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Vedr.: Begrundet udtalelse fra det belgiske Repræsentantkammer om Europa-
Parlamentets og Rådets forslag om EU-agenturet for samarbejde og uddannelse 
inden for retshåndhævelse (Europol) samt om ophævelse af afgørelse 
2009/371/RIA og 2005/681/RIA.
(KOM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra det belgiske 
Repræsentantkammer om ovennævnte forslag.
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Udtalelse om overholdelse af nærhedsprincippet

Det belgiske indenrigsministerium (La commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de 
la Fonction publique) finder, at forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
EU-agenturet for samarbejde og uddannelse inden for retshåndhævelse (Europol) samt om 
ophævelse af afgørelse 2009/371/RIA og 2005/681 (KOM(2013)0173) ikke respekterer 
nærhedsprincippet af følgende årsager. 

For det første vil Europolakademiet få ansvar for at støtte, udvikle, forestå og koordinere 
uddannelse af retshåndhævende personale. Dette er langt mere omfattende, end hvad der 
tillades med artikel 87, stk. 2, litra b) i traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, 
som er en del af retsgrundlaget. I denne artikel understreges det nemlig, at Europa-
Parlamentet og Rådet (...) kan fastlægge foranstaltninger vedrørende: b) støtte til uddannelse 
af personale og samarbejde om udveksling af personale, om udstyr og om 
kriminalitetsforskning"

Hvis de pågældende medlemsstater beslutter ikke at efterkomme Europols anmodning, 
meddeler de Europol grundene til deres beslutning inden en måned efter anmodningen i 
henhold til forslagets artikel 6, stk. 4.  Eftersom en sådan beslutning i Belgien påhviler de 
retslige myndigheder, bør denne foranstaltning anses som en indgriben i retsvæsenets 
uafhængighed.

I henhold til forslagets artikel 46 bliver Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 
ansvarlig for at føre tilsyn med og sikre anvendelsen af bestemmelserne om beskyttelse af de 
grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder med hensyn til behandling af 
personoplysninger.  Hidtil har denne kontrol været varetaget af den fælles kontrolinstans, 
hvori hver enkelt national kontrolmyndighed er repræsenteret. Den belgiske nationale 
kontrolmyndighed ville med forslagets bestemmelser miste muligheden for at udføre sine 
direkte kontrolbeføjelser på Europol. 

Artikel 53 i forslaget fastsætter, at kun Europols eksekutivdirektør og bestyrelsesformand 
giver møde i Europa-Parlamentet sammen med de nationale parlamenter under iagttagelse af 
tavshedspligten. Ud over at der hverken gives en forklaring på betydningen af "sammen med 
de nationale parlamenter", eller på hvorvidt aktiviteter på dette plan er bindende for de 
nationale parlamenter, er kravet om tavshedspligt en hindring for den parlamentariske 
udtryksfrihed. Artiklen er derfor uacceptabel.

Endelig understreges det i samme artikel, at den parlamentariske kontrol med Europol skal 
udøves i overensstemmelse med denne forordning. Dette ville medføre, at de nationale 
parlamenter fratages enhver anden kontrolmulighed.

I overensstemmelse med artikel 37a i Repræsentantkammerets bestemmelser anses denne 
udtalelse som værende Repræsentantkammerets udtalelse.

Udtalelsen er fremsendt til Europa-Kommissionen og til forbundsregeringen.


