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Skupina za skupni parlamentarni nadzor o 
Agenciji Evropske unije za sodelovanje na 

področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) 

- Ustanovna seja - 

 

ponedeljek, 9. oktobra 2017, od 15.00 do 18.30 
torek, 10. oktobra 2017, od 9.00 do 12.30 

 
 

Evropski parlament, Bruselj 

Sejna soba: Stavba Paul-Henrija Spaaka (PHS) 3C050 
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Ozadje 

 

Člen 88 PDEU, ki je bil uveden z Lizbonsko pogodbo, omogoča edinstven način nadzora nad 

delovanjem Europola, ki ga izvaja Evropski parlament v sodelovanju z nacionalnimi 

parlamenti. 

 

Uredba (EU) št. 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za 

sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) 

je bila sprejeta 11. maja 2016. S to uredbo je dobil Europol nova pooblastila, Evropskemu 

parlamentu pa je bilo omogočeno izvajanje skupnega parlamentarnega nadzora v sodelovanju 

z nacionalnimi parlamenti.  

 

Konferenca predsednikov parlamentov EU je dne 24. aprila 2017 v skladu s členom 51(1) 

uredbe o Europolu in v skladu s členom 9 Protokola št. 1 k Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi 

o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo 

sprejela sklepe o ustanovitvi specializirane skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola 

(JPSG). 

 

Specializirana skupina za skupni parlamentarni nadzor Europola bo v skladu s 

členom 51 uredbe o Europolu igrala ključno vlogo pri „političnem spremljanju dejavnosti 

Europola pri izpolnjevanju njegovih nalog, tudi v zvezi z učinkom teh dejavnosti na temeljne 

pravice in svoboščine fizičnih oseb“.  

 

Konferenca predsednikov parlamentov EU je na seji 24. aprila 2017 odločila, da se bo 

specializirana skupina za skupni parlamentarni nadzor Europola sestajala dvakrat na leto. Seje 

specializirane skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v prvi polovici leta bodo 

potekale v parlamentu države, ki predseduje Svetu Evropske unije po sistemu rotacije, v drugi 

polovici leta pa se bo skupina sestala v Evropskem parlamentu.  

 

V skladu s sklepi konference predsednikov parlamentov EU je cilj ustanovne seje specializirane 

skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola, ki bo potekala 9. in 10. oktobra 2017 v 

Evropskem parlamentu, sprejetje poslovnika, saj bi lahko tako v drugi polovici leta 2017 že 

začeli z delom v polnem obsegu. 

 

Naloge in pristojnosti specializirane skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola so 

zapisane v členu 51 Uredbe (EU) št. 2016/794 in med drugim vključujejo pravico do zaslišanja 

predsednika upravnega odbora Europola, izvršnega direktorja Europola ali njunih namestnikov 

in evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Poleg tega ima skupina pravico, da poda svoje 

mnenje o večletnih programskih načrtih Europola, da zahteva dokumente, ki so potrebni za 

izpolnjevanje njenih nalog, in da pripravi povzetke sklepov o političnem spremljanju dejavnosti 

Europola. 
 

Referenčni dokumenti 
 

Uredba (EU) 2016/794 

Sklepi konference predsednikov parlamentov EU 23. in 24. aprila 2017 v Bratislavi 

Spremni dopis k dokumentu z večletnimi programskimi načrti Europola 

Dokument z večletnimi programskimi načrti Europola 
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Dokumenti o političnem ciklu EU (EMPACT) 

Dokumenti o političnem ciklu EU – infografika 

Osnutek poslovnika za specializirano skupino za skupni parlamentarni nadzor Europola 

 

ponedeljek, 9. oktober 2017, od 15.00 do 18.30  

 

od 15.00 do 15.20 – Uvodni nagovor sopredsednikov: 

 

predsednik Odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve Claude MORAES; 

 

poslanec odbora estonskega parlamenta za pravne zadeve in predsednik delegacije estonskega 

parlamenta v specializirani skupini za skupni parlamentarni nadzor Europola Raivo AEG 

 

od 15.20 do 16.00 – Glavni govorniki: 

 

podpredsednica Evropskega parlamenta Mairead MCGUINNESS (sporočilo na 

videoposnetku); 

 

minister za notranje zadeve Republike Estonije Andres ANVELT; 

 

evropski komisar za varnostno unijo Julian KING (sporočilo na videoposnetku). 

 

od 16.00 do 17.30  Izvajanje člena 51 uredbe o Europolu:  

 

uvodne besede poročevalca Evropskega parlamenta o uredbi o Europolu 

(Uredba (EU) št. 2016/794) Agustína DÍAZA DE MERE GARCÍE CONSUEGRE;  

 

izmenjava mnenj s predsednikom upravnega odbora Europola Priitom PÄRKNO in evropskim 

nadzornikom za varstvo podatkov Giovannijem BUTTARELLIJEM; 

 

od 17.30 do 18.30 – poslovnik specializirane skupine za skupni parlamentarni nadzor 

Europola: sopredsednika predstavita osnutek, sledi izmenjava mnenj 

 

ponedeljek, 9. oktober 2017, od 19.00 do 20.00  

 

Sprejem
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torek, 10. oktober 2017, od 9.00 do 12.30  

 

od 9.00 do 10.15 – politična cikla EU 2014–2017 in 2018–2021:  

 

prednostne naloge EU v boju proti organiziranemu in resnemu mednarodnemu kriminalu: 

predstavitev s strani Erkkija KOORTA, predsednika Stalnega odbora Evropskega sveta za 

operativno sodelovanje na področju notranje varnosti, in Olivierja ONIDIJA, namestnika 

generalnega direktorja za varnost pri GD Evropske komisije za migracije in notranje zadeve, in 

izmenjava mnenj;  

 

od 10.15 do 11.00 – večletni programski načrti Europola:  

 

predstavitev izvršnega direktorja Europola Roba WAINWRIGHTA in izmenjava mnenj; 

 

 

od 11.00 do 12.30 – poslovnik specializirane skupine za skupni parlamentarni nadzor 

Europola: izmenjava mnenj in sprejetje. 

 

 

 

 

 

 

Naslednja seja: Bolgarija (datum še ni določen) 


