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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της βελγικής Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με την 
πρόταση 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 αριθ. 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 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, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη της βελγικής Βουλής των 
Αντιπροσώπων, σχετικά με την ανωτέρω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΝΩΜΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

Η Επιτροπή Εσωτερικών, Γενικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης κρίνει 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/ 
[COM (2013) 0173], δεν σέβεται την αρχή της επικουρικότητας για τους ακόλουθους λόγους:

Πρωτίστως, σύμφωνα με το υπό εκπόνηση άρθρο 9, η Ακαδημία της Ευρωπόλ θα είναι η 
υπηρεσία της Ευρωπόλ «η οποία υποστηρίζει, αναπτύσσει, παρέχει και συντονίζει την 
κατάρτιση των λειτουργών επιβολής του νόμου». Αυτό ξεπερνά κατά πολύ τις διατάξεις του 
άρθρου 87.2.β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελεί μία 
από τις νομικές βάσεις. Πράγματι, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο «το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (…) μπορούν να λάβουν μέτρα που αφορούν: (...) β) την παροχή 
υποστήριξης για την κατάρτιση προσωπικού, καθώς και τη συνεργασία όσον αφορά τις 
ανταλλαγές προσωπικού, τον εξοπλισμό και την εγκληματολογική έρευνα».

Πέραν τούτου, βάσει του υπό εκπόνηση άρθρου 6.4. θα επιβάλλεται στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών προθεσμία απάντησης ενός μηνός, ενός μηνός, προκειμένου να εξηγήσουν 
στην Ευρωπόλ γιατί δεν επιθυμούν να δώσουν συνέχεια σε αίτηση της Ευρωπόλ για την 
έναρξη ποινικής έρευνας. Δεδομένου ότι στο Βέλγιο, μια τέτοια απόφαση ανήκει στη 
δικαιοδοσία των δικαστικών αρχών, το μέτρο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως παρέμβαση στην 
ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας

Πέραν τούτου, σύμφωνα με το υπό εκπόνηση άρθρο 46, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής των 
διατάξεων σχετικά με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μέχρι 
σήμερα, ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται από την κοινή αρχή ελέγχου, στην οποία 
εκπροσωπείται κάθε μία από τις εθνικές αρχές ελέγχου. Κατά συνέπεια, η βελγική εθνική 
εποπτική αρχή θα έχανε τη δυνατότητα να ασκεί την εξουσία άμεσου ελέγχου επί της 
Ευρωπόλ αυτής καθαυτής.

Το υπό εκπόνηση άρθρο 53 προβλέπει ακροάσεις μόνο του προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Διευθυντή της Ευρωπόλ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
από κοινού με τα εθνικά κοινοβούλια, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας και 
εμπιστευτικότητας. Εκτός από το γεγονός ότι δεν παρέχεται καμία διευκρίνιση ως προς τη 
σημασία της έκφρασης «από κοινού με τα εθνικά κοινοβούλια», ούτε κατά πόσο οι 
δραστηριότητες στο επίπεδο αυτό είναι δεσμευτικές για τα εθνικά κοινοβούλια, η 
προϋπόθεση της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας συνιστά εμπόδιο στην 
κοινοβουλευτική ελευθερία της έκφρασης. Ως εκ τούτου, είναι απαράδεκτη.

Τέλος, το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της Europol θα πρέπει να 
ασκείται σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού. Αυτό θα σήμαινε ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα 
πρέπει να στερηθούν όλα τα άλλα μέσα ελέγχου.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, η παρούσα 
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γνώμη θεωρείται ότι είναι η γνώμη της Βουλής.

Η γνώμη διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.


