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Temats: Beļģijas parlamenta Pārstāvju palātas pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru 
tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropolu), un ar kuru atceļ 
Lēmumu 2009/371/TI un Lēmumu 2005/681/TI
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņās nedēļās no leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas 
dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam pamatotu 
atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst subsidiaritātes 
principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 
komitejas kompetencē.

Pielikumā zināšanai pievienots Beļģijas parlamenta Pārstāvju palātas pamatots atzinums par 
minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

ATZINUMS PAR SUBSIDIARITĀTI

Iekšlietu, vispārējo lietu un civildienesta komiteja uzskata, ka priekšlikums Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai 
un apmācībai (Eiropolu), un ar kuru atceļ Lēmumu 2009/371/TI un Lēmumu 2005/681/TI 
(COM(2013)0173), neatbilst subsidiaritātes principam turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Pirmkārt, saskaņā ar paredzēto 9. pantu Eiropola akadēmija kļūtu par Eiropola departamentu, 
kas „atbalsta, izstrādā, sniedz un koordinē tiesībaizsardzības amatpersonu apmācību”. Šie 
pasākumi ir daudz plašāki par pasākumiem, kas atļauti ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību — tiesiskā pamata daļas — 87. panta 2. punkta b) apakšpunktu. Šajā pantā noteikts, 
ka „Eiropas Parlaments un Padome (..) var noteikt pasākumus par: (..) b) atbalstu personāla 
mācībām un sadarbībai personāla apmaiņas, iekārtu un noziegumu atklāšanas izpētes jomā”.

Turklāt saskaņā ar paredzēto 6. panta 4. punktu dalībvalstu kompetentajām iestādēm viena 
mēneša laikā būtu jāsniedz atbilde Eiropolam par to, kāpēc tās nolēmušas nepildīt Eiropola 
pieprasījumu par kriminālizmeklēšanas sākšanu. Tā kā Beļģijā šāds lēmums jāpieņem tiesu 
iestādēm, šis pasākums var tikt uzskatīts par iejaukšanos tiesu neatkarībā.

Turklāt saskaņā ar paredzēto 46. pantu Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs būtu atbildīgs 
par noteikumu piemērošanas uzraudzību un nodrošināšanu attiecībā uz pamattiesību un 
brīvību aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi. Pašreiz uzraudzību veic Apvienotā 
uzraudzības iestāde, kurā ir pārstāvētas visas valstu uzraudzības iestādes. Paredzētajam 
pantam stājoties spēkā, Beļģijas valsts uzraudzības iestāde pēc būtības zaudētu iespēju īstenot 
pilnvaras attiecībā uz Eiropola tiešu uzraudzību.

Plānotajā 53. pantā paredzēts, ka tikai Eiropola valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors 
apspriežas Eiropas Parlamentā kopā ar valstu parlamentiem, ņemot vērā pienākumu ievērot 
diskrētumu un konfidencialitāti. Nav sniegti nekādi paskaidrojumi par formulējuma „kopā ar 
valstu parlamentiem” nozīmi, ne arī par to, kādā mērā šajā līmenī īstenotie pasākumi ir 
saistoši valstu parlamentiem, turklāt nosacījums par diskrētumu un konfidencialitāti ir šķērslis 
parlamentārajai vārda brīvībai. Tāpēc šis nosacījums nav pieņemams.

Visbeidzot, šajā pašā pantā noteikts, ka Eiropola parlamentāro uzraudzību veic saskaņā ar 
paredzēto regulu. Tas nozīmē, ka valstu parlamenti nevarētu izmantot nekādus citus 
uzraudzības līdzekļus.

Saskaņā ar Pārstāvju palātas Reglamenta 37.a pantu šis atzinums jāuzskata par palātas 
atzinumu.

Atzinums ir nosūtīts Eiropas Komisijai un federālajai valdībai.


