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ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД 

 

 

Съвместна група за парламентарен 
контрол относно Агенцията на 

Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 

- Учредително заседание - 

 

9 октомври 2017 г., понеделник, 15.00 – 18.30 ч. 
10 октомври 2017 г., вторник, 9.00 – 12.30 ч. 

 
 

Европейски парламент, Брюксел 

Зала: Пол-Анри Спак (PHS), 3C050 
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Контекст 

 

Член 88 от ДФЕС, въведен с Договора от Лисабон, осигурява уникална форма на 

контрол върху дейността на Европол от страна на Европейския парламент заедно с 

националните парламенти. 

 

На 11 май 2016 г. беше приет Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на 

Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на 

правоприлагането (Европол). Новият регламент предостави правомощия на Европол и 

даде възможност за провеждане на съвместен парламентарен контрол върху него от 

страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти. 

 

Конференцията на председателите на парламентите на ЕС от 24 април 2017 г. прие 

заключения относно създаването на Съвместна група за парламентарен контрол (СГПК) 

на Европол съгласно член 51, параграф 1 от Регламента за Европол и в съответствие с 

член 9 от протокол 1 от Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането 

на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна 

енергия. 

 

Според член 51 от Регламента за Европол СГПК ще играе основна роля в упражняването 

на „политически надзор върху действията на Европол при изпълнението на неговата 

мисия, включително във връзка с последиците от тези дейности за основните права и 

свободи на физическите лица“. 

 

На заседанието си от 24 април 2017 г. Конференцията на председателите постигна 

съгласие, че СГПК ще заседава два пъти годишно. През първата половина на годината 

СГПК трябва да заседава в парламента на държавата, която изпълнява ротационното 

председателство на Съвета на Европейския съюз, а през втората половина на годината 

СГПК – да провежда заседание в Европейския парламент. 

 

В съответствие със заключенията на Конференцията на председателите учредителното 

заседание на СГПК, което ще се проведе в Европейския парламент на 9 и 10 октомври 

2017 г., има за цел да приеме правилник за дейността, за да се даде възможност работата 

да започне през втората половина на 2017 г. 

 

Задачите и отговорностите на СГПК са посочени в член 51 от Регламент (ЕС) 2016/794 и 

включват по-специално правото на отправяне на въпроси към председателя на 

управителния съвет на Европол, към изпълнителния директор на Европол или към 

техните заместници, както и към Европейския надзорен орган по защита на данните, 

правото на консултации във връзка с многогодишното програмиране на Европол, 

включително правото да се изискват съответните документи, необходими за 

изпълнението на нейните задачи, и включително правото да се изготвя обобщение на 

заключенията относно политическия надзор на дейностите на Европол. 
 

Референтни документи 
 

Регламент (ЕС) 2016/794 

Заключения на конференцията на председателите – 23 – 24 април 2017 г., Братислава 
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Придружително писмо към многогодишния програмен документ на Европол 

Многогодишен програмен документ на Европол 

Документи на политическия цикъл на ЕС в рамките на EMPACT 

Инфографика на политическия цикъл на Европейския съюз 

Проект на правилник за дейността на СГПК 

 

9 октомври 2017 г., понеделник, 15.00 – 18.30 ч.  

 

15.00 – 15.20 ч. – Встъпителни думи на съпредседателите: 

 

Клод МОРАЙС, председател на комисията на Европейския парламент по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи; 

 

Райво АГ, комисия по правни въпроси, председател на делегацията на Парламента на 

Естония към СГПК 

 

15.20 – 16.00 ч. – Основни изказвания от: 

 

Марейд МАКГИНЕС, заместник-председател на Европейския парламент (видео 

съобщение); 

 

Андрес АНВЕЛТ, министър на вътрешните работи на Република Естония; 

 

Джулиан КИНГ, член на Европейската комисия, отговарящ за Съюза на сигурността 

(видео съобщение); 

 

16.00 – 17.30 ч. –  Прилагане на член 51 от Регламента за Европол: 

 

Встъпителни бележки от Агустин ДИАС ДЕ МЕРА ГАРСИЯ КОНСУЕГРА, 

докладчик на ЕП, относно Регламента за Европол (Регламент (EС) 2016/794); 

 

Размяна на мнения с Прит ПЕРКНА, председател на управителния съвет на Европол, и 

Джовани БУТАРЕЛИ, Европейски надзорен орган по защита на данните; 

 

17.30 – 18.30 ч. – Правилник за дейността на СГПК: представяне на проект от 

съпредседателите и размяна на мнения 

 

9 октомври 2017 г., понеделник, 19.00 – 20.00 ч. 

 

Прием
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10 октомври 2017 г., вторник, 9.00 – 12.30 ч.  

 

9.00 – 10.15 ч. – Цикъл на политиката на ЕС за периода 2014 – 2017 г.:  

 

Приоритетите на ЕС в борбата с организираната и тежката международна престъпност: 

представяне от Ерки КОРТ, председател на Постоянния комитет за оперативно 

сътрудничество в областта на вътрешната сигурност, Европейски съвет, и Оливие 

ОНИДИ, заместник генерален директор по въпросите на сигурността, ГД „Вътрешни 

работи“, Европейска комисия, и размяна на мнения; 

 

10.15 – 11.00 ч. – Многогодишно програмиране на Европол: 

 

представяне от Роб УЕЙНРАЙТ, изпълнителен директор на Европол, и размяна на 

мнения; 

 

 

11.00 – 12.30 ч. – Правилник за дейността на СГПК: размяна на мнения и приемане. 

 

 

 

 

 

 

 

Следващо заседание: България (очаква се потвърждение на датата). 


