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NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ 

 

 

Skupina pro společnou parlamentní 
kontrolu Agentury Evropské unie pro 

spolupráci v oblasti prosazování práva 
(Europol) 

– Ustavující schůze – 

 

Pondělí 9. října 2017 od 15:00 do 18:30 
Úterý 10. října 2017 od 9:00 do 12:30 

 
 

Evropský parlament, Brusel 

Místnost: Paul-Henri Spaak (PHS) 3C050 
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Souvislosti 

 

Článek 88 SFEU, zavedený Lisabonskou smlouvou, stanoví jedinečnou formu kontroly 

fungování Europolu vykonávané Evropským parlamentem spolu s vnitrostátními parlamenty. 

 

Dne 11. května 2016 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/794 

o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol). Toto nové 

nařízení poskytlo Europolu pravomoci a umožnilo jeho společnou parlamentní kontrolu ze 

strany Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů.  

 

Konference předsedů parlamentů EU přijala dne 24. dubna 2017 závěry týkající se zřízení 

skupiny pro společnou parlamentní kontrolu Europolu podle čl. 51 odst. 1 nařízení o Europolu 

a v souladu s článkem 9 protokolu č. 1 ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování 

Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii. 

 

Podle článku 51 nařízení o Europolu bude skupina pro společnou parlamentní kontrolu hrát 

zásadně důležitou roli, neboť „politicky monitoruje činnosti Europolu při plnění jeho poslání, 

a to i pokud jde o dopad těchto činností na základní práva a svobody fyzických osob“.  

 

Konference předsedů parlamentů se na své schůzi dne 24. dubna 2017 dohodla, že tato skupina 

se bude scházet dvakrát ročně. V první polovině roku se skupina sejde v parlamentu země, která 

zastává rotující předsednictví v Radě Evropské unie, a v druhé polovině roku se sejde 

v Evropském parlamentu.  

 

V souladu se závěry Konference předsedů parlamentů bude cílem ustavující schůze této 

skupiny, která proběhne v Evropském parlamentu ve dnech 9.–10. října 2017, přijmout jednací 

řád, aby mohla od druhé poloviny roku 2017 naplno fungovat. 

 

Úkoly a povinnosti skupiny jsou uvedeny v článku 51 nařízení (EU) 2016/794 a zahrnují mimo 

jiné právo klást dotazy předsedovi správní rady Europolu, výkonnému řediteli Europolu nebo 

jejich zástupcům a také evropskému inspektorovi ochrany údajů a také právo být konzultována 

v souvislosti s víceletým plánováním Europolu, požadovat relevantní dokumenty nezbytné 

k plnění svých úkolů a vypracovat stručné závěry z politického monitorování činností 

Europolu. 
 

Podkladové dokumenty 
 

Nařízení (EU) 2016/794 

Závěry Konference předsedů parlamentů ze dne 23.–24. dubna 2017 – Bratislava 

Průvodní dopis k dokumentu o víceletém plánování Europolu 

Dokument o víceletém plánování Europolu 

Dokumenty týkající se politického cyklu EU Empact 

Dokumenty týkající se politického cyklu EU Infographic 

Návrh jednacího řádu skupiny 
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Pondělí 9. října 2017, 15:00–18:30  

 

15:00–15:20 – Úvodní slovo spolupředsedů: 

 

Claude MORAES, předseda Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Evropského parlamentu; 

 

Raivo AEG, Výbor pro právní záležitosti, předseda delegace estonského parlamentu ve skupině 

pro kontrolu Europolu 

 

15:20–16:00 – Hlavní projevy, které přednesou: 

 

Mairead MCGUINNESS, místopředsedkyně Evropského parlamentu (vystoupení 

prostřednictvím videa); 

 

Andres ANVELT, ministr vnitra Estonské republiky; 

 

Julian KING, evropský komisař pro bezpečnostní unii (vystoupení prostřednictvím videa); 

 

16:00–17:30 –  Provádění článku 51 nařízení o Europolu:  

 

úvodní projev přednese Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA, zpravodaj EP 

pro nařízení o Europolu (nařízení (EU) 2016/794);  

 

výměna názorů, které se zúčastní Priit PÄRKNA, předseda správní rady Europolu, a Giovanni 

BUTTARELLI, evropský inspektor ochrany údajů; 

 

17:30–18:30 – Jednací řád skupiny: představení návrhu ze strany spolupředsedů a výměna 

názorů 

 

Pondělí 9. října 2017, 19:00–20:00  

 

Recepce
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Úterý 10. října 2017, 9:00–12:30  

 

9:00–10:15 – Politický cyklus EU v období 2014–2017 a 2018–2021:  

 

priority EU v boji proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti: prezentace, kterou 

přednese Erkki KOORT, předseda Stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní 

bezpečnosti, Evropská rada, a Olivier ONIDI, zástupce generálního ředitele pro bezpečnost, 

GŘ HOME, Evropská komise, a výměna názorů;  

 

10:15–11:00 – Víceleté plánování Europolu:  

 

prezentace Roba WAINWRIGHTA, výkonného ředitele Europolu, a výměna názorů; 

 

 

11:00–12:30 – Jednací řád skupiny: výměna názorů a přijetí. 

 

 

 

 

 

 

 

Příští schůze: Bulharsko (datum bude potvrzeno) 

 

 

 

 

 

 

 


