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Przedmiot: Uzasadniona opinia belgijskiej Izby Reprezentantów dotycząca wniosku w 
sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii 
Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa 
(Europol) i uchylającego decyzje 2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 
projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią belgijskiej Izby Reprezentantów 
w sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

OPINIA W SPRAWIE STOSOWANIA ZASADY POMOCNICZOŚCI

Komisja Spraw Wewnętrznych, Spraw Ogólnych i Służby Cywilnej uważa, że wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii 
Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol) i 
uchylający decyzje 2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW [COM(2013)0173] nie jest zgodny 
z zasadą pomocniczości z niżej przedstawionych powodów.

Po pierwsze na mocy art. 9 wniosku Akademia Europolu stałaby się wydziałem Europolu, 
który „wspiera, rozwija, prowadzi i koordynuje szkolenia funkcjonariuszy organów ścigania”. 
Działalność ta znacznie wykracza poza zakres dozwolony na mocy art. 87 ust. 2 lit. b) 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który jest jedną z podstaw prawnych aktu. 
Artykuł ten stanowi, że „Parlament Europejski i Rada (...) mogą ustanawiać środki dotyczące: 
(...) b) wspierania szkolenia pracowników, jak również współpracy w zakresie wymiany 
pracowników oraz wyposażenia i badań w dziedzinie kryminalistyki”.

Ponadto na mocy art. 6 ust. 4 wniosku nakłada się na państwa członkowskie obowiązek 
informowania Europolu w przeciągu jednego miesiąca o przyczynach odrzucenia przez dane 
państwo członkowskie wniosku Europolu o wszczęcie dochodzenia. Zważywszy, że w Belgii 
decyzja tego rodzaju należy do władz sądowniczych, proponowany środek można uważać za 
ingerencję w niezawisłość wymiaru sprawiedliwości.

Poza tym na mocy art. 46 wniosku Europejski Inspektor Ochrony Danych jest 
odpowiedzialny za monitorowanie i zapewnianie stosowania przepisów niniejszego 
rozporządzenia odnoszących się do ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych 
w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dotychczas kontrolę taką sprawuje wspólny 
organ kontrolny, w którym reprezentowane są wszystkie krajowe organy kontroli. W 
następstwie wniosku belgijski krajowy organ kontrolny straciłby możliwość wykonywania 
swoich uprawnień bezpośredniej kontroli w stosunku do Europolu jako takiego.

W art. 53 wniosku przewiduje się wzywanie jedynie przewodniczącego zarządu i dyrektora 
wykonawczego do Parlamentu Europejskiego, który sprawuje kontrolę wraz z parlamentami 
narodowymi i z zachowaniem dyskrecji i poufności. Poza faktem, że nie jest nigdzie 
wyjaśnione znaczenie pojęcia „wraz z parlamentami narodowymi” ani też, w jakiej mierze 
działalność na tym szczeblu jest wiążąca dla parlamentów narodowych, sam warunek 
zachowania dyskrecji i poufności stoi na przeszkodzie parlamentarnej swobodzie 
wypowiedzi. Jest on w związku z tym niedopuszczalny.

Wreszcie, w tym samym artykule mówi się, że parlamentarna kontrola działań Europolu jest 
przeprowadzana zgodnie z przepisami planowanego rozporządzenia. Zakładałoby to 
pozbawienie parlamentów narodowych wszelkich innych środków kontroli.

Zgodnie z art. 37a regulaminu Izby Reprezentantów niniejsza opinia jest uważana za opinię 
tej izby.

Opinia zostaje przekazana Komisji Europejskiej oraz rządowi federalnemu.


