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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Belgian edustajainhuoneen perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEEN NOUDATTAMISESTA

Sisäasioita, yleisiä asioita ja julkishallintoa käsittelevä valiokunta katsoo, että ehdotus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja 
-koulutusvirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS ja 2005/681/YOS 
kumoamisesta [COM(2013)0173] ei ole seuraavista syistä toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Ensinnäkin asetusehdotuksen 9 artiklan perusteella Europol-akatemiasta tulisi Europolin 
yksikkö, joka ”tukee, kehittää, tarjoaa ja koordinoi lainvalvontaviranomaisille tarkoitettua 
koulutusta”. Tämän toimenpide on paljon laajempi kuin mikä on mahdollista Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan, joka on yksi 
oikeusperustoista, perusteella. Tässä SEUT-sopimuksen artiklassa määrätään, että ”Euroopan 
parlamentti ja neuvosto voivat […] säätää toimenpiteistä, jotka koskevat: […] henkilöstön 
koulutuksen tukemista sekä henkilöstövaihtoa, välineistöä ja yhteistyötä rikosten selvittämistä 
koskevan tutkimuksen osalta”.

Asetusehdotuksen 6 artiklan 4 kohdan perusteella jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on esitettävä perustelut Europolille kuukauden kuluessa, jos ne päättävät olla 
noudattamatta Europolin pyyntöä aloittaa rikostutkinta. Koska tällaisen päätöksen tekevät 
Belgiassa oikeusviranomaiset, tällaista toimenpidettä voidaan pitää puuttumisena 
oikeuslaitoksen riippumattomuuteen.

Lisäksi asetusehdotuksen 46 artiklan mukaan Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on 
valvoa sellaisten tämän asetuksen säännösten soveltamista, jotka koskevat perusoikeuksien ja 
-vapauksien suojelua henkilötietojen käsittelyn yhteydessä. Tällaista valvontaa harjoittaa 
toistaiseksi yhteinen valvontaviranomainen, jossa ovat edustettuina kaikki kansalliset 
valvontaviranomaiset. Belgian kansallinen valvontaviranomainen menettäisi tästä syystä 
mahdollisuutensa valvoa Europolia suoraan.

Asetusehdotuksen 53 artiklan mukaan ainoastaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja 
Europolin pääjohtaja osallistuvat Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
pyynnöstä istuntoon pidättymistä ja luottamuksellisuutta koskevat velvollisuudet huomioon 
ottaen. Koska ei esitetä mitään tarkennusta siihen, mitä merkitsee ”kansallisten parlamenttien 
pyynnöstä” eikä siihen, missä määrin tällaiset toimenpiteet voivat sitoa kansallisia 
parlamentteja, pidättymistä ja luottamuksellisuutta koskevat velvollisuudet muodostavat 
esteen parlamentaariselle ilmaisunvapaudelle. Tätä ei voida hyväksyä.

Lopuksi tässä artiklassa säädetään, että Europolin parlamentaarinen valvonta on toteutettava 
asetusehdotuksen mukaisesti. Tämä merkitsisi, että kansallisilla parlamenteilla ei olisi enää 
mitään muita keinoja harjoittaa valvontaa.

Belgian edustajainhuoneen työjärjestyksen 37 a artiklan perusteella tätä lausuntoa on 
pidettävä Belgian edustajainhuoneen lausuntona.

Lausunto toimitetaan Euroopan komissiolle ja Belgian liittovaltion hallitukselle.


