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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(0067/2013)

Относно: Мотивирано становище на Камарата на представителите на Кралство Белгия 
относно предложението на Европейския парламент и на Съвета относно 
Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на 
правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 
2005/681/ПВР
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Камарата на представителите на 
Кралство Белгия относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СТАНОВИЩЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СУБСИДИАРНОСТТА

Комисията по вътрешни работи, общи въпроси и публичната администрация счита, че 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията 
на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането 
(Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР на Съвета 
[COM(2013)0173] не спазва принципа на субсидиарност по следните причини.

На първо място, съгласно член 9 от проекта „Школата към Европол“ ще бъде отделът 
на Европол, който „подпомага, разработва, провежда и координира обучението на 
служители на правоприлагащите органи“. Това далеч надхвърля това, което е 
позволено съгласно член 87, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на 
Европейския съюз – едно от правните основания. Действително този член гласи, че 
„Европейският парламент и Съветът могат (...) да установят мерки относно: (...) б) 
подкрепа за обучението на служители, както и сътрудничество в обмена на 
служители, в областта на оборудването и в научните изследвания в сферата на 
криминалистиката“.

Освен това, съгласно член 6, параграф 4 от проекта компетентните органи на 
държавите членки ще разполагат със срок за реакция от един месец, за да обяснят на 
Европол причините за решението си да не изпълнят искане на Европол за започване на 
наказателно разследване. Като се има предвид, че в Белгия едно такова решение е от 
компетентността от съдебните органи, тази мярка може да се счита за намеса в 
независимостта на съдебната власт.

Наред с това, съгласно член 46 от проекта Европейският надзорен орган по защита на 
данните ще има отговорността да следи и осигурява прилагането на разпоредбите, 
отнасящи се до защитата на основните права и свободи във връзка с обработката на 
лични данни. Досега този контрол се извършва от съвместния надзорен орган, в който 
всеки от националните надзорни органи има представители. Следователно белгийският 
национален надзорен орган ще загуби възможността да упражнява правомощието си за 
пряк контрол върху самия Европол.

Член 53 от проекта предвижда изслушвания единствено на председателя на 
управителния съвет и изпълнителния директор на Европол от Европейския парламент, 
заедно с представители на националните парламенти, като се отчитат задълженията за 
дискретност и поверителност. Освен че не се дава обяснение за смисъла на израза 
„заедно с представители на националните парламенти“, нито за степента, до която 
дейностите на това равнище са задължителни за националните парламенти, условието 
за дискретност и поверителност възпрепятства свободата на парламентарното 
изражение. Поради това то е неприемливо.

Накрая, същият член гласи, че парламентарният контрол на Европол ще се упражнява в 
съответствие с проекта на регламент. Това би означавало, че националните парламенти 
ще бъдат лишени от всички други средства за контрол.

Съгласно член 37а от Правилника за дейността на Камарата на представителите, 
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настоящото становище се счита за становище на Камарата.

Становището се изпраща на Европейската комисия и на федералното правителство.


