die op 
hun grondgebied gevestigd zijn of een 
wettelijke vertegenwoordiger hebben 
overeenkomstig hun toepasselijke 
wetgeving, teneinde deze 
persoonsgegevens te delen met Europol, 
op voorwaarde dat de gevraagde 
persoonsgegevens strikt beperkt blijven tot 
wat voor Europol noodzakelijk is om de 
betrokken nationale eenheden te 
identificeren.

Europol kan de lidstaten verzoeken 
persoonsgegevens te verstrekken van 
particuliere partijen die op hun 
grondgebied gevestigd zijn of een 
wettelijke vertegenwoordiger hebben. 
Europol doet deze verzoeken via de 
nationale eenheden van de lidstaten. 
Dergelijke persoonsgegevens blijven strikt 
beperkt tot wat voor Europol noodzakelijk 
is om de betrokken nationale eenheden te 
identificeren.

Or. en
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Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – letter d
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 26 – lid 6 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeacht hun rechtsbevoegdheid ten 
aanzien van het specifieke strafbare feit ten 
aanzien waarvan Europol de betrokken 
nationale eenheden wenst te identificeren, 
zorgen de lidstaten ervoor dat hun 
bevoegde nationale autoriteiten dergelijke 
verzoeken rechtmatig kunnen verwerken, 
overeenkomstig hun nationale wetgeving, 
om Europol de informatie te verstrekken 
die het nodig heeft om zijn doelstellingen 
te verwezenlijken.

Ongeacht hun rechtsbevoegdheid ten 
aanzien van het specifieke strafbare feit ten 
aanzien waarvan Europol de betrokken 
nationale eenheden wenst te identificeren, 
zorgen de lidstaten ervoor dat hun 
bevoegde nationale autoriteiten dergelijke 
verzoeken kunnen verwerken, 
overeenkomstig hun nationale wetgeving, 
om Europol de informatie te verstrekken 
die het nodig heeft om zijn doelstellingen 
te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 26 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitwisseling van persoonsgegevens met 
particuliere partijen in crisissituaties

Uitwisseling van persoonsgegevens met 
particuliere partijen

Or. en

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 26 bis – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In crisissituaties als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, onder u), kan Europol 
rechtstreeks van particuliere partijen 
persoonsgegevens ontvangen en deze 
persoonsgegevens overeenkomstig 
artikel 18 verwerken, om de verspreiding 
van online-inhoud met betrekking tot 
terrorisme of gewelddadig extremisme te 
voorkomen.

1. Europol kan rechtstreeks van 
particuliere partijen persoonsgegevens 
ontvangen en deze persoonsgegevens 
overeenkomstig artikel 18 verwerken om 
de onlineverspreiding van terroristische 
inhoud met betrekking tot gewelddadig 
extremisme als bedoeld in artikel 4, lid 1, 
onder u), en van materiaal over seksueel 
kindermisbruik als bedoeld in artikel 4, 
lid 1, onder u bis), te voorkomen.

Or. en

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 26 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien Europol persoonsgegevens 
ontvangt van een particuliere partij in een 
derde land, mag Europol die gegevens 
alleen doorsturen naar een betrokken 
lidstaat of derde land waarmee een 
overeenkomst op grond van artikel 23 van 
Besluit 2009/371/JBZ of op grond van 
artikel 218 VWEU is gesloten, of ten 
aanzien waarvan een adequaatheidsbesluit 
als bedoeld in artikel 25, lid 1, onder a), 
van deze verordening is vastgesteld. Indien 
aan de voorwaarden van artikel 25, leden 5 
en 6, is voldaan, mag Europol het resultaat 
van zijn analyse en verificatie van die 
gegevens doorgeven aan het betrokken 
derde land.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en
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Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 26 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Europol mag op ad-hocbasis 
persoonsgegevens doorzenden of 
doorgeven aan particuliere partijen, met 
inachtneming van eventuele beperkingen 
uit hoofde van artikel 19, lid 2 of 3, en 
onverminderd artikel 67, indien de 
doorzending of doorgifte van dergelijke 
gegevens strikt noodzakelijk is om de 
verspreiding van met terrorisme of 
gewelddadig extremisme verband 
houdende online-inhoud als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, onder u), te voorkomen, en 
de grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkenen in het specifieke geval 
niet zwaarder wegen dan het openbaar 
belang dat de doorzending of doorgifte 
noodzakelijk maakt.

3. Europol mag op ad-hocbasis 
persoonsgegevens doorzenden of 
doorgeven aan particuliere partijen, met 
inachtneming van eventuele beperkingen 
uit hoofde van artikel 19, lid 2 of 3, en 
onverminderd artikel 67, indien de 
doorzending of doorgifte van dergelijke 
gegevens strikt noodzakelijk is om de 
onlineverspreiding van terroristische 
inhoud, waaronder met gewelddadig 
extremisme verband houdende inhoud, als 
bedoeld in artikel 4, lid 1, onder u), of 
materiaal over seksueel kindermisbruik 
als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder u bis, 
te voorkomen, en de grondrechten en 
fundamentele vrijheden van de 
betrokkenen in het specifieke geval niet 
zwaarder wegen dan het openbaar belang 
dat de doorzending of doorgifte 
noodzakelijk maakt.

Or. en

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 26 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Europol kan de lidstaten via hun 
nationale eenheden verzoeken 
persoonsgegevens te verkrijgen van 
particuliere partijen die op hun 
grondgebied gevestigd zijn of een 
wettelijke vertegenwoordiger hebben 

5. Europol kan de lidstaten via hun 
nationale eenheden verzoeken 
persoonsgegevens te verkrijgen van 
particuliere partijen die op hun 
grondgebied gevestigd zijn of een 
wettelijke vertegenwoordiger hebben 
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overeenkomstig hun toepasselijke 
wetgeving, teneinde deze 
persoonsgegevens te delen met Europol, op 
voorwaarde dat de gevraagde 
persoonsgegevens strikt beperkt blijven tot 
wat voor Europol noodzakelijk is om de 
verspreiding van met terrorisme of 
gewelddadig extremisme verband 
houdende online-inhoud als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, onder u), te voorkomen. 
Ongeacht hun rechtsbevoegdheid met 
betrekking tot de verspreiding van inhoud 
ten aanzien waarvan Europol om 
persoonsgegevens verzoekt, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de bevoegde nationale 
autoriteiten dergelijke verzoeken 
rechtmatig kunnen verwerken, 
overeenkomstig hun nationale wetgeving, 
om Europol de informatie te verstrekken 
die het nodig heeft om zijn doelstellingen 
te verwezenlijken.

overeenkomstig hun toepasselijke 
wetgeving, teneinde deze 
persoonsgegevens te delen met Europol, op 
voorwaarde dat de gevraagde 
persoonsgegevens strikt beperkt blijven tot 
wat voor Europol noodzakelijk is om de 
onlineverspreiding van terroristische 
inhoud, waaronder met gewelddadig 
extremisme verband houdende inhoud als 
bedoeld in artikel 4, lid 1, onder u), of 
materiaal over seksueel kindermisbruik 
als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder u bis, 
te voorkomen. Ongeacht hun 
rechtsbevoegdheid met betrekking tot de 
verspreiding van inhoud ten aanzien 
waarvan Europol om persoonsgegevens 
verzoekt, zorgen de lidstaten ervoor dat de 
bevoegde nationale autoriteiten dergelijke 
verzoeken kunnen verwerken, 
overeenkomstig hun nationale wetgeving, 
om Europol de informatie te verstrekken 
die het nodig heeft om zijn doelstellingen 
te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 26 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Europol zorgt ervoor dat alle 
doorgiften van persoonsgegevens en de 
redenen daarvoor geregistreerd worden 
overeenkomstig deze verordening, en dat 
deze op verzoek overeenkomstig artikel 40 
aan de EDPS worden meegedeeld.

6. Europol zorgt ervoor dat alle 
doorgiften van persoonsgegevens en de 
redenen daarvoor geregistreerd worden 
overeenkomstig deze verordening, en dat 
deze op verzoek overeenkomstig 
artikel 39 bis aan de EDPS worden 
meegedeeld.

Or. en
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Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 27 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Verwijzingen naar de 
“toepasselijke 
gegevensbeschermingsbepalingen” in 
deze verordening worden beschouwd als 
verwijzingen naar de 
gegevensbeschermingsbepalingen zoals 
vastgesteld in deze verordening en in 
Verordening (EU) 2018/1725.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er wordt nergens in de tekst naar “toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen” 
verwezen.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 27 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Verwijzingen naar 
“persoonsgegevens” in deze verordening 
worden beschouwd als verwijzingen naar 
“operationele persoonsgegevens”, tenzij 
anders aangegeven.

3. Verwijzingen naar 
“persoonsgegevens” in deze verordening 
worden beschouwd als verwijzingen naar 
“operationele persoonsgegevens” zoals 
gedefinieerd in artikel 3 van 
Verordening (EU) 2018/1725, tenzij 
anders bepaald.

Or. en
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Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter d
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 30 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Persoonsgegevens van het in de 
leden 1 en 2 bedoelde type worden niet 
doorgezonden aan lidstaten of organen van 
de Unie of doorgegeven aan derde landen 
of internationale organisaties, tenzij die 
doorzending of doorgifte strikt 
noodzakelijk en evenredig is in individuele 
gevallen die verband houden met strafbare 
feiten die onder de bevoegdheden van 
Europol vallen en in overeenstemming is 
met hoofdstuk V.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  

Or. en

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 33 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europol houdt een volledige en 
gedetailleerde beschrijving bij van het 
proces en de redenen voor het trainen, 
testen en valideren van algoritmen, 
teneinde de transparantie te waarborgen en 
de nauwkeurigheid van de resultaten te 
verifiëren.

Europol houdt een gedetailleerde 
beschrijving bij van het proces en de 
redenen voor het trainen, testen en 
valideren van algoritmen, teneinde de 
transparantie te waarborgen en de 
nauwkeurigheid van de resultaten te 
verifiëren.

Or. en
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Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20 – letter a
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van een inbreuk in verband 
met persoonsgegevens meldt Europol deze 
inbreuk onverwijld aan de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten 
overeenkomstig de voorwaarden van 
artikel 7, lid 5, alsmede aan de verstrekker 
van de betrokken gegevens, tenzij het 
onwaarschijnlijk is dat de inbreuk in 
verband met persoonsgegevens een risico 
inhoudt voor de rechten en vrijheden van 
natuurlijke personen.;

1. Onverminderd artikel 92 van 
Verordening (EU) 2018/1725 meldt 
Europol in geval van een inbreuk in 
verband met persoonsgegevens deze 
onverwijld aan de bevoegde autoriteiten 
van de betrokken lidstaten overeenkomstig 
de voorwaarden van artikel 7, lid 5, 
alsmede aan de verstrekker van de 
betrokken gegevens, tenzij het 
onwaarschijnlijk is dat de inbreuk in 
verband met persoonsgegevens een risico 
inhoudt voor de rechten en vrijheden van 
natuurlijke personen.;

Or. en

Motivering

Noodzakelijke verduidelijking dat deze bepaling van toepassing is bovenop artikel 92 van 
Verordening (EU) 2018/1725.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 – letter b 
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in lid 3 wordt de eerste zin 
vervangen door:

b) lid 3 wordt vervangen door:

Indien Europol niet over de gegevens van 
de betrokkene beschikt, verzoekt Europol 
de verstrekker van de gegevens om de 
betrokkene in kennis te stellen van de 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
alsmede om Europol te informeren omtrent 

“Indien Europol niet over de gegevens van 
de betrokkene beschikt, verzoekt Europol 
de verstrekker van de gegevens om de 
betrokkene in kennis te stellen van de 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
alsmede om Europol te informeren omtrent 
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het genomen besluit, zulks onverminderd 
artikel 93 van Verordening 2018/1725.;

het genomen besluit, zulks onverminderd 
artikel 93 van 
Verordening (EU) 2018/1725. De lidstaten 
die de gegevens verstrekken, stellen de 
betrokkene overeenkomstig de procedures 
van het nationale recht in kennis van de 
inbreuk in verband met 
persoonsgegevens.”

Or. en

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23 – letter c
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 37 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in lid 3 wordt de eerste zin 
vervangen door:

c) lid 3 wordt vervangen door:

Persoonsgegevens worden daarentegen 
door Europol aan beperkingen 
onderworpen in plaats van gewist als 
bedoeld in artikel 82, lid 2, van 
Verordening 2018/1725, indien 
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat 
het wissen van de gegevens de legitieme 
belangen van de betrokkene zou kunnen 
schaden, zulks onverminderd artikel 82, 
lid 3, van Verordening 2018/1725.;

“Persoonsgegevens worden daarentegen 
door Europol aan beperkingen 
onderworpen in plaats van gewist als 
bedoeld in artikel 82, lid 2, van 
Verordening (EU) 2018/1725, indien 
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat 
het wissen van de gegevens de legitieme 
belangen van de betrokkene zou kunnen 
schaden, zulks onverminderd artikel 82, 
lid 3, van Verordening (EU) 2018/1725. 
Beperkte gegevens worden uitsluitend 
verwerkt ter bescherming van de rechten 
van de betrokkene of een andere 
natuurlijke persoon of rechtspersoon of 
voor de in artikel 82, lid 3, van die 
verordening vastgestelde doeleinden.”

Or. en

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 24
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Verordening (EU) 2016/794
Artikel 37 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Het volgende artikel 37 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

“Artikel 37 bis
Recht op beperking van de verwerking
Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens is beperkt op grond van 
artikel 82, lid 3, van 
Verordening (EU) 2018/1725, worden die 
persoonsgegevens uitsluitend verwerkt ter 
bescherming van de rechten van de 
betrokkene of een andere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon of voor de in 
artikel 82, lid 3, van die verordening 
vastgestelde doeleinden.”

Or. en

Motivering

De relevante inhoud werd toegevoegd aan lid 3 van artikel 37 (waarvan de titel de term 
“beperking” bevat).

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 25 – letter -a (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 38 – lid 2 – inleidende formule

Bestaande tekst Amendement

-a) lid 2 wordt vervangen door: 
2. De verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van de persoonsgegevens in de 
zin van artikel 28, lid 1, onder d), ligt bij:

“2. De verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van de persoonsgegevens in de 
zin van artikel 71, lid 1, onder d), van 
Verordening (EU) 2018/1725 ligt bij:”

Or. en
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Motivering

Noodzakelijke aanpassing als gevolg van de schrapping van artikel 28.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 25 – letter -a bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 38 – lid 6 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

a bis) in lid 6 wordt de eerste alinea 
vervangen door:

De verantwoordelijkheid voor de 
rechtmatigheid van de overdracht ligt bij 
Europol in het geval van een overdracht 
tussen Europol en een orgaan van de Unie.

De verantwoordelijkheid voor de 
rechtmatigheid van de overdracht ligt bij 
Europol in het geval van een overdracht 
tussen Europol en een instelling, orgaan of 
instantie van de Unie.

Or. en

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 26 – letter a
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 90 van 
Verordening (EU) 2018/1725 wordt bij 
elke nieuwe soort verwerkingsoperatie die 
moet worden uitgevoerd, vooraf de EDPS 
geraadpleegd, indien speciale 
gegevenscategorieën in de zin van 
artikel 30, lid 2, moeten worden verwerkt.;

1. Onverminderd artikel 90 van 
Verordening (EU) 2018/1725 wordt bij 
elke nieuwe soort verwerkingsoperatie die 
moet worden uitgevoerd, vooraf de 
functionaris voor gegevensbescherming 
geraadpleegd, indien speciale 
gegevenscategorieën in de zin van 
artikel 30, lid 2, moeten worden verwerkt.;

Or. en
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Motivering

Overeenkomstig artikel 76 van Verordening (EU) 2018/1725 wordt de DPO in kennis gesteld 
van de verwerking van speciale categorieën gegevens. Voorafgaande raadpleging van de 
DPO gaat nog steeds verder dan de eisen voor Eurojust.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 29
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur wijst een 
functionaris voor gegevensbescherming 
aan, die als personeelslid speciaal voor dit 
doel wordt benoemd. De functionaris voor 
gegevensbescherming treedt bij de 
uitvoering van zijn taken onafhankelijk op 
en mag geen instructies ontvangen.

1. De raad van bestuur wijst een 
functionaris voor gegevensbescherming 
aan, die als personeelslid speciaal voor dit 
doel wordt benoemd. De functionaris voor 
gegevensbescherming treedt bij de 
uitvoering van zijn taken onafhankelijk op.

Or. en

Motivering

Het verbieden van instructies is in artikel 41 bis, lid 3, opgenomen.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 29
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De functionaris voor 
gegevensbescherming wordt gekozen op 
grond van zijn persoonlijke en 
professionele kwaliteiten en in het 
bijzonder zijn deskundigheid op het gebied 
van de wetgeving en de praktijk inzake 
gegevensbescherming en zijn vermogen 
om de in deze verordening bedoelde taken 

2. De functionaris voor 
gegevensbescherming wordt gekozen op 
grond van zijn persoonlijke en 
professionele kwaliteiten en in het 
bijzonder zijn deskundigheid op het gebied 
van de wetgeving en de praktijk inzake 
gegevensbescherming en zijn vermogen 
om de in artikel 41 ter van deze 
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te vervullen. verordening bedoelde taken te vervullen.

Or. en

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 29
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 41 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De functionaris voor 
gegevensbescherming wordt aangewezen 
voor een termijn van vier jaar en kan 
opnieuw worden benoemd. De functionaris 
voor gegevensbescherming kan door de 
raad van bestuur, uitsluitend met 
toestemming van de EDPS, van zijn functie 
worden ontheven indien hij niet langer 
voldoet aan de voorwaarden voor de 
uitvoering van zijn taken.

4. De functionaris voor 
gegevensbescherming wordt benoemd voor 
een termijn van vier jaar en kan opnieuw 
worden benoemd. De functionaris voor 
gegevensbescherming kan door de raad van 
bestuur, uitsluitend met toestemming van 
de EDPS, van zijn functie worden 
ontheven indien hij niet langer voldoet aan 
de voorwaarden voor de uitvoering van 
zijn taken.

Or. en

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 30
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 41 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Europol ondersteunt de functionaris 
voor gegevensbescherming bij de 
vervulling van de in artikel 41 ter bedoelde 
taken door hem de benodigde middelen en 
het benodigde personeel voor het vervullen 
van deze taken ter beschikking te stellen en 
door hem toegang te verschaffen tot 
persoonsgegevens en 
verwerkingsactiviteiten, en bij het op peil 
houden van zijn deskundigheid. Het 

2. Europol ondersteunt de functionaris 
voor gegevensbescherming bij de 
vervulling van de in artikel 41 ter bedoelde 
taken teneinde zijn deskundigheid op peil 
te houden door hem de benodigde 
middelen en het benodigde personeel voor 
het vervullen van deze taken ter 
beschikking te stellen en door hem toegang 
te verschaffen tot persoonsgegevens en 
verwerkingsactiviteiten. Het door Europol 
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betrokken personeel kan worden 
aangevuld met een adjunct-functionaris 
voor gegevensbescherming op het gebied 
van de operationele en administratieve 
verwerking van persoonsgegevens.

ter beschikking gestelde personeel kan 
worden aangevuld met twee adjunct-
functionarissen voor 
gegevensbescherming, de ene 
verantwoordelijk voor de operationele 
verwerking van persoonsgegevens en de 
andere verantwoordelijk voor de 
administratieve verwerking van 
persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 30
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 41 ter – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) erop toezien dat de doorgifte en de 
ontvangst van persoonsgegevens worden 
geregistreerd overeenkomstig deze 
verordening;

e) erop toezien dat de doorzending of 
doorgifte en de ontvangst van 
persoonsgegevens worden geregistreerd 
overeenkomstig deze verordening;

Or. en

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 30
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 41 ter – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) optreden als contactpunt voor de 
EDPS inzake met verwerking verband 
houdende aangelegenheden, met inbegrip 
van de in de artikelen 39 en 90 van 
Verordening (EU) 2018/1725 bedoelde 
voorafgaande raadpleging, en, waar 
passend, overleg plegen over andere 
aangelegenheden;

j) optreden als contactpunt voor de 
EDPS inzake met verwerking verband 
houdende aangelegenheden, met inbegrip 
van de in de artikelen 39 en 90 van 
Verordening (EU) 2018/1725 bedoelde 
voorafgaande raadpleging, en, waar 
passend, overleg plegen over andere 
aangelegenheden binnen het 
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toepassingsgebied van zijn bevoegdheid;

Or. en

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 30
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 41 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de uitvoering van zijn taken 
heeft de functionaris voor 
gegevensbescherming van Europol toegang 
tot alle door Europol verwerkte gegevens 
en tot alle gebouwen van Europol; 
hetzelfde geldt voor de personeelsleden 
van Europol die de functionaris voor 
gegevensbescherming bij de uitvoering van 
zijn taken bijstaan.

3. Bij de uitvoering van zijn taken 
heeft de functionaris voor 
gegevensbescherming van Europol toegang 
tot alle door Europol verwerkte gegevens 
en tot alle gebouwen van Europol; 
hetzelfde geldt voor de personeelsleden 
van Europol die de functionaris voor 
gegevensbescherming bij de uitvoering van 
zijn taken bijstaan, voor zover dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn 
taken.

Or. en

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 32 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
i) punt c) wordt vervangen door:

c) toezien op en zorgen voor de 
toepassing door Europol van deze 
verordening en andere handelingen van de 
Unie met betrekking tot de bescherming 
van natuurlijke personen bij de verwerking 
van persoonsgegevens;

“c) toezien op en zorgen voor de 
toepassing door Europol van deze 
verordening en 
Verordening (EU) 2018/1725 met 
betrekking tot de bescherming van 
natuurlijke personen bij de verwerking van 
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persoonsgegevens;”
ii) punt f) wordt geschrapt.

Or. en

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 32 – letter a ter (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 43 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) het volgende lid wordt ingevoegd:
“2 bis. De EDPS heeft, voor zover dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn 
taken, toegang tot de door Europol 
verwerkte operationele persoonsgegevens 
en tot de gebouwen van Europol.”

Or. en

Motivering

In overeenstemming gebracht met Eurojust.

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 32 – letter a quater (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 43 – leden 3 en 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) de leden 3 en 4 worden 
geschrapt.

Or. en

Motivering

De artikelen 57 en 58 van Verordening 2018/1725 zijn volledig van toepassing.
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Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 33 – inleidende formule
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) In artikel 44 wordt lid 2 vervangen 
door:

(33) Artikel 44 wordt als volgt 
gewijzigd:
a) lid 2 wordt vervangen door:

Or. en

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 33
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 44 – lid 4 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

b) in lid 4 wordt de tweede alinea 
vervangen door:

In gevallen die hij uiterst dringend acht, 
kan de EDPS besluiten onmiddellijk actie 
te ondernemen. Hij brengt de nationale 
controleorganen hiervan onverwijld op de 
hoogte, en geeft hij een verantwoording 
voor het dringende karakter en de door 
hem getroffen maatregelen.

“In gevallen waarbij hij niet van plan is 
het standpunt van een nationaal 
controleorgaan te volgen, brengt de EDPS 
dat orgaan hiervan onverwijld op de 
hoogte, geeft hij een verantwoording 
hiervoor en legt hij de kwestie voor bij het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming.”

Or. en

Motivering

Aanpassing als gevolg van de afschaffing van de Samenwerkingscommissie.
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Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35 – letter b
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 47 – lid 2 – eerste zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een klacht betrekking heeft op een 
besluit als bedoeld in de artikelen 36, 37 
of 37 bis van deze verordening of in de 
artikelen 80, 81 of 82 van 
Verordening (EU) 2018/1725, raadpleegt 
de EDPS de nationale controleorganen van 
de lidstaat die de gegevens heeft verstrekt 
dan wel van de rechtstreeks betrokken 
lidstaat.

Indien een klacht betrekking heeft op een 
besluit als bedoeld in de artikelen 36 of 37 
van deze verordening of in de artikelen 81 
of 82 van Verordening (EU) 2018/1725, 
raadpleegt de EDPS de nationale 
controleorganen van de lidstaat die de 
gegevens heeft verstrekt dan wel van de 
rechtstreeks betrokken lidstaat.

Or. en

Motivering

De schrapping van de verwijzing naar artikel 37 bis vloeit voort uit de schrapping van dat 
artikel. Artikel 80 van Verordening (EU) 2018/1725 voorziet alleen in het recht op toegang en 
niet in een besluit.

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 37 – letter a
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 51 – lid 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) jaarlijkse informatie over het aantal 
gevallen waarin Europol signaleringen in 
het Schengeninformatiesysteem heeft 
opgenomen overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
onder r), en het aantal hits op deze 
signaleringen, met inbegrip van specifieke 
voorbeelden van gevallen waaruit blijkt 
waarom deze signaleringen noodzakelijk 
waren om de doelstellingen en taken van 
Europol te vervullen;

h) jaarlijkse informatie over het aantal 
gevallen waarin Europol signaleringen in 
het Schengeninformatiesysteem heeft 
opgenomen overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
onder r), per categorie van signaleringen 
en in totaal, en het aantal hits op deze 
signaleringen per categorie van 
signaleringen en in totaal, met inbegrip 
van specifieke voorbeelden van gevallen 
waaruit blijkt waarom deze signaleringen 
noodzakelijk waren om de doelstellingen 
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en taken van Europol te vervullen;

Or. en

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 37 – letter a
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 51 – lid 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) jaarlijkse informatie over het aantal 
proefprojecten waarbij Europol 
persoonsgegevens heeft verwerkt om 
algoritmen te trainen, testen en valideren 
met het oog op de ontwikkeling van 
instrumenten, waaronder op KI gebaseerde 
instrumenten, voor rechtshandhaving als 
bedoeld in artikel 33 bis, met inbegrip van 
informatie over de doelstellingen van deze 
projecten en de 
rechtshandhavingsbehoeften waarop zij 
gericht zijn.

i) jaarlijkse informatie over het aantal 
proefprojecten waarbij Europol 
persoonsgegevens heeft verwerkt om 
algoritmen te trainen, testen en valideren 
met het oog op de ontwikkeling van 
instrumenten, waaronder op KI gebaseerde 
instrumenten, voor rechtshandhaving als 
bedoeld in artikel 18, lid 2, onder e), met 
inbegrip van informatie over de 
doelstellingen van deze projecten, de 
categorieën van verwerkte 
persoonsgegevens en de 
rechtshandhavingsbehoeften waarop zij 
gericht zijn.

Or. en

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 37 – letter a
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 51 – lid 3 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) jaarlijkse informatie over het 
aantal gevallen waarin Europol 
gebruikmaakte van tijdelijke verwerking 
overeenkomstig artikel 18, lid 6 bis, en in 
voorkomend geval het aantal gevallen 
waarin de maximale verwerkingsperiode 
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werd verlengd;

Or. en

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 37 – letter a
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 51 – lid 3 – letter i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i ter) jaarlijkse informatie over het 
aantal gevallen waarin Europol 
persoonsgegevens heeft verwerkt 
overeenkomstig artikel 26 bis per type 
inhoud en, voor zover deze informatie 
voor Europol beschikbaar is, het aantal 
kinderen die zijn geïdentificeerd en gered 
als gevolg van de verwerking van 
persoonsgegevens ter voorkoming van de 
verspreiding van materiaal over seksueel 
kindermisbruik.”

Or. en

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 38
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 57 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Europol kan van de Unie financiële 
middelen ontvangen in de vorm van 
bijdrageovereenkomsten of 
subsidieovereenkomsten, in 
overeenstemming met de in artikel 61 
bedoelde financiële regeling en de 
bepalingen van de toepasselijke 
instrumenten die het beleid van de Unie 
ondersteunen. Er kunnen bijdragen 

4. Europol kan van de Unie financiële 
middelen ontvangen in de vorm van 
bijdrageovereenkomsten of 
subsidieovereenkomsten, in 
overeenstemming met de in artikel 61 
bedoelde financiële regeling en de 
bepalingen van de toepasselijke 
instrumenten die het beleid van de Unie 
ondersteunen. Europol kan bijdragen 
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worden ontvangen van landen waarmee 
Europol of de Unie een overeenkomst heeft 
gesloten die voorziet in financiële 
bijdragen aan Europol binnen het kader 
van de doelstellingen en taken van 
Europol. Het bedrag van de bijdrage wordt 
in de desbetreffende overeenkomst 
vastgesteld.

ontvangen van landen waarmee Europol of 
de Unie een overeenkomst heeft gesloten 
die voorziet in financiële bijdragen aan 
Europol binnen het kader van de 
doelstellingen en taken van Europol. Het 
bedrag van de bijdrage wordt in de 
desbetreffende overeenkomst vastgesteld.

Or. en

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 38 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 58 – lid 9

Bestaande tekst Amendement

38 bis) in artikel 58 wordt lid 9 vervangen 
door:

9. Op bouwprojecten die aanzienlijke 
gevolgen kunnen hebben voor de begroting 
van Europol, is Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 1271/2013 van 
toepassing.

 Op bouwprojecten die aanzienlijke 
gevolgen kunnen hebben voor de begroting 
van Europol, is Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2019/715 van 
toepassing.”

Or. en

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 38 ter (nieuw) – letter a (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 60 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

38 ter) Artikel 60 wordt als volgt 
gewijzigd:
a) lid 4 wordt vervangen door:

4. Na ontvangst van de opmerkingen 
van de Rekenkamer over de voorlopige 

“4. Na ontvangst van de opmerkingen 
van de Rekenkamer over de voorlopige 
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rekeningen van Europol voor het jaar N 
overeenkomstig artikel 148 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
van het Europees Parlement en de Raad25, 
maakt de rekenplichtige van Europol de 
definitieve rekeningen van Europol voor 
dat jaar op. De uitvoerend directeur dient 
deze voor advies in bij de raad van bestuur.

rekeningen van Europol voor het jaar N 
overeenkomstig artikel 246 van 
Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van 
het Europees Parlement en de Raad*, 
maakt de rekenplichtige van Europol de 
definitieve rekeningen van Europol voor 
dat jaar op. De uitvoerend directeur dient 
deze voor advies in bij de raad van bestuur.

_____________ ______________
25 Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
tot vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Unie en tot intrekking van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
(PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

*Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie, tot 
wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, 
(EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, 
(EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, 
(EU) nr. 283/2014 en 
Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking 
van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 (PB L 122 van 
10.5.2019, blz. 1).)”

Or. en

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 38 ter (nieuw) – letter b (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 60 – lid 9

Bestaande tekst Amendement

b) lid 9 wordt vervangen door:
9. De uitvoerend directeur verstrekt 
het Europees Parlement op verzoek alle 
inlichtingen die nodig zijn voor het goede 
verloop van de kwijtingsprocedure voor het 
jaar N, overeenkomstig artikel 109, lid 3, 
van Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 1271/2013.

 De uitvoerend directeur verstrekt 
het Europees Parlement op verzoek alle 
inlichtingen die nodig zijn voor het goede 
verloop van de kwijtingsprocedure voor het 
jaar N, overeenkomstig artikel 106, lid 3, 
van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2019/715.”
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Or. en

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 39 – letter b
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 61 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Europol kan subsidies toekennen in 
verband met de verwezenlijking van zijn 
doelstellingen of de uitvoering van zijn 
taken bedoeld in de artikelen 3 en 4.

2. Europol kan subsidies toekennen in 
verband met de uitvoering van zijn taken 
bedoeld in artikel 4.

Or. en

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 40
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Artikel 67 wordt vervangen door: Schrappen
“Artikel 67
Beveiligingsregels voor de bescherming 
van gerubriceerde informatie en gevoelige 
niet-gerubriceerde informatie
1. Europol stelt eigen 
beveiligingsregels vast die gebaseerd zijn 
op de beginselen en regels die zijn 
vastgelegd in de beveiligingsregels van de 
Commissie voor de bescherming van 
gerubriceerde informatie van de Europese 
Unie (EUCI) en gevoelige niet-
gerubriceerde informatie, zoals 
bepalingen betreffende de uitwisseling 
van dergelijke informatie met derde 
landen, en de verwerking en opslag van 
dergelijke informatie, zoals uiteengezet in 
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Besluit (EU, Euratom) 2015/443 en 
Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de 
Commissie. De Commissie moet 
voorafgaande goedkeuring verlenen voor 
alle administratieve regelingen inzake de 
uitwisseling van gerubriceerde informatie 
met de relevante autoriteiten van een 
derde land of, bij gebrek aan een 
dergelijke regeling, alle uitzonderlijke ad-
hocvrijgaven van EUCI aan dergelijke 
autoriteiten.
2. De raad van bestuur stelt de 
beveiligingsregels van Europol vast na 
goedkeuring door de Commissie. Bij de 
beoordeling van de voorgestelde 
beveiligingsregels ziet de Commissie toe 
op de verenigbaarheid ervan met de 
Besluiten (EU, Euratom) 2015/443 
en (EU, Euratom) 2015/444.”

Or. en

Motivering

Het huidige systeem, dat tevens op Eurojust van toepassing is, moet worden gehandhaafd. De 
lidstaten verstrekken de meeste gegevens aan Europol; derhalve moeten de regels van de 
Raad en niet die van de Commissie van toepassing zijn.

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 41
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 68 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie dient uiterlijk [drie 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in waarin de 
operationele voordelen van de uitoefening 
van de in artikel 18, lid 2, onder e) en 
lid 5 bis, artikel 18 bis, artikel 26 en 
artikel 26 bis bedoelde bevoegdheden 
worden beoordeeld met betrekking tot de 
doelstellingen van Europol. Het verslag 

3. De Commissie dient uiterlijk [drie 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in waarin de 
operationele voordelen van de uitoefening 
van de in artikel 18, lid 2, onder e) en 
lid 5 bis, artikel 4, lid 1, onder r), 
artikel 18 bis, artikel 26 en artikel 26 bis 
bedoelde bevoegdheden worden 
beoordeeld met betrekking tot de 
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behandelt het effect van die bevoegdheden 
op de grondrechten en fundamentele 
vrijheden, zoals die zijn vastgelegd in het 
Handvest van de grondrechten.

doelstellingen van Europol. Het verslag 
behandelt het effect van die bevoegdheden 
op de grondrechten en fundamentele 
vrijheden, zoals die zijn vastgelegd in het 
Handvest van de grondrechten.

Or. en
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TOELICHTING

Inleiding

De rapporteur zal hierna de belangrijkste redenen uiteenzetten voor de wijzigingen die 
worden voorgesteld in het ontwerpverslag over het voorstel voor een verordening tot 
wijziging van Verordening (EU) 2016/794 wat betreft de samenwerking van Europol met 
particuliere partijen, de verwerking van persoonsgegevens door Europol ter ondersteuning 
van strafrechtelijke onderzoeken en de rol van Europol op het gebied van onderzoek en 
innovatie (2020/349(COD)).

Inhoud van het Commissievoorstel

In het op 9 december 2020 ingediende voorstel van de Commissie voor een herschikking van 
de Europol-verordening wordt ernaar gestreefd in te spelen op nieuwe uitdagingen op het 
gebied van de veiligheid, bepaalde bepalingen van het huidige mandaat te verduidelijken en 
vastgestelde tekortkomingen aan te pakken. 

Het voorstel bestaat uit de volgende sleutelelementen:

 het waarborgt doeltreffende samenwerking tussen Europol en particuliere 
partijen, met name door Europol toe te staan van particuliere partijen ontvangen 
persoonsgegevens te verwerken voor het identificeren van alle betrokken lidstaten, en 
de lidstaten te ondersteunen bij het voorkomen van de onlineverspreiding van met 
terrorisme en gewelddadig extremisme verband houdende inhoud met betrekking tot 
actuele of recente reële gebeurtenissen die schade aan het leven of de fysieke 
integriteit in crisissituaties voorstelt;

 het staat Europol toe grote datasets te analyseren ter ondersteuning van 
strafrechtelijke onderzoeken;

 het verbetert de samenwerking van Europol met het Europees Openbaar Ministerie 
(EOM) en met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF);

 het versterkt de rol van Europol op het gebied van onderzoek en innovatie;

 het verduidelijkt dat Europol een lidstaat mag verzoeken een onderzoek in te stellen 
naar een strafbaar feit dat een schending inhoudt van een gemeenschappelijk belang 
dat tot het beleid van de Unie behoort;

 het stemt de regels voor de verwerking van operationele persoonsgegevens af op 
de regels die van toepassing zijn op andere agentschappen inzake justitie en 
binnenlandse zaken;

 het versterkt de verantwoordingsplicht en het democratische toezicht.
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Belangrijkste elementen van het ontwerpverslag

De rapporteur is ingenomen met de verschillende elementen van de beoogde herziening van 
het mandaat van Europol zoals voorgesteld door de Commissie, maar stelt enkele 
toevoegingen en wijzigingen voor, zoals hieronder beschreven. 

Signaleringen van Europol in het SIS (artikel 4, lid 1, punt r))

De rapporteur erkent de operationele noodzaak eerstelijnsfunctionarissen realtime-informatie 
te verstrekken ten aanzien van de vermoedelijke betrokkenheid van onderdanen van derde 
landen bij feiten die onder het mandaat van Europol vallen. Overeenkomstig hun bevoegdheid 
op het gebied van nationale veiligheid moeten de lidstaten signaleringen voor dergelijke 
personen in het Schengeninformatiesysteem (SIS) invoeren. Voor situaties waar dat echter 
niet mogelijk is, ondersteunt de rapporteur het voorstel van de Commissie om Europol in staat 
te stellen informatie uit derde landen over onderdanen van derde landen in het SIS in te 
voeren. 

Onderzoek en innovatie (artikel 4, lid 1, punt t), en lid 4 bis; artikel 33 bis)

De rapporteur is van mening dat rechtshandhavingsautoriteiten over technologische 
capaciteiten moeten beschikken om criminelen bij te houden die digitale technologieën voor 
kwaadaardige doeleinden gebruiken. Europol heeft, met name via zijn innovatiehub en 
innovatielab, reeds een actieve rol op zich genomen bij de monitoring van opkomende 
technologieën en de ontwikkeling ervan voor rechtshandhavingsdoeleinden. Derhalve wordt 
de specifieke bepaling voor een rol voor Europol bij de monitoring van en bijdrage aan 
onderzoek en innovatie (artikel 4, lid 1, punt t)), en de vaststelling van de belangrijkste 
onderzoeksthema’s (artikel 4, lid 4 bis) gerechtvaardigd geacht.

Hoewel opkomende technologieën tal van potentiële voordelen bieden, brengen zij eveneens 
risico’s mee. Gezien de potentiële ernstige impact van het gebruik van technologie voor 
rechtshandhavingsdoeleinden voor de betrokken persoon, is het van essentieel belang dat voor 
rechtshandhavingsdoeleinden ontwikkelde en gebruikte technologieën betrouwbaar zijn, op 
de mens gericht zijn en grondrechten eerbiedigen, met inbegrip van non-discriminatie. De 
rapporteur acht de vaststelling van specifieke waarborgen voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor onderzoeks- en innovatiedoeleinden in de tekst (artikel 33 bis) 
aangewezen. 

De rapporteur wijst met het oog op de specifieke risico’s die voortvloeien uit 
vooringenomenheid bij algoritmische besluitvorming op het belang van het gebruik van 
representatieve datasets. Volgens het voorstel zou Europol echter alleen gebruik kunnen 
maken van persoonsgegevens die behoren tot de in bijlage II van de Europol-verordening 
opgenomen categorieën betrokkenen. Aangezien alle categorieën verband houden met 
strafbare feiten, bestaat er een ernstig risico dat met bijlage II-gegevens getrainde algoritmen 
vooringenomenheid in stand zullen houden. Om dat te voorkomen, stelt de rapporteur voor 
Europol toe te staan persoonsgegevens die geen betrekking hebben op de in bijlage II van de 
verordening opgenomen categorieën betrokkenen, te verwerken wanneer dat strikt 
noodzakelijk is om algoritmische vooringenomenheid te voorkomen in de context van 
gegevensverwerking voor onderzoeks- en innovatiedoeleinden (artikel 18, lid 5).
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Recht te verzoeken om de instelling van een onderzoek (artikel 6)

De rapporteur is ingenomen met het voorstel om Europol in staat te stellen te verzoeken om 
een onderzoek in een bepaalde lidstaat, aangezien hiermee gehoor wordt gegeven aan een 
lang bestaande oproep van het Europees Parlement. Hoewel de rapporteur het voorstel 
inhoudelijk steunt, stelt hij voor in de tekst via de invoeging van een nieuw lid 1 bis te 
verduidelijken dat deze mogelijkheid beperkt moet zijn tot het onderzoek van strafbare feiten 
die een schending inhouden van een gemeenschappelijk belang dat tot het beleid van de Unie 
behoort.

Verwerking van grote datasets ter ondersteuning van strafrechtelijke onderzoeken 
(artikel 18, lid 5 bis, en artikel 18 bis)

In het besluit van de EDPS om Europol in september 2020 te vermanen, wordt gewezen op 
een structureel probleem van Europol, namelijk dat grote datasets die door de lidstaten of 
derde landen voor operationele analyse aan Europol worden verstrekt, vaak gegevens bevatten 
die niet in bijlage II zijn opgenomen en die Europol dus niet mag verwerken. 

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie om dat probleem aan te 
pakken door Europol toe te staan tijdelijk persoonsgegevens te verwerken voorafgaand aan 
zijn reguliere verwerkingsactiviteiten (artikel 18, lid 5 bis) teneinde te bepalen of die 
gegevens voldoen aan de in bijlage II van Verordening (EU) 2016/794 opgenomen 
categorieën betrokkenen.

Om ervoor te zorgen dat de tijdelijke verwerking niet de regel wordt, acht de rapporteur het 
nodig de voorwaarden voor die verwerking beter vast te leggen zonder onnodige beperking 
van de mogelijkheden voor Europol om persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor 
de uitvoering van zijn taken. Hiertoe stelt hij voor dat het Europol alleen toegestaan is tijdelijk 
gegevens te verwerken in naar behoren gemotiveerde gevallen, nadat Europol heeft 
vastgesteld dat de gegevens relevant zijn voor de uitvoering van zijn taken. 

Wat de verlenging van de voorgestelde maximale verwerkingsperiode van één jaar betreft, 
acht de rapporteur de voorgestelde voorafgaande toestemming van de EDPS niet aangewezen, 
aangezien dit grote vertragingen kan meebrengen en bovendien zou indruisen tegen de geest 
van overweging 50 van Verordening (EU) 2016/794, waarin wordt gesteld dat voorafgaande 
raadpleging niet van toepassing mag zijn in de context van operationele activiteiten van 
Europol. In ieder geval moet de EDPS in kennis worden gesteld van elke verlenging. Indien 
nodig kan de EDPS op elk moment optreden wanneer hij van oordeel is dat de verlenging van 
de verwerkingsperiode niet aangewezen is. 

Wat verwerkingsactiviteiten in de context van een specifiek onderzoek dat Europol 
ondersteunt betreft, is de rapporteur het ermee eens dat het Europol toegestaan moet zijn 
gegevens die geen betrekking hebben op de in bijlage II opgenomen categorieën betrokkenen, 
te verwerken (artikel 18 bis). Hij stelt niettemin voor verder te gaan dan het voorstel van de 
Commissie waarin wordt verwezen naar van lidstaten, het EOM en derde landen ontvangen 
onderzoeksdossiers, aangezien hij van oordeel is dat de regels eveneens van toepassing 
moeten zijn op onderzoeksdossiers die Europol van Eurojust heeft ontvangen. 
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Wat de definitie van “onderzoeksdossier” (artikel 2, punt h)) betreft, werd een wijziging 
doorgevoerd om aan te geven dat de bepalingen van artikel 18 bis niet alleen betrekking 
hebben op lidstaten en derde landen, maar ook op organen van de Unie. 

Samenwerking met derde landen (artikel 25)

Naast de bestaande mogelijkheden van formeel geregelde samenwerking (artikel 25, lid 1) – 
d.w.z. een adequaatheidsbesluit, een internationale overeenkomst op grond van 
artikel 218 VWEU en operationele overeenkomsten die door Europol vóór de 
inwerkingtreding van de Europol-verordening op 1 mei 2017 zijn afgesloten – en 
overeenkomstig de mogelijkheden krachtens Verordening (EU) 2018/1725, moet Europol ook 
operationele persoonsgegevens naar een derde land of internationale organisatie kunnen 
doorgeven waarbij wordt voorzien in passende waarborgen inzake gegevensbescherming in 
een wettelijk bindend document of waarvan Europol heeft geconcludeerd dat die bestaan op 
basis van een beoordeling van alle omstandigheden rond de doorgifte. Met het oog op een 
goed overzicht moeten alle doorgiften volgens de eigen beoordeling van Europol worden 
gedocumenteerd en op verzoek aan de EDPS ter beschikking worden gesteld.

Europol moet persoonsgegevens in een van een derde land ontvangen onderzoeksdossier met 
internationale organisaties kunnen delen wanneer Europol dergelijke doorgiften noodzakelijk 
acht (artikel 18 bis, lid 4).

Samenwerking met particuliere partijen (artikelen 26, 26 bis + nieuwe definities in 
artikel 2)

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie (artikel 26, lid 2) om 
Europol toe te staan van particuliere partijen ontvangen persoonsgegevens te verwerken voor 
het identificeren van de betrokken lidstaten. 

Gezien de snelle onlineverspreiding van terroristische inhoud is de rapporteur groot 
voorstander van het voorstel (artikel 26 bis) om Europol toe te staan van particuliere partijen 
ontvangen persoonsgegevens te verwerken teneinde de verspreiding van dergelijke inhoud te 
voorkomen. Hoewel hij erkent dat dergelijke inhoud zich in de nasleep van een terroristische 
aanval bijzonder snel verspreidt, is hij van oordeel dat de verwerking niet beperkt mag 
worden tot “crisissituaties”, maar te allen tijde moet plaatsvinden, met name rekening 
houdend met de rol van dergelijke inhoud bij radicalisering en het aanzetten tot terroristische 
activiteiten.

Met het oog op juridische duidelijkheid ten aanzien van de inhoud waarop deze bepaling 
betrekking heeft, wordt een definitie van “terroristische inhoud” in artikel 2 ingevoerd, 
waarmee wordt verwezen naar de definitie in de onlangs vastgestelde verordening inzake 
terroristische online-inhoud1 (EU) [2021/XXX] inzake het tegengaan van de verspreiding van 
terroristische online-inhoud. Volgens de rapporteur wordt “met gewelddadig extremisme 
verband houdende inhoud” in deze definitie bestreken.

Gezien de sterke toename van meldingen van onlinemateriaal over seksueel kindermisbruik is 

1 Verordening (EU) 2021/[XXX] van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan 
van de verspreiding van terroristische online-inhoud.
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de rapporteur van oordeel dat het toepassingsgebied van artikel 26 bis moet worden uitgebreid 
naar materiaal over seksueel kindermisbruik, teneinde de verdere verspreiding van dergelijke 
inhoud op internet te voorkomen. Met het oog op juridische duidelijkheid wordt een definitie 
van “materiaal over seksueel kindermisbruik” op basis van Richtlijn 2011/93/EU inzake 
seksueel kindermisbruik2 in artikel 2 ingevoegd, die overeenstemt met de definitie die 
onlangs werd overeengekomen door de medewetgevers in de verordening betreffende een 
tijdelijke afwijking van de e-privacyrichtlijn3.

Bescherming van persoonsgegevens

Aangezien het Europees Parlement al ten tijde van de onderhandelingen had gevraagd de 
verwerking van operationele persoonsgegevens door Europol in hoofdstuk IX van 
Verordening (EU) 2018/1725 op te nemen, schaart de rapporteur zich achter het voorstel van 
de Commissie om de regels voor de verwerking van operationele persoonsgegevens door 
Europol in overeenstemming te brengen met de regels van Verordening (EU) 2018/17254. 

De rapporteur is van oordeel dat de invoering van enkele specifiekere bepalingen voor 
Europol naast die van Verordening (EU) 2018/1725 gerechtvaardigd is. Die bepalingen 
moeten echter beperkt zijn tot wat noodzakelijk en evenredig is om persoonsgegevens te 
beschermen. Bovendien mag Europol niet onderworpen worden aan strengere regels dan 
andere JBZ-instanties, met name Eurojust.

De rapporteur stelt derhalve voor een aantal bepalingen te verduidelijken en te wijzigen en 
kleine redactionele fouten in het voorstel van de Commissie te corrigeren, zoals:

 de opneming van artikel 37 bis over de beperking van de verwerking in artikel 37 
(“Recht op rectificatie, wissing en beperking”); 

 de verplichting voor Europol voorafgaande toestemming aan de functionaris voor 
gegevensbescherming (“DPO”) in plaats van aan de EDPS te vragen alvorens nieuwe 
verwerkingsactiviteiten te verrichten met betrekking tot speciale gegevenscategorieën 
(artikel 39), hetgeen nog steeds voorziet in een aanvullende waarborg vergeleken met 
de vereiste van artikel 76 van Verordening (EU) 2018/1725 en de regels die van 
toepassing zijn op Eurojust;

 de mogelijkheid voor Europol twee adjunct-functionarissen voor 
gegevensbescherming (“DPO’s”) te benoemen, namelijk de ene verantwoordelijk voor 

2 Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen.
3 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een tijdelijke afwijking van 
sommige bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van het 
gebruik van technologieën door aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten 
voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens ten behoeve van de bestrijding van online 
seksueel misbruik van kinderen.
4 Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
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de administratieve verwerking van persoonsgegevens en de andere verantwoordelijk 
voor de operationele verwerking van persoonsgegevens (artikel 41 bis);

 de afstemming van de toezichthoudende taken van de EDPS met betrekking tot 
Europol op de in Verordening (EU) 2018/1725 vastgestelde taken (schrapping van de 
leden 3 en 4 in artikel 43).

Parlementair toezicht (artikelen 12, 14, 51)

Aangezien aanvullende taken vergezeld moeten gaan van grotere democratische 
verantwoordingsplicht, stelt de rapporteur voor jaarlijkse informatie ten aanzien van het 
gebruik van de voorafgaande analyse om gegevens te filteren (artikel 18, lid 6 bis), en ten 
aanzien van de gevallen waarin door particuliere partijen ontvangen persoonsgegevens 
werden verwerkt teneinde de verspreiding van terroristische inhoud en materiaal over 
seksueel kindermisbruik te voorkomen, op te nemen in de eisen inzake verslaglegging aan de 
Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep (GPC) in artikel 51.

Voorts zijn wijzigingen van de artikelen 12 en 14 ingediend teneinde 

 van de raad van bestuur een grondige motivering te verlangen als hij door de GPC aan 
de orde gestelde elementen met betrekking tot de meerjarenprogrammering niet in 
aanmerking neemt, en

 te verduidelijken dat twee vertegenwoordigers van de GPC, één voor het Europees 
Parlement en één voor de nationale parlementen om de tweeledige achterban van de 
GPC te weerspiegelen, voor de vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden 
uitgenodigd om de raad namens de GPC toe te spreken.

Overige bepalingen

De rapporteur stelt een aantal wijzigingen voor om wettelijke verwijzingen te actualiseren 
(zoals verwijzingen naar het Financieel Reglement) en om de Europol-verordening in 
overeenstemming te brengen met Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de 
Commissie5 betreffende gedecentraliseerde agentschappen. Bovendien verduidelijkt de 
rapporteur enkele bepalingen die bedoeld zijn om belangenconflicten te voorkomen met 
betrekking tot de rol van Europol op het gebied van het ontwerp en de uitvoering van 
onderzoeksprogramma’s. 

Wat de regels inzake gevoelige niet-gerubriceerde en gerubriceerde informatie (artikel 67) 
betreft, stelt de rapporteur voor om het huidige systeem te handhaven dat op de besluiten van 
de Raad is gebaseerd, aangezien de meeste informatie door de lidstaten aan Europol wordt 
verstrekt en niet door de Commissie, en Eurojust eveneens aan die regels is onderworpen.

Tot slot zou de Commissie, gezien de paradigmaverschuiving voor het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) als gevolg van de mogelijkheid voor Europol om 

5 Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 2018 houdende de financiële 
kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van 
Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad.
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signaleringen in het SIS in te voeren, eveneens de operationele voordelen van deze nieuwe 
bevoegdheid van Europol moeten evalueren (artikel 68).


