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Vec: Odôvodnené stanovisko Snemovne reprezentantov Belgicka k návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o agentúre Európskej únie pre spoluprácu 
a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú 
rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Snemovne reprezentantov Belgicka 
k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

STANOVISKO K SUBSIDIARITE

Výbor pre vnútro, všeobecné záležitosti a verejnú službu sa domnieva, že návrh nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o agentúre Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu 
v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV 
a 2005/681/SVV [COM(2013) 173], nedodržiava zásadu subsidiarity z týchto dôvodov.

V prvom rade v súlade s navrhovaným článkom 9 by sa Akadémia Europolu stala oddelením 
Europolu, ktoré „podporuje, rozvíja, uskutočňuje a koordinuje odbornú prípravu pre 
príslušníkov orgánov presadzovania práva“. To zďaleka presahuje to, čo sa povoľuje 
v článku 87 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá je jedným z právnych 
základov. V tomto článku sa ustanovuje, že „môžu Európsky parlament a Rada (...) ustanoviť 
opatrenia, ktoré sa týkajú: (...) podpory odborného vzdelávania personálu, ako aj spolupráce 
v oblasti výmeny personálu, v oblasti zariadenia a výskumu v kriminalistike“.

Okrem toho budú mať  príslušné orgány dotknutých členských štátov podľa navrhovaného 
článku 6 ods. 4 jeden mesiac, aby Europolu predložili dôvody, prečo sa rozhodli nevyhovieť 
žiadosti Europolu začať vyšetrovanie trestného činu. Vzhľadom na to, že v Belgicku o tom 
rozhodujú súdne orgány, toto opatrenie sa môže považovať za zásah do nezávislosti 
súdnictva.

Podľa navrhovaného článku 46 by okrem iného bol za monitorovanie a zabezpečenie 
uplatňovania ustanovení, ktoré sa týkajú ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb 
v súvislosti so spracovaním osobných údajov, zodpovedný európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov. Až doteraz túto kontrolu vykonáva spoločný dozorný orgán, v ktorom je 
zastúpený každý z národných dozorných orgánov. Národný dozorný orgán Belgicka by tak 
stratil možnosť vykonávať svoje právomoci z hľadiska priamej kontroly Europolu ako takého.

V navrhovanom článku 53 sa ustanovujú prešetrenia predsedu správnej rady a výkonného 
riaditeľa Europolu pred Európskym parlamentom a zástupcami národných parlamentov, 
pričom sa zohľadnia povinnosti zachovávania mlčanlivosti a dôvernosti. Okrem toho, že sa 
neuvádza žiadne vysvetlenie významu spojenia „zástupcovia národných parlamentov“, ani 
miera, v rámci ktorej sú činnosti na tejto úrovni pre národné parlamenty záväzné, podmienka 
zachovávania mlčanlivosti a dôvernosti je prekážkou poslaneckej slobody prejavu. Preto je 
neprijateľná.

V tomto istom článku sa stanovuje, že parlamentná kontrola činnosti Europolu sa vykonáva 
v súlade s navrhovaným nariadením. To by znamenalo, že vnútroštátne parlamenty by stratili 
všetky ostatné prostriedky kontroly.

V súlade s článkom 37a nariadenia Snemovne zástupcov sa toto stanovisko považuje za 
stanovisko Snemovne.

Toto stanovisko sa predkladá Európskej komisii a federálnej vláde.


