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FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA 

 

 

Gemensamma parlamentariska 
kontrollgruppen avseende Europeiska 

unionens byrå för samarbete inom 
brottsbekämpning (Europol) 

– Konstituerande sammanträde – 

 

Måndagen den 9 oktober 2017 kl. 15.00–18.30 
Tisdagen den 10 oktober 2017 kl. 9.00–12.30 

 
 

Europaparlamentet, Bryssel 

Lokal: Paul Henri Spaak-byggnaden (PHS) 3C050 
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Bakgrund 

 

Artikel 88 i EUF-fördraget, som infördes genom Lissabonfördraget, gör det möjligt för 

Europaparlamentet att tillsammans med nationella parlament utöva en unik form av kontroll 

över Europols verksamhet. 

 

Den 11 maj 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2016/794 om 

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol). Den nya 

förordningen gav Europol ökade befogenheter och gjorde det möjligt för Europaparlamentet 

att tillsammans med nationella parlament kontrollera dess verksamhet.  

 

Konferensen för talmän i EU-ländernas parlament antog den 24 april 2017 slutsatser om en 

gemensam grupp för parlamentarisk kontroll av Europol, i enlighet med artikel 51.1 

i Europolförordningen och i överensstämmelse med artikel 9 i protokoll nr 1 till fördraget om 

Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om 

upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. 

 

Enligt artikel 51 i Europolförordningen ska den gemensamma parlamentariska 

kontrollgruppen spela en central roll när det gäller att ”utöva politisk övervakning av hur 

Europol i sin verksamhet fullgör sitt uppdrag, inbegripet vad avser konsekvenserna av denna 

verksamhet för fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter”.  

 

Vid sitt sammanträde den 24 april 2017 kom konferensen för talmän överens om att den 

gemensamma parlamentariska kontrollgruppen ska sammanträda två gånger om året. Under 

det första halvåret ska gruppen möta parlamentet i det land som innehar det roterande 

ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, och under det andra halvåret ska gruppen 

sammanträda i Europaparlamentet.  

 

I linje med slutsatserna från konferensen för talmän ska det konstituerande sammanträdet för 

den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen, vilket ska hållas i Europaparlamentet den 

9 och 10 oktober 2017, syfta till att anta arbetsordningen för att göra det möjligt att bedriva 

fullt arbete under den andra hälften av 2017. 

 

Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppens uppgifter och ansvarsområden fastställs 

i artikel 51 i förordning (EU) 2016/794. Här ingår bland annat rätten att ställa frågor till 

ordföranden för Europols styrelse och Europols verkställande direktör eller deras 

ställföreträdare och till Europeiska datatillsynsmannen, rätten att rådfrågas i samband med 

Europols fleråriga programplanering, rätten att begära in de relevanta handlingar som är 

nödvändiga för att fullgöra sina uppgifter samt rätten att sammanställa sammanfattande 

slutsatser om den politiska övervakningen av Europols verksamhet. 
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Bakgrundsdokument 
 

Förordning (EU) nr 2016/794 

Slutsatser från konferensen för talmän den 23–24 april 2017 – Bratislava 

Följebrev till Europols fleråriga programplaneringsdokument 

Europols fleråriga programplaneringsdokument 

Dokument från EU:s policycykel Empact 

Dokument från EU:s policycykel Infographic 

Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppens utkast till arbetsordning 

  



 

DV\1135394SV.docx 5/6 PE594.054v03-00 

 SV 

Måndagen den 9 oktober 2017 kl. 15.00–18.30 

 

15.00–15.20 - Inledningsanförande av medordförandena: 

 

Claude MORAES, ordförande för Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och 

rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

 

Raivo AEG, utskottet för rättsliga frågor, ordförande för det estniska parlamentets delegation 

till den gemensamma gruppen 

 

15.20–16.00 - Huvudanföranden av: 

 

Mairead MCGUINNESS, vice talman i Europaparlamentet (videomeddelande) 

 

Andres ANVELT, Estlands inrikesminister 

 

Julian KING, kommissionsledamot med ansvar för säkerhetsunionen (videomeddelande) 

 

16.00–17.30 -  Genomförande av artikel 51 i Europolförordningen:  

 

Inledning av Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA, Europaparlamentets 

föredragande för Europolförordningen (förordning (EU) 2016/794)  

 

Diskussion med Priit PÄRKNA, ordförande för Europols styrelse, och 

Giovanni BUTTARELLI, Europeiska datatillsynsmannen 

 

17.30–18.30 - Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppens arbetsordning: 

medordförandenas presentation av utkastet samt diskussion 

 

Måndagen den 9 oktober 2017 kl. 19.00–20.00  

 

Mottagande
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Tisdagen den 10 oktober 2017 kl. 9.00–12.30  

 

9.00–10.15 - EU:s policycykel för 2014–2017 och 2018–2012:  

 

EU:s prioriteringar för kampen mot organiserad och allvarlig internationell brottslighet: 

presentation av Erkki KOORT, ordförande för ständiga kommittén för inre säkerhet, 

Europeiska rådet, och Olivier ONIDI, biträdande generaldirektör med ansvar för säkerhet vid 

GD HOME, Europeiska kommissionen, samt diskussion.  

 

10.15–11.00 - Europols fleråriga programplanering:  

 

Presentation av Rob WAINWRIGHT, Europols verkställande direktör, samt diskussion 

 

 

11.00–12.30 - Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppens arbetsordning: 

diskussion och möjligt antagande 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa sammanträde: Bulgarien (datum bekräftas senare) 

 

 

 

 

 

 

 


