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Baggrund 

 

Artikel 88 i TEUF, som blev indført ved Lissabontraktaten, indeholder en unik form for 

undersøgelse af Europols funktionsmåde af Europa-Parlamentet sammen med de nationale 

parlamenter 

 

Den 11. maj 2016 blev Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 om Den 

Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) vedtaget. Den nye 

forordning gav Europol flere beføjelser og gjorde det muligt for Europa-Parlamentet at udøve 

fælles parlamentarisk kontrol sammen med de nationale parlamenter.  

 

Konferencen af parlamentsformænd i EU vedtog den 24. april 2017 konklusioner om oprettelse 

af en Gruppe for Fælles Parlamentarisk Kontrol i henhold til artikel 51, stk. 1, i 

Europolforordningen og i overensstemmelse med artikel 9 i protokol nr. 1 til traktaten om Den 

Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om 

oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

 

I henhold til artikel 51 i Europolforordningen spiller Gruppen for Fælles Parlamentarisk 

Kontrol en rolle med hensyn til at varetage "politisk overvågning af Europols aktiviteter med 

hensyn til opfyldelsen af dens funktion, herunder indvirkningen af disse aktiviteter på fysiske 

personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder".  

 

Konferencen af parlamentsformænd besluttede på mødet den 24. april 2017, at Gruppen for 

Fælles Parlamentarisk Kontrol skal mødes to gange om året. I årets første halvdel skal Gruppen 

for Fælles Parlamentarisk Kontrol mødes i parlamentet i det land, der varetager det roterende 

formandskab for Rådet for Den Europæiske Union, og i anden halvdel af året afholdes mødet i 

Europa-Parlamentet.  

 

I tråd med konklusionerne fra konferencen af parlamentsformænd skal der på det konstituerende 

møde i gruppen, som finder sted i Europa-Parlamentet den 9. og 10. oktober 2017, tilstræbes at 

vedtage en forretningsorden, så der kan åbnes mulighed for, at arbejdet begynder fuldt ud i 

andet halvår af 2017. 

 

Opgaverne og beføjelserne for Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol er fastsat i artikel 51 

i forordning (EU) 2016/794, og omfatter bl.a. ret til at stille spørgsmål til formanden for 

Styrelsesrådet for Europol og Europols administrerende direktør eller deres stedfortrædere samt 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, ret til at blive hørt i forbindelse med 

Europols flerårige programmering og ret til at anmode om relevante dokumenter, der er 

nødvendige for udførelsen af opgaverne og ret til at udfærdige sammenfattende konklusioner 

om den politiske overvågning af Europols aktiviteter. 
 

Baggrundsdokumenter 
 

Forordning (EU) 2016/794 

Konklusioner fra konferencen af parlamentsformænd den 23.-24. april 2017 – Bratislava 

Følgebrev til Europols flerårige programmeringsdokument 

Europols flerårige programmeringsdokument 

EU's politikcyklus, Empact 
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EU's politikcyklus, Infografik 

Udkast til forretningsorden for Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol 

 

Mandag den 9. oktober 2017 kl. 15.00-18.30  

 

15.00-15.20 – Indledende bemærkninger ved formændene: 

 

Claude MORAES, formand for Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og 

Retlige og Indre Anliggender 

 

Raivo AEG, Retsudvalget, formand for Estlands parlaments delegation til Gruppen for Fælles 

Parlamentarisk Kontrol 

 

15.20-16.00 – Hovedindlæg ved: 

 

Mairead MCGUINNESS, næstformand for Europa-Parlamentet (videomeddelelse) 

 

Andres ANVELT, indenrigsminister for Republikken Estland 

 

Julian KING, kommissær for sikkerhedsunionen (videomeddelelse) 

 

16.00-17.30 –  Gennemførelse af artikel 51 i Europolforordningen:  

 

Indledende bemærkninger ved Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA, Europa-

Parlamentets ordfører for Europolforordningen (forordning (EU) 2016/794)  

 

Drøftelse med Priit PÄRKNA, formand for Europols Styrelsesråd, og 

Giovanni BUTTARELLI, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 

 

17.30-18.30 – Forretningsordenen for Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol: 

redegørelse ved formændene samt udveksling af synspunkter 

 

Mandag den 9. oktober 2017 kl. 19.00-20.00  

 

Reception
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Tirsdag den 10. oktober 2017, kl. 9.00-12.30  

 

9.00-10.15 – EU's politikcyklus 2014-2017 og 2018-2012:  

 

EU's prioriteter for bekæmpelse af organiseret og grov international kriminalitet: redegørelse 

ved Erkki KOORT, formand for Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om 

den Indre Sikkerhed, Det Europæiske Råd og Olivier ONIDI, vicegeneraldirektør for 

Sikkerhed i GD HOME, Europa-Kommissionen, og udveksling af synspunkter  

 

10.15-11.00 – Europols flerårige programmering:  

 

Redegørelse ved Rob WAINWRIGHT, Europols administrerende direktør, og udveksling af 

synspunkter 

 

 

11.00-12.30 – Forretningsordenen for Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol: 

udveksling af synspunkter og vedtagelse 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde: Bulgarien (dato skal bekræftes). 

 

 

 

 

 

 

 


