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Tárgy: A belga Képviselőháznak a Bűnüldözési Együttműködés És Képzés Európai 
Ügynökségéről (EUROPOL), valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB tanácsi 
határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslattal kapcsolatos, indokolással ellátott véleménye
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a belga Képviselőháznak a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.



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

HU

MELLÉKLET

SZUBSZIDIARITÁSI VÉLEMÉNY

A belügyekkel, az általános és a közszolgálati ügyekkel foglalkozó bizottság úgy véli, hogy a 
Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségéről (Europol), valamint a 
2009/371/IB és 2005/681/IB tanácsi határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat [COM(2013)0173] az alább ismertetett 
okokból nem tartja tiszteletben a szubszidiaritás elvét.

Először is, a tervezet 9. cikke értelmében az Europol Akadémia „támogatja, fejleszti, végzi és 
koordinálja a bűnüldözési szervek tagjainak képzését”. Ez jóval több, mint amit a javaslat 
egyik jogalapjául szolgáló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 87. cikke (2) 
bekezdésének b) pontja megenged. E cikk kimondja, hogy „az Európai Parlament és a 
Tanács (...) intézkedéseket állapíthat meg a következőkre vonatkozóan: (...) b) az állomány 
képzésének támogatása, valamint együttműködés az állomány egymás közötti cseréje, a 
felszerelések használata és a kriminalisztikai kutatások terén”.

Egyébiránt a tervezet 6. cikkének (4) bekezdése értelmében a tagállamok illetékes hatóságai 
egy hónapon belül volnának kötelesek magyarázattal szolgálni az Europol számára azokban 
az esetekben, amikor az Europol nyomozás megindítása iránti megkeresésének elutasítása 
mellett döntenek. Mivel Belgiumban az ilyen jellegű határozatok meghozatala a bírói 
hatóságok hatáskörébe tartozik, ez az intézkedés az igazságszolgáltatás függetlensége 
megsértésének minősíthető.

Ezenfelül a tervezet 46. cikke értelmében az európai adatvédelmi biztos feladata volna, hogy a 
személyes adatok feldolgozása tekintetében figyelemmel kísérje és biztosítsa az alapvető 
jogok és szabadságok védelmével kapcsolatos rendelkezések alkalmazását. Ezt az ellenőrzést 
jelenleg a közös ellenőrző hatóság végzi, amelyben valamennyi nemzeti ellenőrző hatóság 
képviselteti magát. Ebből következően a belga nemzeti ellenőrző hatóság nem gyakorolhatná 
többet az Europol feletti közvetlen ellenőrzési hatáskörét.

A tervezet 53. cikke értelmében az Európai Parlament a nemzeti parlamentekkel együtt csak 
az Europol igazgatótanácsának elnökét és az ügyvezető igazgatót hallgatná meg, a diszkréciós 
és titoktartási kötelezettség figyelembevételével. Azon túl, hogy a szöveg semmilyen 
magyarázattal nem szolgál a „nemzeti parlamentekkel együtt” jelentésére vonatkozóan, illetve 
arra sem, hogy a nemzeti parlamentek számára az ilyen szintű tevékenységek milyen 
mértékben kötelezőek, a diszkréciós és titoktartási kötelezettségre vonatkozó feltétel 
akadályozza a parlamenti véleménynyilvánítás szabadságát. Ezért a feltétel nem elfogadható.

Végül pedig, ugyanez a cikk kimondja, hogy az Europol parlamenti ellenőrzése a szóban 
forgó rendelettervezettel összhangban történne. Ebből az következne, hogy a nemzeti 
parlamentek elveszítenék valamennyi egyéb ellenőrzési eszközüket.

A Képviselőház szabályzatának 37. cikke a) pontja értelmében ez a vélemény a Képviselőház 
véleményének minősül. 

A véleményt továbbítják az Európai Bizottságnak és a szövetségi kormánynak.


