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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της ισπανικής Βουλής και της ισπανικής Γερουσίας 
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και 
την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και για την 
κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ και 2005/681/ΔΕΥ
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται, εντός οκτώ 
εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
αποστείλουν στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους 
θεωρούν ότι η εν λόγω πράξη δεν συμμορφούται με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
είναι αρμόδια για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωση των μελών, η αιτιολογημένη γνώμη της ισπανικής Βουλής 
και της ισπανικής Γερουσίας σχετικά με την εν λόγω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ 4/2013 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΤΗΣ 18ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΕΥΡΩΠΟΛ) 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2009/371/ΔΕΥ ΚΑΙ 2005/681/ΔΕΥ 
[COM(2013) 173 ΤΕΛΙΚΟ] [2013/0091(COD)] {SWD(2013) 98 ΤΕΛΙΚΟ} {SWD(2013) 

99 ΤΕΛΙΚΟ} {SWD(2013) 100 ΤΕΛΙΚΟ}

Ιστορική αναδρομή

Α. Το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη της Λισαβόνας του 2007 που ισχύει από 
την 1η Δεκεμβρίου 2009, θέσπισε μια διαδικασία ελέγχου από τα εθνικά κοινοβούλια της 
τήρησης της αρχής της επικουρικότητας από τις ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Το 
εν λόγω πρωτόκολλο αναπτύχθηκε στην Ισπανία με τον νόμο 24 της 22ας Δεκεμβρίου 2009, 
ο οποίος τροποποίησε τον νόμο 8 της 19ης Μαΐου 1994. Ειδικότερα, τα νέα άρθρα 3 ι), 5 και 
6 του νόμου 8/1994 αποτελούν τη νομική βάση της παρούσας γνωμοδότησης.

Β. Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της 
επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και για την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ και 
2005/681/ΔΕΥ, ενεκρίθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παραπέμφθηκε στα εθνικά 
κοινοβούλια, τα οποία έχουν στη διάθεσή τους προθεσμία οκτώ εβδομάδων προκειμένου να 
ελέγξουν την επικουρικότητα της πρωτοβουλίας, προθεσμία η οποία εκπνέει την 25η Ιουνίου 
2013.

Γ. Το Προεδρείο και οι εκπρόσωποι της Μεικτής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ενέκριναν, την 7η Μαΐου 2013 την συμφωνία να προβούν στην διενέργεια ελέγχου της 
προαναφερθείσης ευρωπαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας, ορίζοντας εισηγητή τον 
Γερουσιαστή κ. Juan Ramón Represa Fernández, και ζητώντας από την κυβέρνηση την 
σύνταξη της προβλεπόμενης από το άρθρο 3 ι) του Νόμου 8/1994 έκθεσης.

Δ. Η έκθεση της κυβερνήσεως ελήφθη. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι ο Κανονισμός, υπό 
την σημερινή του διατύπωση, δεν τηρεί πλήρως την αρχή της επικουρικότητας, διότι 
προβλέπει την απορρόφηση της υπηρεσίας CEPOL από την EUROPOL. Συγκεκριμένα, 
δηλώνεται ότι η εν λόγω απορρόφηση θα μπορούσε να συνεπάγεται την ύπαρξη ευρωπαϊκών 
νομικών ρυθμίσεων επί ορισμένων θεμάτων σχετικών με την κατάρτιση των αστυνομικών 
στα κράτη μέλη, η σκοπιμότητα των οποίων δεν έχει αποδειχθεί. Ως προς την αρχή της 
αναλογικότητας, αναφέρεται ότι, από μία πρώτη ανάγνωση της πρότασης της Επιτροπής, 
μπορεί να θεωρηθεί ότι με την πρότασή της η Επιτροπή υπερβαίνει κατά πολύ το απολύτως 
απαραίτητο όριο για την εξασφάλιση της λειτουργίας της Ευρωπόλ ως οργάνου υποστήριξης, 



CM\941224EL.doc 3/8 PE514.701v01-00

EL

ενίσχυσης και συνεργασίας των αστυνομικών υπηρεσιών των κρατών μελών. Ελήφθη επίσης 
έκθεση του Κοινοβουλίου της Χώρας των Βάσκων στην οποία δηλώνεται ότι η πρωτοβουλία 
τηρεί την αρχή της επικουρικότητας.

Ε. Η Μεικτή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνεδρίασή της που 
πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2013, ενέκρινε την παρούσα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ

1. Το άρθρο 5.1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει ότι: «Η άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από τις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας». Βάσει του άρθρου 5.3 της αυτής Συνθήκης, «σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι 
στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω της 
κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο 
επίπεδο της Ένωσης».

2. Η υπό εξέταση νομοθετική πρόταση βασίζεται στα άρθρα 88 και 87. 2 β) της Συνθήκη 
για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Άρθρο 88

1. Αποστολή της Ευρωπόλ είναι η στήριξη και η ενίσχυση της δράσης των αστυνομικών 
αρχών και των άλλων αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, καθώς και της αμοιβαίας 
συνεργασίας τους στην πρόληψη και καταπολέμηση των σοβαρών εγκλημάτων που έχουν 
επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, της τρομοκρατίας και των μορφών 
εγκληματικότητας που θίγουν ένα κοινό συμφέρον το οποίο αποτελεί αντικείμενο πολιτικής της 
Ένωσης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία μέσω κανονισμών, μπορούν να καθορίζουν τη δομή, τη λειτουργία, το 
πεδίο δράσης και τα καθήκοντα της Ευρωπόλ. Τα καθήκοντα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν:

α) τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών που 
διαβιβάζονται ιδίως από τις αρχές των κρατών μελών ή τρίτων χωρών, ή οργανισμών,

β) τον συντονισμό, τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή ερευνών και επιχειρησιακών δράσεων, 
από κοινού με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή στο πλαίσιο κοινών ομάδων 
ερευνών, ενδεχομένως σε σύνδεση με την Eurojust.

Οι εν λόγω κανονισμοί καθορίζουν επίσης τους όρους ελέγχου των δραστηριοτήτων της 
Ευρωπόλ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων.

3. Κάθε επιχειρησιακή δράση της Ευρωπόλ πρέπει να διεξάγεται σε συνεργασία και σε 
συμφωνία με τις αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών στο έδαφος του οποίου ή των 
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οποίων διεξάγονται. Η εφαρμογή μέτρων καταναγκαστικού χαρακτήρα εμπίπτει στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.

«Άρθρο 87

2.β) την παροχή υποστήριξης για την κατάρτιση προσωπικού, καθώς και τη συνεργασία όσον 
αφορά τις ανταλλαγές προσωπικού, τον εξοπλισμό και την εγκληματολογική έρευνα,»

3. Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
οργανισμό Ευρωπόλ, αποσκοπεί στην δημιουργία του νομικού πλαισίου για την συγχώνευση 
της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) και της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Ακαδημίας (CEPOL) σε έναν μόνον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διατηρούσε 
την επωνυμία Ευρωπόλ, ως οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την 
κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου.

Αυτή η πρόταση Κανονισμού καταργεί την Απόφαση του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ της 6ης 
Απριλίου 2009, βάσει της οποίας δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 
(Ευρωπόλ) καθώς και την Απόφαση του Συμβουλίου 2005/681/ΔΕΥ, της 20ής Σεπτεμβρίου 
2005, βάσει της οποίας δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημίας (CEPOL).

Στόχοι της υπό εξέταση πρότασης είναι:

α) Η ευθυγράμμιση της Ευρωπόλ με τις απαιτήσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, μέσω της 
θέσπισης του νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει την Ευρωπόλ υπό μορφή κανονισμού, 
καθώς και μέσω της καθιέρωσης μηχανισμού για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της 
Ευρωπόλ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια.

β) Η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος της Στοκχόλμης, με τη μετεξέλιξη της 
Ευρωπόλ σε «κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου 
των κρατών μελών» και την εκπόνηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης και 
ανταλλαγών για το σύνολο των επαγγελματιών που ασχολούνται με την επιβολή του 
νόμου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

γ) Η ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων στην Ευρωπόλ ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη 
υποστήριξη στις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, 
προβλέπεται να περιέλθουν στην Ευρωπόλ οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί σήμερα η 
ΕΑΑ στον τομέα της κατάρτισης των λειτουργών επιβολής του νόμου, καθώς επίσης και 
να εκπονηθεί πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα επιβολής του νόμου.

δ) Η διασφάλιση ενός εύρωστου καθεστώτος για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων στους κόλπους της Ευρωπόλ.

ε) Η βελτίωση της διακυβέρνησης της Ευρωπόλ, μέσω της αύξησης της 
αποτελεσματικότητάς της και της ευθυγράμμισής της προς τις αρχές οι οποίες 
διατυπώνονται στην κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ.

4. Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης στο πλαίσιο της κατ'εξοχήν αστυνομικής συνεργασίας, η οποία δημιουργήθηκε βάσει 
της Απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, αποστολή της οποίας είναι να συνδράμει τις 
δραστηριότητες των εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου και την αμοιβαία συνεργασία 
που αναπτύσσουν με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της σοβαρής εγκληματικότητας 
και της τρομοκρατίας.

Το άρθρο 88 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ευρωπόλ πρέπει να διέπεται από Κανονισμό εγκριθέντα 
με συνήθη νομοθετική διαδικασία στον οποίο θα ενσωματώνονται διαδικασίες που θα 
επιτρέπουν την εποπτεία των δραστηριοτήτων του οργανισμού από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια.

Ομοίως, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημίας (CEPOL) δημιουργήθηκε ως οργανισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2005 βάσει της Αποφάσεως του Συμβουλίου 2005/681/ΔΕΥ και έχει 
αναλάβει τις δραστηριότητες τις σχετικές με την συνεργασία και την κατάρτιση των 
Αστυνομικών Υπαλλήλων. Στόχος της είναι η ενίσχυση η συνεργασία μεταξύ των δυνάμεων 
των κρατών μελών μέσω της διοργάνωσης επιμορφωτικών δραστηριοτήτων με ευρωπαϊκή 
αστυνομική διάσταση.

Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης φιλοδοξεί να καταστήσει την Ευρωπόλ σε κέντρο 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και πλατφόρμα υπηρεσιών για τα αστυνομικά σώματα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη 
υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων αστυνομικής κατάρτισης και ανταλλαγής 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες που ασχολούνται με την επιβολή του νόμου 
σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, επιφυλάσσοντας σε όλες αυτές τις δραστηριότητες 
πρωταρχικό ρόλο στην ΕΑΑ.

Η Επιτροπή προτείνει, όπως προαναφέρθηκε, την συγχώνευση της Ευρωπόλ και της ΕΑΑ σε 
έναν νέο οργανισμό (-Ευρωπόλ-, με έδρα το νυν αρχηγείο του οργανισμού αυτού στην 
Χάγη), προσδοκώντας τον περιορισμό των δαπανών και την δημιουργία σημαντικών 
συνεργειών μεταξύ των επιχειρησιακών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της σχετικής πρότασης κανονισμού, αυτή συνάδει 
με τις απαιτήσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, τις προσδοκίες του Προγράμματος της 
Στοκχόλμης, τις προτεραιότητες που καθορίζονται στη «Στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας 
στην πράξη», καθώς επίσης και με την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς της ΕΕ.

5. Η ΕΕ διεπίστωσε ότι κατά την τελευταία δεκαετία σημειώθηκε αύξηση της σοβαρής και 
οργανωμένης εγκληματικότητας, καθώς και περαιτέρω διαφοροποίηση των μορφών 
εκδήλωσής της.

Στην "Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο" του 
Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την Στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας στην πράξη, στην οποία 
καθορίζονται πέντε μέτρα για μια ασφαλέστερη Ευρώπη, αναφέρεται ότι είναι φανερό ότι, 
γενικώς, η ζωή οιουδήποτε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίσσεται φυσιολογικά και με 
κάποια σχετική ασφάλεια· εντούτοις είναι επίσης σαφές ότι η κοινωνία αντιμετωπίζει 
σοβαρές απειλές ως προς την ασφάλεια οι οποίες αυξάνονται τόσο ποσοτικά όσο και ως προς 
τον τρόπο της εκτέλεσής τους. Πολλές από τις μεγάλες προκλήσεις σε θέματα ασφάλειας 
υπερβαίνουν τα σύνορα και πλήττουν πολύ διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας. Τους πολίτες 
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απασχολεί το γεγονός ότι ένα μεμονωμένο κράτος μέλος αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις 
απειλές αυτές και, για τον λόγο αυτό, θα ήταν σκόπιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει την 
δράση της κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Με την "Ανακοίνωση 
της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο" προτείνεται η από κοινού 
δραστηριοποίηση -για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα- για την καταπολέμηση και την 
πρόληψη των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας και του οργανωμένου εγκλήματος, της 
τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, για την βελτίωση της 
διαχείρισης των εξωτερικών μας συνόρων και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 
φυσικών ή των ανθρωπογενών καταστροφών.

Κατά την Ευρωπόλ «το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα ενδυναμώνεται και περιπλέκεται 
διαρκώς, παραμένοντας μια σοβαρή απειλή κατά της ασφάλειας και της ευημερίας στην ΕΕ». 
Στην μελέτη που εκπόνησε η Ευρωπόλ υπογραμμίζεται ότι οι επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις έχουν διευκολύνει την εμφάνιση νέων 
μορφών εγκληματικής δραστηριότητας, με τα εγκληματικά δίκτυα να εκμεταλλεύονται τα 
κενά στη νομοθεσία, το Διαδίκτυο και τις συνθήκες που συνδέονται με την οικονομική κρίση 
για να αποκομίσουν παράνομα κέρδη με μικρό κίνδυνο. Τα σοβαρά εγκλήματα προκαλούν 
σοβαρές βλάβες στα θύματα, συνεπάγονται μεγάλης κλίμακας οικονομική ζημία και 
υπονομεύουν την αίσθηση της ασφάλειας, χωρίς την οποία τα πρόσωπα δεν μπορούν να 
ασκήσουν αποτελεσματικά την ελευθερία τους και τα ατομικά τους δικαιώματα. Εγκλήματα 
όπως η εμπορία ανθρώπων, παράνομων ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων, οικονομικά 
εγκλήματα όπως η διαφθορά, η απάτη και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, παράνομη απόρριψη αποβλήτων εντός και εκτός της Ευρώπης και το 
έγκλημα στον κυβερνοχώρο όχι μόνο απειλούν την προσωπική και οικονομική ασφάλεια των 
Ευρωπαίων, αλλά αποφέρουν τεράστια κέρδη τα οποία αυξάνουν την ισχύ των εγκληματικών 
δικτύων και στερούν τις δημόσιες αρχές από έσοδα που τους είναι απολύτως απαραίτητα. Η 
τρομοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της ΕΕ, καθώς οι 
ευρωπαϊκές κοινωνίες εξακολουθούν να είναι ευάλωτες σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Η 
εγκληματικότητα συγκαταλέγεται στα πέντε σημαντικότερα αίτια ανησυχίας για τους πολίτες 
της ΕΕ, εξ ου και η ανάγκη να υπάρχουν οργανισμοί της ΕΕ οι οποίοι να στηρίζουν 
αποτελεσματικά και αποδοτικά τη συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την 
κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου.

6.  Όσον αφορά την χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση που διεβιβάσθη από την 
κυβέρνηση της Ισπανίας, σε γενικές γραμμές μπορεί να γίνει θετική αποτίμηση της Πρότασης 
εκφράζοντας ικανοποίηση διότι πληροί την εντολή της Συνθήκης για την Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η λειτουργία της Ευρωπόλ πρέπει να ρυθμίζεται από Κανονισμό και 
πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των δραστηριοτήτων και των 
ευθυνών του Οργανισμού, όπως προβλέπεται και από το προαναφερθέν άρθρο 88 της ΣΛΕΕ.

Παρά ταύτα, θα πρέπει να δοθεί νέα ώθηση για την πλήρη ανάπτυξη των σημερινών 
αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ, πράγμα που δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα και, προ της 
αυξήσεως των ικανοτήτων ή των αρμοδιοτήτων της, θα πρέπει να βελτιωθεί η αποδοτικότητα 
αυτών που ήδη διαθέτει. Μολονότι αναγνωρίζεται η ανάγκη ενίσχυσης και βελτίωσης της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπόλ, παρέχοντας περισσότερες και 
καλύτερης ποιότητος χρήσιμες από αστυνομική άποψη πληροφορίες, δεν εκτιμάται 
απαραίτητο να επεκταθούν οι υποχρεώσεις των κρατών μελών, με μηχανισμούς κυρώσεων ή 
συναφείς, αλλά μάλλον να παρασχεθούν κίνητρα για την απαιτούμενη βελτίωση. Είναι επίσης 



CM\941224EL.doc 7/8 PE514.701v01-00

EL

σκόπιμο να διασφαλισθεί η υπεροχή των κρατών μελών ως προς την διακυβέρνηση του 
Οργανισμού.

Όσον αφορά την συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL, την οποία αρχικώς η κυβέρνηση της 
Ισπανίας, όπως και τα περισσότερα κράτη μέλη, αντελήφθη ως απορρόφηση της δεύτερης 
από την πρώτη, δεν γίνονται αντιληπτά τα οφέλη που θα προέκυπταν από αυτήν και, 
επιπλέον, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι δραστηριότητες κατάρτισης των αστυνομικών 
θα μπορούσε να επηρεασθούν αρνητικά λόγω της προβλέψιμης μεταφοράς προσωπικού από 
την εκπαιδευτική στην επιχειρησιακή δραστηριότητα.

7.  Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, έκθεση της κυβέρνησης της Ισπανίας 
επισημαίνεται ότι ο υπό εξέταση Κανονισμός δεν τηρεί πλήρως την αρχή της 
επικουρικότητας, διότι προβλέπει την απορρόφηση της υπηρεσίας CEPOL από την 
EUROPOL. Συγκεκριμένα, η εν λόγω απορρόφηση θα μπορούσε να συνεπάγεται την ύπαρξη 
ευρωπαϊκών νομικών ρυθμίσεων επί ορισμένων θεμάτων σχετικών με την κατάρτιση των 
αστυνομικών στα κράτη μέλη, η σκοπιμότητα των οποίων δεν έχει αποδειχθεί.

Ως προς την αρχή της αναλογικότητας, πρέπει να επισημανθεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις 
προβλέψεις του άρθρου 88 της ΣΛΕΕ, όπως μεταφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσης 
Αιτιολογημένης Γνώμης στο οποίο ορίζονται οι λειτουργίες της Ευρωπόλ, θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ότι η πρότασή της η Επιτροπή υπερβαίνει κατά πολύ το απολύτως απαραίτητο όριο 
για την εξασφάλιση της λειτουργίας της Ευρωπόλ ως οργάνου υποστήριξης, ενίσχυσης και 
συνεργασίας των αστυνομικών υπηρεσιών των κρατών μελών.

Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να εξετασθούν:

α) Η επιδιωκόμενη απορρόφηση της CEPOL από την Ευρωπόλ, η οποία είναι ένα θέμα που 
δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 88 της ΣΛΕΕ.

β) Η θέσπιση ενισχυμένων υποχρεώσεων για τα κράτη μέλη ως προς την ανταλλαγή 
πληροφοριών με τον Οργανισμό ή η ανάγκη ανάληψης ερευνών κατόπιν προτάσεως της 
Ευρωπόλ, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να θέσει εν κινδύνω το θεμελιώδες στοιχείο 
των σχέσεων μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών των κρατών μελών και την Ευρωπόλ, 
που είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη η οποία έχει αποκατασταθεί μετά από πολλά χρόνια 
συνεργασίας, αλλά και η τροφοδότηση του ίδιου του Οργανισμού με πληθώρα 
πληροφοριών αμελητέας αξίας που απλώς θα δημιουργούσε φόρτο εργασίας και θα έθετε 
εν κινδύνω την σημερινή του αποτελεσματικότητα.

γ) Η απώλεια ειδικού βάρους των κρατών μελών στα όργανα και τους μηχανισμούς 
διαχείρισης του νέου Οργανισμού.

δ) Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών και με τρίτους, που θα είχε αρνητικές 
συνέπειες στην υπάρχουσα εμπιστοσύνη μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών των 
κρατών μελών και της Ευρωπόλ.

Τέλος, είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι πολλά κράτη μέλη εκφράζουν ανησυχίες για το 
γεγονός ότι η υπερβολική αυτή φιλοδοξία της Επιτροπής που εκφράζεται στην νομοθετική 
της πρόταση στοχεύει στην δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Οργανισμού, της Ευρωπόλ, ως ενός 
πραγματικού επιχειρησιακού οργανισμού, ως ενός νέου φορέα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, 
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την στιγμή κατά την οποία οι μοναδικοί επιχειρησιακοί φορείς είναι -και πρέπει να 
συνεχίσουν να είναι και στο μέλλον- οι αστυνομικές υπηρεσίες των κρατών μελών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Δια τους ανωτέρω λόγους, η Μεικτή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η 
Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα 
της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και για την κατάργηση των αποφάσεων 
2009/371/ΔΕΥ και 2005/681/ΔΕΥ δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας που 
θεσπίζεται από την ισχύουσα Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα γνώμη αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των εθνικών 
κοινοβουλίων και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


