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Tema: Belgijos Karalystės Atstovų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos teisėsaugos 
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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.

Pridedama susipažinti Belgijos Atstovų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

NUOMONĖ DĖL SUBSIDIARUMO

Vidaus reikalų, bendrųjų reikalų ir valstybės tarnybos komiteto nuomone, pasiūlymas dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo ir mokymo agentūros (Europolo) ir sprendimų 2009/371/TVR ir 
2005/681/TVR panaikinimo (COM(2013)0173) neatitinka subsidiarumo principo dėl toliau 
išvardytų priežasčių.

Pirma, pagal šio projekto 9 straipsnį Europolo akademija taptų Europolo padaliniu, kuris 
„remia, plėtoja, įgyvendina ir koordinuoja teisėsaugos pareigūnų mokymą“. Šia nuostata 
viršijama tai, kas leidžiama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 87 straipsnio 2 
dalies b punktą, kuris yra vienas iš teisinių pagrindų. Šiame straipsnyje nustatyta, kad 
„Europos Parlamentas ir Taryba (...) gali patvirtinti priemones dėl: (...) b) paramos 
darbuotojų mokymui, taip pat bendradarbiavimo keičiantis darbuotojais, įranga ir tyrimais 
nusikaltimų išaiškinimo srityse.“

Be to, pagal projekto 6 straipsnio 4 dalį valstybių narių kompetentingoms institucijoms 
nustatomas vieno mėnesio terminas, per kurį jos turi paaiškinti Europolui savo sprendimo 
netenkinti Europolo prašymo pradėti nusikalstamos veikos tyrimą priežastis. Kadangi 
Belgijoje tokį sprendimą priima teisminės institucijos, tokia priemonė gali būti laikoma 
kišimusi į nepriklausomų teisminių institucijų darbą.

Be to, pagal projekto 64 straipsnį Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas būtų 
atsakingas už nuostatų, susijusių su pagrindinių teisių ir laisvių apsauga tvarkant asmens 
duomenis, taikymo stebėjimą bei užtikrinimą. Iki šiol šią priežiūrą vykdė jungtinė priežiūros 
institucija, kurią sudaro visų nacionalinių priežiūros institucijų atstovai. Todėl nacionalinės 
priežiūros institucijos netektų galimybės vykdyti tiesioginę Europolo priežiūrą.

Projekto 53 straipsnyje numatyta, kad Europos Parlamentas kartu su nacionaliniais 
parlamentais vykdo tik Europolo valdybos pirmininko ir vykdomojo direktoriaus klausymus 
atsižvelgiant į diskretiškumo ir konfidencialumo įsipareigojimus. Čia nepateikiama jokių 
paaiškinimų apie tai, ką reiškia „kartu su nacionaliniais parlamentais“, ir kokiu mastu 
minėtoji veikla tokiu lygmeniu yra privaloma nacionaliniams parlamentams; be to, 
diskretiškumo ir konfidencialumo sąlyga trukdo parlamentinei saviraiškos laisvei. Todėl ji yra 
nepriimtina.

Galiausiai tame pačiame straipsnyje numatyta, kad Europolo veiklos parlamentinė kontrolė 
bus vykdoma pagal šį reglamentą. Tai reiškia, kad nacionaliniai parlamentai netektų visų kitų 
kontrolės priemonių.

Pagal Atstovų Rūmų darbo tvarkos taisyklių 37a straipsnį ši nuomonė yra Atstovų Rūmų 
nuomonė.

Nuomonė perduodama Europos Komisijai ir federalinei vyriausybei.


