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Betreft: Gemotiveerd advies van het Spaanse Congres van Afgevaardigden en de Spaanse 
senaat inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en 
opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van
Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van het Spaanse Congres van 
Afgevaardigden inzake bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

GEMOTIVEERD ADVIES 4/2013 VAN DE GEMENGDE COMMISSIE VOOR DE 
EUROPESE UNIE, VAN 18 JUNI 2013, OVER DE SCHENDING VAN HET 

SUBSIDIARITEITSBEGINSEL DOOR HET VOORSTEL VOOR EEN 
VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

BETREFFENDE HET AGENTSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE VOOR 
SAMENWERKING EN OPLEIDING OP HET GEBIED VAN 

RECHTSHANDHAVING (EUROPOL) EN TOT INTREKKING VAN BESLUITEN 
2009/371/JBZ EN 2005/681/JBZ [COM(2013) 173 FINAL] [2013/0091(COD)] 
{SWD(2013) 98 FINAL} {SWD(2013) 99 FINAL} {SWD(2013) 100 FINAL}

ACHTERGROND

A. Het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, dat aan het Verdrag van Lissabon van 2007 is gehecht en sinds 
1 december 2009 van kracht is, stelt een procedure in waarbij de nationale parlementen erop 
toezien dat Europese wetgevingsinitiatieven het subsidiariteitsbeginsel eerbiedigen. Dat 
protocol is in Spanje omgezet bij Wet 24/2009 van 22 december 2009 tot wijziging van 
Wet 8/1994 van 19 mei 1994. Het onderhavige gemotiveerd advies berust met name op de 
volgende nieuwe artikelen van Wet 8/1994: artikel 3, letter j), en de artikelen 5 en 6.

B. Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ 
is door de Europese Commissie vastgesteld en toegezonden aan de nationale parlementen, die 
acht weken hebben om te controleren of het initiatief in overeenstemming is met het 
subsidiariteitsbeginsel. Deze termijn loopt op 25 juni 2013 af.

C. Op 7 mei 2013 zijn het bureau en de woordvoerders van de Gemengde Commissie 
voor de Europese Unie overeengekomen om bovengenoemd Europees wetgevingsinitiatief te 
onderzoeken. Zij hebben de heer Juan Ramón Represa Fernández, senator, aangewezen als 
rapporteur en hebben de Spaanse regering verzocht het verslag als bedoeld in artikel 3, onder 
j), van Wet 8/1994 in te dienen.

D. Het verslag van de regering is ontvangen. Hierin wordt opgemerkt dat de verordening 
in haar huidige vorm niet volledig in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel, 
omdat zij voorziet in de overname van het agentschap CEPOL door Europol. Concreet wordt 
gesteld dat deze overname zou kunnen leiden tot Europese wetgeving over bepaalde aspecten 
van de politieopleidingen van de lidstaten, waarvan de wenselijkheid verre van bewezen is. 
Met betrekking tot het evenredigheidsbeginsel wordt opgemerkt dat na een eerste lezing van 
het voorstel van de Commissie kan worden gesteld dat dit voorstel in de huidige vorm verder 
gaat dan strikt noodzakelijk is voor het waarborgen van de functie van Europol als 
samenwerkinginstrument en ondersteuning en versterking van de politiediensten van de 
lidstaten. Ook is er een verslag ontvangen van het Baskische parlement waarin juist wordt 
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bevestigd dat het initiatief in overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel.

E. De Gemengde Commissie voor de Europese Unie heeft tijdens haar vergadering van 
18 juni 2013 haar goedkeuring gehecht aan onderstaand

GEMOTIVEERD ADVIES

1. In artikel 5, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) wordt bepaald 
dat "de uitoefening van [de] bevoegdheden [van de Unie] wordt beheerst door de beginselen 
van subsidiariteit en evenredigheid". Overeenkomstig artikel 5, lid 3, VEU "treedt de Unie 
[…] slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet 
voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden 
verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter 
door de Unie kunnen worden bereikt".

2. Het bestudeerde wetgevingsvoorstel heeft de artikelen 88 en 87, lid 2, onder b), van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie als rechtsgrondslag.

"Artikel 88

1. De opdracht van Europol is het optreden van de politie-instanties en andere 
wetshandhavingsdiensten van de lidstaten, alsmede hun wederzijdse samenwerking bij de 
voorkoming en bestrijding van zware criminaliteit waardoor twee of meer lidstaten worden 
getroffen, van terrorisme en van vormen van criminaliteit die een schending inhouden van een 
gemeenschappelijk belang dat tot het beleid van de Unie behoort, te ondersteunen en te 
versterken.

2. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure 
bij verordeningen de structuur, de werking, het werkterrein en de taken van Europol vast. 
Deze taken kunnen het volgende omvatten:

a) de verzameling, opslag, verwerking, analyse en uitwisseling van informatie die met name 
door de autoriteiten van de lidstaten of van derde landen of instanties worden verstrekt;

b) de coördinatie, organisatie en uitvoering van onderzoeken en operationele acties, die 
gezamenlijk met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten of in gezamenlijke 
onderzoeksteams worden uitgevoerd, in voorkomend geval in samenwerking met 
Eurojust.

Bij deze verordeningen wordt tevens bepaald op welke wijze de activiteiten van Europol door 
het Europees Parlement, tezamen met de nationale parlementen, worden gecontroleerd.

3. Iedere operationele actie van Europol moet worden uitgevoerd in overleg en 
overeenstemming met de autoriteiten van de lidstaat op wiens of de lidstaten op wier 
grondgebied de actie wordt uitgevoerd. Over het gebruik van dwangmiddelen beslissen alleen 
de bevoegde nationale autoriteiten.
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"Artikel 87

2.b) steun voor de opleiding van personeel, alsmede samenwerking betreffende de 
uitwisseling van personeel, apparatuur en onderzoek op het gebied van criminalistiek;"

3. Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
het agentschap Europol is bedoeld als rechtskader voor de samenvoeging van de Europese 
politiedienst (Europol) en de Europese Politieacademie (Cepol) tot een enkel agentschap van 
de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving, en de 
naam Europol behoudt.

Dit voorstel voor een verordening houdt een intrekking in van Besluit 2009/371/JBZ van de
Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol), en van 
Besluit 2005/681/JBZ van de Raad van 20 september 2005 tot oprichting van de Europese 
Politieacademie (CEPOL).

Het bestudeerde voorstel heeft als doel:

a) Europol in overeenstemming te brengen met het Verdrag van Lissabon door het 
juridische kader van Europol in een verordening vast te leggen en door een mechanisme 
in te stellen waarbij controle op de activiteiten van Europol kan worden uitgeoefend door 
het Europees Parlement, in samenwerking met de nationale parlementen;

b) te voldoen aan de doelstellingen van het programma van Stockholm door van Europol 
"een knooppunt voor informatie-uitwisseling tussen de rechtshandhavingsinstanties van 
de lidstaten" te maken en door Europese opleidingsprogramma's en 
uitwisselingsprogramma's op te zetten voor ieder die op nationaal of Europees niveau 
beroepshalve bij rechtshandhaving betrokken is;

c) Europol nieuwe verantwoordelijkheden toe te kennen, zodat het een bredere 
ondersteuning kan bieden aan de rechtshandhavingsinstanties in de lidstaten. Dit betekent 
onder meer dat Europol van Cepol de taken overneemt inzake de opleiding van 
rechtshandhavingsambtenaren en de ontwikkeling van een opleidingsprogramma voor 
rechtshandhaving.

d) te zorgen voor een solide regeling voor gegevensbescherming voor Europol;

e) de bestuurswijze van Europol te verbeteren, door het efficiënter te maken en in 
overeenstemming te brengen met de beginselen van de gemeenschappelijke aanpak voor 
de gedecentraliseerde agentschappen van de Europese Unie.

4. De Europese politiedienst (Europol) is het agentschap voor met name politiële 
samenwerking van de Europese Unie dat werd opgericht bij Besluit 2009/371/JBZ van de 
Raad, met als taak het optreden van de nationale wetshandhavingsdiensten, alsmede hun 
wederzijdse samenwerking bij de voorkoming en bestrijding van zware criminaliteit en 
terrorisme, te ondersteunen.
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In artikel 88 VWEU wordt bepaald dat het functioneren van Europol moet worden vastgelegd 
in een volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen verordening die procedures 
omvat voor de controle van de activiteiten van het agentschap door het Europees Parlement en 
de nationale parlementen.

Evenzo werd in 2005 bij Besluit 2005/681/JBZ van de Raad de Europese Politieacademie 
(CEPOL) opgericht als agentschap van de Europese Unie voor activiteiten met betrekking tot 
de opleiding van politiefunctionarissen. De doelstelling ervan is de samenwerking tussen de 
politiediensten van de lidstaten te bevorderen door het organiseren van opleidingen met een 
Europese politiële dimensie.

In het programma van Stockholm wordt erop aangedrongen Europol om te vormen tot een 
centrum van uitwisseling van politiële informatie tussen de wetshandhavingsdiensten van de 
Europese Unie en tot een dienstenplatform voor politiekorpsen. Ook wordt gepleit voor het 
opzetten van Europese politieopleidingsprojecten en een uitwisseling van 
opleidingsprogramma's voor beveiligingspersoneel, zowel op nationaal als Europees niveau, 
waarbij CEPOL een centrale rol zou spelen.

Zoals gezegd stelt de Commissie voor Europol en CEPOL samen te voegen tot een nieuw 
agentschap (dat de naam Europol behoudt en gevestigd blijft in het huidige hoofdkwartier van 
dit agentschap in Den Haag) waarmee beoogd wordt kosten te besparen en substantiële 
synergieën teweeg te brengen tussen de uitvoerende werkzaamheden en de opleiding.

Zoals vastgesteld in de toelichting van het voorstel voor een verordening over dit onderwerp, 
is het voorstel in overeenstemming met de vereisten van het Verdrag van Lissabon, de 
verwachtingen op grond van het programma van Stockholm, de prioriteiten die in de EU-
interneveiligheidsstrategie in actie zijn vastgelegd, en de gemeenschappelijke aanpak voor de 
gedecentraliseerde agentschappen van de EU.

5. De EU heeft geconstateerd dat de georganiseerde en zware criminaliteit in de 
afgelopen tien jaar is toegenomen, en dat er nu ook sprake is van meer verschillende 
criminaliteitsvormen.

In de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van november 
2010 over de interneveiligheidsstrategie van de EU in actie, waarin vijf stappen worden 
omschreven voor een veiliger Europa, wordt gesteld dat over het algemeen niet kan worden 
betwist dat burgers van de Europese Unie een normaal en betrekkelijk veilig leven leiden. 
Tegelijkertijd is het ook zo dat de samenleving steeds vaker wordt blootgesteld aan ernstige 
bedreigingen voor de openbare veiligheid. Veel van de grote uitdagingen op het gebied van de 
veiligheid zijn grensoverschrijdend en treffen uiteenlopende lagen van de samenleving. 
Burgers maken zich zorgen om het feit dat een lidstaat alleen niet tegen deze dreigingen 
bestand is. Daarom is het raadzaam dat er meer op het niveau van de Europese Unie wordt 
opgetreden tegen georganiseerde criminaliteit en terrorisme. In de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad wordt een manier van samenwerken 
voorgesteld om zware en georganiseerde criminaliteit, terrorisme en cybercriminaliteit 
doeltreffender te bestrijden en voorkomen, onze buitengrenzen beter te bewaken en beter 
bestand te zijn tegen natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen.

Zware en georganiseerde criminaliteit vormt volgens Europol "in toenemende mate een 
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dynamisch en complex fenomeen, en blijft een aanzienlijke dreiging voor de veiligheid en 
voorspoed van de EU". Uit het door Europol uitgevoerde onderzoek blijkt dat de gevolgen 
van de globalisering voor de maatschappij en het bedrijfsleven ook hebben bijgedragen tot het 
ontstaan van belangrijke nieuwe vormen van criminele activiteiten waarbij criminele 
netwerken gebruikmaken van mazen in de wetgeving, het internet en de omstandigheden van 
de economische crisis om zich op een illegale manier te verrijken zonder veel risico te lopen. 
Zware criminaliteit heeft steeds ernstiger gevolgen voor de slachtoffers, brengt de economie 
op grote schaal schade toe en ondermijnt het gevoel van veiligheid, dat nodig is om 
individuele vrijheden en rechten echt te kunnen uitoefenen. Strafbare feiten zoals 
mensenhandel, drugshandel en wapenhandel, financiële delicten zoals corruptie, fraude en 
witwasactiviteiten, het illegaal storten van afvalstoffen binnen en buiten Europa en 
cybercriminaliteit bedreigen niet alleen de persoonlijke en economische veiligheid van 
Europese burgers, maar genereren ook enorme misdaadinkomsten die de criminele netwerken 
versterken en waardoor overheden broodnodige inkomsten mislopen. Terrorisme blijft een 
grote bedreiging voor de veiligheid van de EU, aangezien de Europese samenleving nog 
steeds kwetsbaar is voor terreuraanvallen. Criminaliteit is een van de vijf kwesties die 
Europese burgers de meeste zorgen baren. In deze context zijn er EU-agentschappen nodig 
om samenwerking, informatie-uitwisseling en opleidingen op het gebied van 
rechtshandhaving doeltreffend en doelmatig te ondersteunen.

6.  Wat Spanje betreft, en rekening houdende met het verslag van de Spaanse regering, 
moet het voorstel over het algemeen positief worden beoordeeld en zelfs worden toegejuicht, 
omdat het beantwoordt aan het mandaat van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie om Europol te verankeren in een verordening en parlementaire controle op de 
activiteiten en bevoegdheden van het agentschap te waarborgen, zoals bepaald in bovenstaand 
citaat van artikel 88 VWEU.

Er is echter behoefte aan een nieuwe impuls om de huidige bevoegdheden van Europol, die 
nog niet helemaal naar tevredenheid worden uitgevoerd, volledig tot ontwikkeling te brengen, 
en voordat Europol aanvullende bekwaamheden of bevoegdheden krijgt toebedeeld, moet 
ervoor worden gezorgd dat de huidige betere resultaten opleveren. Sinds erkend is dat de 
samenwerking van de lidstaten met Europol moet worden geïntensiveerd en verbeterd, 
waarbij meer relevante informatie van een vanuit politieel oogpunt betere kwaliteit wordt 
geleverd, is het niet zozeer nodig de verplichtingen van de lidstaten kracht bij te zetten via 
sanctiemechanismen of iets dergelijks, maar moet er eerder naar worden gestreefd de 
noodzakelijke verbeteringen te stimuleren. Voorts moet de vooraanstaande positie van de 
lidstaten wat betreft het bestuur van het agentschap worden gewaarborgd.

Met betrekking tot de fusie van Europol en CEPOL, die in het geval van Spanje, net als in de 
meeste lidstaten, in principe neerkomt op een overname van CEPOL door Europol, is het niet 
duidelijk wat de voordelen hiervan zijn. Bovendien kan worden gesteld dat de 
politieopleidingsactiviteiten zouden komen te lijden onder de te verwachten overheveling van 
de middelen voor opleidingsactiviteiten naar operationele activiteiten.

7.  Zoals reeds vermeld in het vorige punt, stelt de Spaanse regering in haar verslag dat 
het onderhavige voorstel voor een verordening niet volledig in overeenstemming is met het 
subsidiariteitsbeginsel vanwege de daarin voorziene overname van het agentschap CEPOL 
door Europol. Concreet zou deze overname kunnen leiden tot Europese wetgeving over 
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bepaalde aspecten van de politieopleidingen van de lidstaten, waarvan de wenselijkheid 
twijfelachtig is.

Wat het evenredigheidsbeginsel betreft, moet erop worden gewezen dat het voorstel van de 
Commissie verdergaat dan strikt noodzakelijk is voor de waarborging van de functie van 
Europol als ondersteuning, versterking en samenwerkingsinstrument ten aanzien van de 
politiediensten van de lidstaten, rekening houdende met de in punt 2 van dit gemotiveerd 
advies geciteerde bepalingen van artikel 88 VWEU, waarin de taken van Europol worden 
vastgelegd.

Verschillende punten moeten in overweging worden genomen:

a) De beoogde overname van CEPOL door Europol, een aspect waarin niet is voorzien in 
artikel 88 VWEU.

b) De invoering van verdergaande verplichtingen voor de lidstaten met betrekking tot de 
uitwisseling van informatie met het agentschap of de plicht door Europol voorgestelde 
onderzoeken in te stellen. Deze verplichtingen zouden afbreuk doen aan de essentie van 
de betrekkingen tussen de politiediensten van de lidstaten en Europol, namelijk het door 
de jaren heen opgebouwde wederzijdse vertrouwen, en tot resultaat hebben dat het 
agentschap zelf wordt overspoeld met laagwaardige informatie, waardoor de werkdruk 
zou toenemen en de doeltreffendheid op het spel zou komen te staan.

c) Het specifieke verlies aan zeggenschap van de lidstaten in de beheersorganen en 
-mechanismen van het nieuwe agentschap.

d) De uitwisseling van informatie tussen agentschappen en derden, die ook van invloed zou 
zijn op de huidige vertrouwensband tussen de politiediensten van de lidstaten en Europol.

Ten slotte moet erop worden gewezen dat verschillende lidstaten zich zorgen maken over het 
overambitieuze wetgevingsvoorstel van de Commissie omdat dit in de richting wijst van de 
omvorming van het Europese agentschap Europol tot een daadwerkelijk bestuursorgaan, als 
nog een nieuwe speler op het vlak van de Europese veiligheid, terwijl de enige 
bestuursorganen op dit vlak de politiediensten van de lidstaten zijn – en in de toekomst 
moeten blijven.

CONCLUSIE

Om bovenstaande redenen is de Gemengde Commissie voor de Europese Unie van 
oordeel dat het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op 
het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 
2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ indruist tegen het in het Verdrag betreffende de 
Europese Unie vastgelegde subsidiariteitsbeginsel.

Het onderhavige gemotiveerd advies zal in het kader van de politieke dialoog tussen de 
nationale parlementen en de instellingen van de Europese Unie worden toegezonden aan 
het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie.


