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Zadeva: Obrazloženo mnenje belgijske poslanske zbornice o predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju 
kazenskega p r e g o n a  in usposabljanja (Europol) in razveljavitvi 
sklepov 2009/371/PNZ in 2005/681/PNZ
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podala belgijska 
poslanska zbornica.
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PRILOGA

MNENJE O SUBSIDIARNOSTI

Odbor za notranje in splošne zadeve ter javno upravo ocenjuje, da predlog uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega 
pregona in usposabljanja (Europol) in razveljavitvi sklepov 2009/371/PNZ in 2005/681/PNZ 
[COM(2013)0173] ne upošteva načela subsidiarnosti. Razlogi za to oceno so naslednji:

Prvič, člen 9 osnutka navaja, naj bi Akademija Europol postala oddelek Europola, ki 
„podpira, razvija, izvaja in usklajuje usposabljanje uradnikov organov pregona“. To 
predstavlja veliko večji poseg kot je dovoljen s členom 87(2)(b) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije kot dela pravne podlage, ki navaja, da „lahko Evropski parlament in Svet (…) 
določita ukrepe glede: (...) b) pomoči pri usposabljanju osebja in sodelovanju pri izmenjavi 
osebja, opreme in pri kriminalističnih raziskavah“.

Poleg tega naj bi bil s členom 6(4) predlaganega osnutka določen rok enega meseca, v 
katerem naj bi pristojni organi držav članic Europolu v odgovoru pojasnili, zakaj ne bodo 
ugodili zahtevi Europola za začetek preiskave kaznivega dejanja. Ker so v Belgiji za takšno 
odločitev pristojni pravosodni organi, lahko ta ukrep obravnavamo kot poseganje v 
neodvisnost sodstva.

Po členu 46 predlaganega osnutka naj bi bil evropski nadzornik za varstvo podatkov 
odgovoren za spremljanje in zagotavljanje uporabe določb v zvezi z varstvom temeljnih 
pravic in svoboščin pri obdelavi osebnih podatkov. Sedaj ta nadzor opravlja skupni nadzorni 
organ, v katerem so zastopani vsi nacionalni nadzorni organi. To pomeni, da bi belgijski 
nadzorni organ kot tak izgubil možnost izvajanja neposrednega nadzora nad Europolom.

Člen 53 predlaganega osnutka navaja, da pred Evropskim parlamentom nastopita le 
predsednik upravnega odbora in izvršni direktor, skupaj z nacionalnimi parlamenti, pri čemer 
pa se upošteva obveznost nerazkrivanja in varovanja tajnosti. Ne le, da ni nikjer pojasnjeno, 
kaj pomeni „skupaj z nacionalnimi parlamenti“ niti do kakšne mere so dejavnosti na tej ravni 
zavezujoče za nacionalne parlamente, pač pa obveznost nerazkrivanja in varovanja tajnosti 
postavlja oviro parlamentarni svobodi izražanja. Zato je nesprejemljiva.

Isti člen navaja še, da se bo parlamentarni nadzor nad Europolom izvajal v skladu s to uredbo.
To bi lahko pomenilo, da bi bila nacionalnim parlamentom odvzeta vsaka druga možnost 
nadzora.

V skladu s členom 37a poslovnika predstavniške zbornice to mnenje velja za mnenje 
Zbornice.

Mnenje je poslano Evropski komisiji in zvezni vladi.


