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Betreft: Gemotiveerd advies van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en 
opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van 
Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Belgische Kamer van 
Volksvertegenwoordigers inzake bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

"SUBSIDIARITEITSADVIES

De commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt is 
van oordeel dat het voorstel van verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 
2005/681/JBZ [COM(2013)0173] omwille van de volgende redenen het beginsel van de 
subsidiariteit niet respecteert.

Vooreerst zou Europol Academy krachtens ontworpen artikel 9 binnen Europol de afdeling 
worden die "opleidingen voor rechtshandhavingsambtenaren ondersteunt, ontwikkelt, 
verzorgt en coördineert". Dit gaat veel verder dan hetgeen artikel 87.2.b) van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, één van de rechtsgronden, toelaat. In 
bovengenoemd artikel wordt immers gestipuleerd dat "het Europees parlement en de Raad 
(...) maatregelen vaststellen voor (...) b) steun voor de opleiding van personeel, alsmede 
samenwerking betreffende de uitwisseling van personeel, apparatuur en onderzoek op het 
gebied van criminalistiek".

Verder zou, krachtens ontworpen artikel 6.4., een antwoordtermijn van één maand worden 
opgelegd aan de bevoegde overheden van de lidstaten om Europol uit te leggen waarom zij 
beslissen geen gevolg te geven aan een verzoek van Europol om een strafrechtelijk onderzoek 
in te stellen. Aangezien een dergelijke beslissing in België door de rechtelijke overheden dient 
te worden genomen, kan deze maatregel beschouwd worden als een inbreuk op de 
onafhankelijkheid van het gerecht.

Daarenboven zou, krachtens ontworpen artikel 46, de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming belast worden met het toezien op en het verzekeren van de toepassing 
van de bepalingen betreffende de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden bij 
de verwerking van persoonsgegevens. Dit toezicht wordt momenteel uitgeoefend door het
gemeenschappelijk controleorgaan waarin elk nationaal controleorgaan vertegenwoordigd is. 
Bijgevolg zou het Belgische nationaal controleorgaan de mogelijkheid verliezen om 
rechtstreeks toezicht uit te oefenen op Europol als dusdanig.

Ontworpen artikel 53 voorziet hoorzittingen met alleen de voorzitter van de raad van bestuur 
en de uitvoerend directeur van Europol door het Europees Parlement, in aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van de nationale parlementen, met inachtneming van de zwijg- en 
geheimhoudingsplicht. Afgezien van het feit dat niet wordt verduidelijkt wat bedoeld wordt 
met "in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de nationale parlementen" en in hoeverre 
activiteiten op dit niveau de nationale parlementen kunnen binden, vormt de voorwaarde van 
zwijg- en geheimhoudingsplicht een onoverkomelijk obstakel voor de parlementaire freedom 
of speech. Zij is derhalve onaanvaardbaar.

Ten slotte bepaalt ditzelfde ontworpen artikel dat de parlementaire controle op de Europol zou 
worden uitgeoefend overeenkomstig de verordening. Dit zou inhouden dat de nationale
parlementen over geen andere middelen meer zouden beschikken om controle uit te oefenen.
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Overeenkomstig artikel 37bis van het reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
wordt dit advies geacht dit van de Kamer te zijn.

Het advies wordt overgezonden aan de Europese Commissie en aan de federale regering."


