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Věc: Odůvodněné stanovisko belgické Dolní komory týkající se návrhu Evropského 
parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání
a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 
2009/371/SVV a 2005/681/SVV
(COM(2013)0173) – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko belgické Dolní komory týkající 
se výše uvedeného návrhu.



PE514.704v01-00 2/3 CM\941237CS.doc

CS

PŘÍLOHA

STANOVISKO K SUBSIDIARITĚ

Výbor pro vnitřní věci, obecné záležitosti a veřejnou službu se domnívá, že návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání
a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV
a 2005/681/SVV [COM(2013)0173] není v souladu se zásadou subsidiarity, a to z těchto 
důvodů:

Za prvé, podle článku 9 návrhu by se Akademie Europolu stala útvarem Europolu, který 
„podporuje, rozvíjí, provádí a koordinuje vzdělávání a výcvik pracovníků donucovacích 
orgánů“. To zasahuje mnohem dále, než umožňuje čl. 87 odst. 2 písm. b) Smlouvy
o fungování Evropské unie, která je jedním z právních základů. Tento článek totiž stanoví, 
že „Evropský parlament a Rada (...) mohou přijmout opatření týkající se: (...) b) podpory 
vzdělávání zaměstnanců, jakož i spolupráce týkající se výměny zaměstnanců, prostředků
a forenzního výzkumu“.

Mimoto by podle čl. 6 odst. 4 návrhu musely příslušné orgány členských států dodržet lhůtu 
na odpověď v délce jednoho měsíce, aby Europolu objasnily, proč se rozhodly nevyhovět 
žádosti Europolu o zahájení vyšetřování trestného činu. Vzhledem k tomu, že v Belgii 
přijímají takové rozhodnutí soudní orgány, může být toto opatření považováno za zásah do 
nezávislosti spravedlnosti.

Podle článku 46 návrhu by navíc za kontrolu a uplatňování ustanovení týkajících se ochrany 
základních práv a svobod v souvislosti se zpracováním osobních údajů odpovídal evropský 
inspektor ochrany údajů. Tuto kontrolu dosud provádí společný kontrolní orgán, v němž je 
zastoupen každý vnitrostátní kontrolní orgán. Tak by belgický vnitrostátní kontrolní orgán 
ztratil možnost vykonávat svou přímou kontrolní pravomoc nad Europolem jako takovou.

Článek 53 návrhu stanoví pouze slyšení předsedy správní rady a výkonného ředitele Europolu 
před Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty při zohlednění povinnosti 
zachování mlčenlivosti a důvěrnosti. Není zde poskytnuto žádné vysvětlení významu slov 
„a vnitrostátními parlamenty“ ani toho, do jaké míry jsou činnosti na této úrovni pro 
vnitrostátní parlamenty závazné, přičemž podmínka zachování mlčenlivosti a důvěrnosti 
představuje překážku, pokud jde o svobodu parlamentního projevu. Z toho důvodu je 
nepřijatelná.

Tentýž článek pak také stanoví, že parlamentní kontrola Europolu bude prováděna v souladu
s navrhovaným nařízením. To by znamenalo, že by vnitrostátní parlamenty byly zbaveny 
všech dalších kontrolních prostředků.

V souladu s čl. 37 písm. a) jednacího řádu Dolní komory se toto stanovisko považuje za 
stanovisko parlamentu.

Stanovisko se předává Evropské komisi a federální vládě.
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