
ΓΝΩΜΗ 
της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών  
της 

Βουλής των Αντιπροσώπων  
της 

Κυπριακής Δημοκρατίας 
 

αναφορικά με την Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Joint 
Parliamentary Scrutiny Group) επί των δραστηριοτήτων της Europol όπως 
περιλαμβάνεται στην Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής ένωσης για τη 
συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Europol) 
και για την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ και 2005/681/ΔΕΥ  

 
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών («η Επιτροπή»), εξέτασε σε δύο 

συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Νοεμβρίου 2015, το θέμα της 

συγκρότησης Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου επί των δραστηριοτήτων 

της Europol στα πλαίσια της συζήτησης που διεξάγεται για τη διαμόρφωση του 

Άρθρου 53 της πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής ένωσης για τη συνεργασία 

και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Europol) και για την 

κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ και 2005/681/ΔΕΥ.  

Η Επιτροπή καταρχήν χαιρετίζει τη συμπερίληψη και των εθνικών 

κοινοβουλίων από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θεσμικό έλεγχο της 

Europol ως ένα ακόμη θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της μείωσης του 

δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τη γεφύρωση της 

απόστασης μεταξύ της Ένωσης και των ευρωπαίων πολιτών.  

Ωστόσο, μετά από ενημέρωση για τη συμβιβαστική πρόταση του Εισηγητή 

του θέματος και της διαπραγματευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 

πλαίσιο της διαδικασίας των τριλόγων που πραγματοποιείται στο επίπεδο της ΕΕ, η 

Επιτροπή, εκφράζοντας το σεβασμό της στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα 

αιρετά θεσμικά όργανα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, επιθυμεί να διατυπώσει τις 

ακόλουθες θέσεις:  

 Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη τη συμβιβαστική πρόταση, υποστηρίζει τη θέση 

ότι αυτή θα μπορούσε να βελτιωθεί, έτσι ώστε να κατοχυρώνεται επαρκώς η 

αποτελεσματική συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στην εν λόγω 

διαδικασία και ειδικότερα η αρχή της ισότιμης συμμετοχής εθνικών 



κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η 

προτεινόμενη σύνθεση της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου σε 

συνδυασμό με την πρόνοια για τη μέθοδο λήψης αποφάσεων επί των 

κανονισμών λειτουργίας (Rules of Procedure) με απλή πλειοψηφία, δεν 

αντανακλά επαρκώς τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων επί ίσοις όροις. 

Η Επιτροπή τονίζει περαιτέρω ότι η θεσμικά επιβεβλημένη ανάγκη για ισότιμη 

συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων δεν πρέπει να αναιρείται ούτε στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με την ύπαρξη 

συναίνεσης.  

 Η Επιτροπή έχει λάβει επίσης υπόψη το γεγονός ότι συζητείται και η εισήγηση 

όπως στην παρούσα φάση διατυπωθεί μόνο μια απλή αναφορά στη 

συγκρότηση της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου επί των 

δραστηριοτήτων της Europol, χωρίς να αναφέρονται λεπτομερώς 

συγκεκριμένοι όροι σε σχέση με τη λειτουργία της και αυτοί να καθοριστούν σε 

μεταγενέστερο στάδιο. 

 Κατά συνέπεια, δεδομένης της συνεχιζόμενης συζήτησης και των εξελίξεων σε 

σχέση με τη διαμόρφωση τελικού κειμένου αναφορικά με την άσκηση 

κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των δραστηριοτήτων της Europol, αποτελεί 

θέση της Επιτροπής ότι οι ρυθμίσεις που τελικά θα διατυπωθούν πρέπει να 

κατοχυρώνουν το ρόλο και την αποτελεσματική συμμετοχή των εθνικών 

κοινοβουλίων κατά τρόπο θεσμικά ισοδύναμο με τον εξίσου σημαντικό ρόλο 

που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δε αρχή της ισότιμης 

συμμετοχής πρέπει να διασφαλίζεται κατά τρόπο ουσιαστικό. 


