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Ref.: Avizul motivat al Camerei Reprezentanților din Belgia referitor la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii 
Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de 
abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI
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În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității..

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului, Comisia pentru afaceri 
juridice este competentă în fond pentru respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Camerei Reprezentanților din Belgia 
referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

AVIZ PRIVIND SUBSIDIARITATEA

Comisia pentru afaceri interne, afaceri generale și funcția publică opinează că propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene 
pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 
2009/371/JAI și 2005/681/JAI [COM (2013) 0173], nu respectă principiul subsidiarității, 
pentru următoarele motive:

În primul rând, în conformitate cu articolul 9 din propunere, Academia Europol ar deveni 
departamentul din cadrul Europol care „sprijină, dezvoltă, desfășoară și coordonează 
activități de formare pentru personalul responsabil cu aplicarea legii”. Acest lucru merge 
dincolo de ce permite articolul 87 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, unul din temeiurile juridice. Într-adevăr, acest articol stipulează că 
„Parlamentul European și Consiliul (...) pot stabili măsuri referitoare la: (...) b)sprijinirea 
formării profesionale a personalului, precum și cooperarea privind schimbul de personal, 
echipamentele și cercetarea criminalistică”.

În plus, în conformitate cu articolul 6 punctul (4) din propunere, autorităților competente ale 
statelor membre li se impune un termen de răspuns de o lună pentru a comunica Europol 
motivele pentru care decid să nu dea curs solicitării formulate de  Europol de a iniția o 
anchetă penală. Având în vedere că, în Belgia, o astfel de decizie revine autorităților judiciare, 
această măsură poate fi considerată drept o imixtiune în independența justiției.

De altfel, conform articolului 46 din propunere, Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor răspunde de monitorizarea și asigurarea aplicării dispozițiilor referitoare la protecția 
libertăților și drepturilor fundamentale în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal. Până în prezent, acest control este efectuat de către autoritatea comună de 
supraveghere, în care  fiecare dintre autoritățile naționale de supraveghere este reprezentată 
Prin urmare, autoritatea națională belgiană de supraveghere ar pierde posibilitatea de a-și 
exercita atribuția de supraveghere directă asupra Europol în sine.

Articolul 53 din propunere prevede că președintele Consiliului de administrație și directorul 
executiv ai Europol sunt audiați de către Parlamentul European, împreună cu parlamentele 
naționale, cu respectarea obligațiilor de discreție și confidențialitate. În afara faptului că nu 
este prezentată nicio explicație în ce privește sensul expresiei  „împreună cu  parlamentele 
naționale”, sau în ce privește măsura în care activitățile de la acest nivel sunt limitative pentru 
parlamentele naționale, condiția de discreție și confidențialitate contravine libertății de 
exprimare parlamentară. Din acest motiv, ea este inacceptabilă.

În final, același articol stipulează că controlul parlamentar asupra Europol se efectuează în 
conformitate cu dispozițiile propunerii de regulament. Acest lucru ar însemna că parlamentele 
naționale ar fi private de orice alte mijloace de control.

În conformitate cu articolul 37a din Regulamentul Camerei Reprezentanților, prezentul aviz 
se consideră a aparține Camerei.

Avizul se transmite Comisiei Europene și guvernului federal.


