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Assunto: Parecer fundamentado da Câmara dos Representantes da Bélgica sobre a proposta 
de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria a Agência da 
União Europeia para a Cooperação e a Formação Policial (Europol) e que revoga 
as Decisões 2009/371/JAI e 2005/681/JAI 
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2, relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
competente em matéria de observância do princípio da subsidiariedade.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado da Câmara dos Representantes 
da Bélgica sobre a proposta supramencionada.
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ANEXO

PARECER SOBRE A SUBSIDIARIEDADE

A Comissão do Interior, dos Assuntos Gerais e da Função Pública considera que a proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria a Agência da União Europeia 
para a Cooperação e a Formação Policial (Europol) e que revoga as Decisões 2009/371/JAI e 
2005/681/JAI [COM(2013)0173)] não observa o princípio da subsidiariedade pelas razões 
que a seguir se apresentam.

Em primeiro lugar, nos termos do previsto artigo 9.°, o Instituto Europol tornar-se-ia o 
departamento da Europol “encarregado de apoiar, desenvolver, dispensar e coordenar as 
ações de formação destinadas aos agentes policiais”. Tal ultrapassa de longe o permitido pelo 
artigo 87.°, n.° 2, alínea b), do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, uma das 
bases legais. Com efeito, este artigo estipula que “o Parlamento Europeu e o Conselho (…) 
podem estabelecer medidas sobre: (…) b) Apoio à formação de pessoal, bem como em 
matéria de cooperação relativa ao intercâmbio de pessoal, ao equipamento e à investigação 
em criminalística”.

Além disso, nos termos do previsto artigo 6.°, n.° 4, um prazo de resposta de um mês seria 
imposto às autoridades competentes dos Estados-Membros para explicar à Europol por que 
razão decidiram não dar seguimento a um pedido da Europol visando instaurar uma 
investigação criminal. Considerando que, na Bélgica, essa decisão incumbe às autoridades 
judiciais, esta medida pode ser considerada como uma ingerência na independência da justiça.

Por outro lado, nos termos do previsto artigo 46.°, a Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados ficaria encarregada de vigiar e garantir a aplicação das disposições relativas à proteção 
das liberdades e dos direitos fundamentais no que respeita ao tratamento de dados pessoais. 
Até ao momento, este controlo é efetuado pela instância comum de controlo, na qual se 
encontram representadas as autoridades nacionais de controlo.  Por conseguinte, a autoridade 
nacional belga de controlo perderia a possibilidade de exercer o seu poder de controlo direto 
sobre a Europol enquanto tal.

O previsto artigo 53.° prevê audições apenas do presidente do conselho de administração e do 
diretor executivo da Europol pelo Parlamento Europeu, associado aos Parlamentos nacionais, 
tendo em conta os deveres de sigilo e de confidencialidade. Não sendo facultada qualquer 
explicação quanto ao significado de “associado aos Parlamentos nacionais” nem em que 
medida atividades neste domínio são vinculativas para os Parlamentos nacionais, a condição 
de sigilo e de confidencialidade constitui um obstáculo à liberdade de expressão parlamentar, 
sendo, por conseguinte, inaceitável.

Por fim, o mesmo artigo estipula que o controlo parlamentar da Europol seria exercido em 
conformidade com o regulamento previsto. Tal implicaria que os Parlamentos nacionais 
fossem privados de quaisquer outros meios de controlo.

Em conformidade com o artigo 37.°-A do Regimento da Câmara dos Representantes, 
considera-se que este é o parecer da Câmara.

O parecer será transmitido à Comissão Europeia e ao Governo federal. 


