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Ärende: Motiverat yttrande från den belgiska deputeradekammaren över förslaget till
Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens organ för 
samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) om upphävande av 
beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF
(COM(2013)0173 – 0094/2013 - 2013/0091(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från den belgiska deputeradekammaren över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

YTTRANDE ÖVER SUBSIDIARITETEN

Det belgiska inrikesministeriet (Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la 
Fonction publique) anser att förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) 
om upphävande av beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF [COM(2013)0173)] strider mot 
subsidiaritetsprincipen av följande skäl:

Enligt artikel 9 i förslaget ska Europolakademin inrättas som en avdelning inom Europol och 
”stödja, utveckla, genomföra och samordna utbildning för tjänstemän inom 
brottsbekämpning”. Detta går långt utöver vad som är tillåtet enligt artikel 87.2 b i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, som är en av de rättsliga grunderna. I artikeln fastställs 
det att Europaparlamentet och rådet får föreskriva åtgärder om stöd till utbildning av personal 
samt samarbete om personalutbyte, utrustning och kriminalteknisk forskning.

Enligt artikel 6.4 i förslaget ska dessutom de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna inom 
en månad för Europol redovisa skälen till varför de beslutar att inte efterkomma en 
framställning från Europol om inledande av en brottsutredning. Eftersom det i Belgien är de 
rättsliga myndigheterna som ansvarar för att fatta ett sådant beslut, kan denna åtgärd anses 
inkräkta på rättsväsendets oberoende.

Vidare ska Europeiska datatillsynsmannen enligt artikel 46 i projektet ha till uppgift att 
övervaka och garantera tillämpningen av bestämmelserna om skyddet av grundläggande fri-
och rättigheter med avseende på behandlingen av personuppgifter. Hittills har denna kontroll 
utförts av det gemensamma övervakningsorganet, där varje nationell tillsynsmyndighet finns 
representerad. Den belgiska tillsynsmyndigheten skulle i och med förslagets bestämmelser 
förlora möjligheten att utöva sina direkta kontrollbefogenheter på Europol.

I artikel 53 i förslaget fastställs vidare att endast styrelsens ordförande och den verkställande 
direktören för Europol ska framträda inför Europaparlamentet, tillsammans med de nationella 
parlamenten, med vederbörlig hänsyn till tystnadsplikt och sekretess. Det ges varken någon 
förklaring till vad som avses med ”tillsammans med de nationella parlamenten” eller till 
huruvida verksamhet på denna nivå är bindande för de nationella parlamenten, och dessutom 
utgör kravet på tystnadsplikt och sekretess ett hinder för yttrandefriheten i parlamentet. Denna 
artikel är således oacceptabel.

I samma artikel fastställs det att den demokratiska kontrollen av Europol ska utövas i enlighet 
med den föreslagna förordningen. Detta skulle innebära att de nationella parlamenten berövas 
alla andra kontrollmöjligheter. 

I enlighet med artikel 37a i deputeradekammarens arbetsordning anses detta yttrande komma 
från deputeradekammaren.

Detta yttrande har översänts till kommissionen och den federala regeringen.


