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Taustaa 

 

Lissabonin sopimuksella käyttöön otetussa SEUT-sopimuksen 88 artiklassa määrätään 

ainutlaatuisesta valvonnan muodosta, jossa Euroopan parlamentti yhdessä kansallisten 

parlamenttien kanssa valvoo Europolin toimintaa. 

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2016/794 Euroopan unionin 

lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) hyväksyttiin 11. toukokuuta 2016. Uudella 

asetuksella annettiin Europolille toimintavaltuudet ja säädettiin Euroopan parlamentin 

kansallisten parlamenttien kanssa harjoittamasta viraston yhteisparlamentaarisesta valvonnasta. 

 

EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssissa hyväksyttiin 24. huhtikuuta 2017 päätelmät 

Europolia käsittelevän yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän perustamisesta Europol-

asetuksen 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, 

Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön 

perustamissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa nro 1 olevan 9 artiklan nojalla. 

 

Europol-asetuksen 51 artiklan mukaan yhteisparlamentaarisella valvontaryhmällä on keskeinen 

tehtävä, koska se ”vastaa Europolin toimeksiantonsa toteuttamiseksi suorittamien toimien 

poliittisesta valvonnasta, mukaan lukien näiden toimien vaikutus luonnollisten henkilöiden 

perusoikeuksiin ja -vapauksiin”. 

 

EU:n puhemieskonferenssi sopi 24. huhtikuuta 2017 pitämässään kokouksessa, että 

yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa. Vuoden ensimmäisellä 

puoliskolla ryhmä kokoontuu Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltiona toimivan 

maan parlamentissa, ja toisella vuosipuoliskolla se pitää kokouksen Euroopan parlamentissa. 

 

EU:n puhemieskonferenssin päätelmien mukaisesti yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän 

järjestäytymiskokous järjestetään Euroopan parlamentissa 9. ja 10. lokakuuta 2017, ja siinä on 

tarkoitus hyväksyä työjärjestys, jotta täysimääräinen työ voi alkaa vuoden 2017 

jälkipuoliskolla. 

 

Yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän tehtävät ja velvollisuudet vahvistetaan asetuksen (EU) 

N:o 2016/794 51 artiklassa, ja niihin kuuluvat muun muassa oikeus esittää kysymyksiä 

Europolin hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja pääjohtajalle tai heidän sijaisilleen sekä 

Euroopan tietosuojavaltuutetulle, oikeus tulla kuulluksi Europolin monivuotisen 

ohjelmasuunnittelun osalta, oikeus pyytää ryhmän tehtävän suorittamisen kannalta 

asiaankuuluvia asiakirjoja sekä oikeus laatia päätelmät Europolin toiminnan poliittisesta 

valvonnasta. 
 

Tausta-asiakirjat 
 

Asetus (EU) N:o 2016/794 

EU:n puhemieskonferenssin päätelmät, 23.–24. huhtikuuta 2017, Bratislava 

Europolin monivuotisen ohjelmasuunnitteluasiakirjan kansilehti 

Europolin monivuotinen ohjelmasuunnitteluasiakirja 

EU:n toimintapoliittisen syklin asiakirjat Empact 

EU:n toimintapoliittisen syklin asiakirjat Infographic 
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Luonnos yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän työjärjestykseksi 

 

Maanantai 9. lokakuuta 2017 klo 15.00–18.30 

 

15.00–15.20 – Yhteispuheenjohtajien avauspuheenvuorot: 

 

Claude MORAES, Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 

valiokunnan puheenjohtaja 

 

Raivo AEG, oikeudellisten asioiden valiokunta, Viron parlamentin valtuuskunnan 

puheenjohtaja yhteisparlamentaarisessa valvontaryhmässä 

 

15.20–16.00 – Pääpuhujat: 

 

Mairead MCGUINNESS, Euroopan parlamentin varapuhemies (videolinkki); 

 

Andres ANVELT, Viron tasavallan sisäministeri; 

 

Julian KING, turvallisuusunionista vastaava komission jäsen (videolinkki) 

 

16.00–17.30 – Europol-asetuksen 51 artiklan soveltaminen: 

 

Alustus: Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA, Europol-asetusta 

(asetus (EU) N:o 2016/794) käsittelevän parlamentin mietinnön esittelijä  

 

Keskustelu: Priit PÄRKNA, Europolin hallintoneuvoston puheenjohtaja ja Giovanni 

BUTTARELLI, Euroopan tietosuojavaltuutettu 

 

17.30–18.30 – Yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän työjärjestys: esittely, 

yhteispuheenjohtajat, ja keskustelu 

 

Maanantai 9. lokakuuta 2017 klo 19.00–20.00 

 

Vastaanotto
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Tiistai 10. lokakuuta 2017 klo 9.00–12.30 

 

9.00–10.15 – EU:n toimintapoliittinen sykli 2014–2017 ja 2018-2021: 

 

EU:n ensisijaiset tavoitteet järjestäytyneen ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden 

torjunnassa: esittely, Eurooppa-neuvoston sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön 

pysyvän komitean puheenjohtaja Erkki KOORT ja komission muuttoliike- ja sisäasioiden 

pääosaston varapääjohtaja Olivier ONIDI, ja keskustelu  

 

10.15–11.00 – Europolin monivuotinen ohjelmasuunnittelu: 

 

esittely, Europolin pääjohtaja Rob WAINWRIGHT, ja keskustelu 

 

 

11.00–12.30 – Yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän työjärjestys: keskustelu ja 

hyväksyminen 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraava kokous: Bulgaria (päivämäärä vahvistetaan myöhemmin) 

 

 

 

 

 

 

 


