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ET Ühinenud mitmekesisuses ET
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TEATIS LIIKMETELE
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Teema: Belgia parlamendi esindajatekoja põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu 
õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning millega tunnistatakse 
kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Belgia parlamendi esindajatekoja põhjendatud 
arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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ET

LISA

ARVAMUS SUBSIDIAARSUSE PÕHIMÕTTELE VASTAVUSE KOHTA

Sise- ja üldasjade ning avaliku teenistuse komisjon on seisukohal, et Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa 
Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning millega tunnistatakse kehtetuks 
otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK (COM(2013)0173), ei vasta subsidiaarsuse 
põhimõttele ja seda järgmistel põhjustel:

Kõigepealt saaks ettepaneku artikli 9 kohaselt Europoli akadeemiast Europoli üksus, kes 
„toetab, töötab välja, pakub ja koordineerib õiguskaitseametnike koolitust”. See läheb oluliselt 
kaugemale sellest, mis on lubatud ühe õigusliku alusena kehtiva Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 87 lõike 2 punktiga b. Kõnealuses artiklis on sätestatud, et „Euroopa Parlament 
ja nõukogu [võivad] (…) kehtestada meetmeid seoses: (...) b) personali koolitamise 
toetamisega ning personali vahetamise, seadmete kasutamise ja kriminalistikauuringute alase 
koostööga”.

Lisaks kehtestatakse liikmesriikide pädevatele asutustele ettepaneku artikli 6 lõikes 4 ühe kuu 
pikkune vastamistähtaeg, et selgitada Europolile, miks nad otsustasid jätta rahuldamata 
Europoli taotluse algatada kriminaaluurimine. Kuna Belgias kuulub sellise otsuse tegemine 
kohtuasutuste pädevusvaldkonda, võib nimetatud meedet pidada kohtusüsteemi sõltumatuse 
riivamiseks. 

Ühtlasi on ettepaneku artikli 46 kohaselt Euroopa andmekaitseinspektori ülesanne jälgida ja 
tagada, et kohaldataks sätteid, mis käsitlevad põhiõiguste ja -vabaduste kaitsmist 
isikuandmete töötlemisel. Seni on sellist järelevalvet teostanud ühine järelevalveasutus, milles 
on esindatud kõik riiklikud järelevalveasutused. Seetõttu kaoks Belgia riiklikul 
järelevalveasutusel võimalus teostada Europoli üle otsest järelevalvet.

Ettepaneku artiklis 53 nähakse ette üksnes Europoli haldusnõukogu esimehe ja tegevdirektori 
osalemist Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide korraldatavatel kuulamistel, 
võttes arvesse vaikimis- ja konfidentsiaalsuskohustust. Samas ei ole täpsustatud väljendi 
„parlamentide aruteludel” tähendust ega seda, kui siduv on sellealane tegevus riikide 
parlamentide jaoks, ning vaikimis- ja konfidentsiaalsuskohustus takistab parlamentaarset 
sõnavabadust. Seetõttu on selline kohustus vastuvõetamatu.

Samuti sätestatakse artiklis 53, et Europoli üle teostatakse parlamentaarset kontrolli kooskõlas 
määruse ettepanekuga. See tähendab, et riikide parlamentidelt võetakse kõik muud kontrolli 
teostamise võimalused.

Esindajatekoda on esitanud käesoleva arvamuse oma kodukorra artikli 37a kohaselt. 

Arvamus edastatakse Euroopa Komisjonile ja Belgia föderaalvalitsusele.


