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Context 

 

Articolul 88 din TFUE, astfel cum a fost introdus prin Tratatul de la Lisabona, prevede o 

formă unică de control a funcționării Europol de către Parlamentul European, împreună cu 

parlamentele naționale. 

 

La 11 mai 2016 a fost adoptat Regulamentul (UE) nr. 2016/794 al Parlamentului European și 

al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a 

Legii (Europol) Noul regulament a capacitat Europol și a făcut posibil un control parlamentar 

mixt al acestuia de către Parlamentul European, împreună cu parlamentele naționale.  

 

Conferința președinților parlamentelor din UE a adoptat la 24 aprilie 2017 concluzii cu privire 

la crearea unui grup mixt de control parlamentar (JPSG), în conformitate cu articolul 51 

alineatul (1) din Regulamentul Europol și în concordanță cu articolul 9 din Protocolul nr. 1 la 

Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Tratatul 

de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice. 

 

Potrivit articolului 51 din Regulamentul Europol, grupul mixt de control parlamentar va juca 

un rol esențial în „monitorizarea din punct de vedere politic a activităților Europol în 

îndeplinirea misiunii sale, inclusiv în ceea ce privește impactul respectivelor activități asupra 

drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice”.  

 

Cu ocazia reuniunii sale din 24 aprilie 2017, Conferința președinților a convenit că JPSG se va 

reuni de două ori pe an. În prima jumătate a anului, JPSG se reunește în parlamentul țării care 

deține președinția prin rotație a Consiliului Uniunii Europene, în timp ce, în a doua jumătate a 

anului, JPSG va organiza o reuniune la Parlamentul European.  

 

În conformitate cu concluziile Conferinței președinților parlamentelor statelor membre, 

reuniunea constitutivă a JPSG, care va avea loc la Parlamentul European la 9 și 10 octombrie 

2017, va urmări să adopte un Regulament de procedură pentru a permite lucrărilor să înceapă 

pe deplin în al doilea semestru al anului 2017. 

 

Sarcinile și responsabilitățile JPSG sunt prevăzute la articolul 51 din Regulamentul (UE) 

2016/794 și cuprind, printre altele, dreptul de a adresa întrebări președintelui Consiliului de 

administrație al Europol, directorului executiv al Europol sau adjuncților acestora, precum și a 

Autorității Europene pentru Protecția Datelor, dreptul de a fi consultat în legătură cu 

programarea multianuală a Europol, dreptul de a solicita documentele pertinent necesare în 

vederea îndeplinirii sarcinilor sale, precum și dreptul de a elabora concluzii de sinteză cu privire 

la monitorizarea politică a activităților Europol. 
 

Documente de referință 
 

Regulamentul (UE) nr. 2016/794 

Concluziile conferinței președinților de parlamente care s-a desfășurat în perioada 23-24 

aprilie 2017 — Bratislava 

Scrisoarea de însoțire a documentului de programare multianuală a Europol 

Documentul de programare multianuală a Europol 

Ciclul de politici ale UE, documentele Empact 
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Ciclul de politici ale UE, infografic 

Proiectul de Regulament de procedură al JPSG 

 

Miercuri, 9 octombrie 2017, 15.00–18.30  

 

15.00-15.20 - Remarci introductive ale copreședinților: 

 

Claude MORAES, președintele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

(LIBE) a Parlamentului European; 

 

Raivo AEG, Comisia pentru afaceri juridice, președintele delegației Parlamentului Estoniei la 

Grupul mixt de control parlamentar (JPSG); 

 

15.20-16.00 - Discursurile principale: 

 

Mairead MCGUINNESS, vicepreședintă a Parlamentului European (mesaj video); 

 

Andres ANVELT, Ministrul de Interne al Republicii Estonia; 

 

Julian KING, comisarul european pentru uniunea securității (mesaj video) 

 

16.00-17.30 -  Punerea în aplicare a articolului 51 din Regulamentul Europol:  

 

Remarci introductive din partea lui Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA, 

raportor al PE privind Regulamentul Europol (Regulamentul (UE) nr. 2016/794);  

 

Schimb de vederi cu Priit PÄRKNA, președintele consiliului de administrație al Europol și cu 

Giovanni BUTTARELLI, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 

 

17.30-18.30 - Regulamentul de procedură al JPSG: Prezentarea proiectului de către 

copreședinți și schimb de opinii 

 

Miercuri, 9 octombrie 2017, 19.00–20.00  

 

Recepție
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Marți, 10 octombrie 2017, 9.00–12.30  

 

9.00 - 10.15 - Ciclul de politici ale UE 2014-2017 și 2018-2012:  

 

Prioritățile UE privind lupta împotriva criminalității internaționale organizate și grave: 

prezentare susținută de Erkki KOORT, președintele Comitetului permanent pentru cooperarea 

operațională în materie de securitate internă, Consiliul European și Olivier ONIDI, director 

general adjunct pentru securitate, DG HOME, Comisia Europeană, și schimb de vederi;  

 

10.15-11.00 - Programarea multianuală a Europol:  

 

Prezentare susținută de Rob WAINWRIGHT, directorul executiv al Europol și schimb de 

vederi; 

 

 

11.00-12.30 - Regulamentul de procedură al JPSG: Schimb de vederi și adoptare 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniunea următoare: Bulgaria (data urmează a fi confirmată). 

 

 

 

 

 

 

 


