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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

Μικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου 
σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της 

Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ/Europol) 

- Καταστατική συνεδρίαση - 

 

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 από 15.00 έως 18.30 
Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 από 9.00 έως 12.30 

 
 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες 

Αίθουσα: Paul Henri Spaak (PHS) - Αίθουσα 3C050 
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Το άρθρο 88 της ΣΛΕΕ, που εισήχθη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, παρέχει έναν μοναδικό 

τρόπο ελέγχου όσον αφορά τη λειτουργία της Ευρωπόλ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από 

κοινού με τα εθνικά κοινοβούλια. 

 

Στις 11 Μαΐου 2016 εγκρίθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα 

της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ). Ο νέος κανονισμός ανέθεσε εξουσίες στην Ευρωπόλ και 

έδωσε τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκεί τον κοινοβουλευτικό έλεγχο από 

κοινού με τα εθνικά κοινοβούλια.  

 

Η Διάσκεψη των Προέδρων των κοινοβουλίων της ΕΕ ενέκρινε στις 24 Απριλίου 2017 τη 

σύσταση μικτής ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου (ΜΟΚΕ) της Ευρωπόλ σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 51 του κανονισμού Ευρωπόλ και σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

πρωτοκόλλου αριθ. 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού Ευρωπόλ, η ΜΟΚΕ παίζει ουσιαστικό ρόλο και 

«παρακολουθεί σε πολιτική βάση τις δραστηριότητες της Ευρωπόλ κατά την εκπλήρωση της 

αποστολής της, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στα θεμελιώδη δικαιώματα 

και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων».  

 

Η Διάσκεψη των Προέδρων, κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Απριλίου 2017, συμφώνησε ότι 

η ΜΟΚΕ θα συνέρχεται δύο φορές το χρόνο. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Μικτή 

Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου θα συνεδριάζει στο κοινοβούλιο της χώρας που ασκεί την 

εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το δεύτερο εξάμηνο 

του έτους, η ΜΟΚΕ θα πραγματοποιεί μία συνεδρίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Διάσκεψης των Προέδρων των κοινοβουλίων, η 

συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα της ΜΟΚΕ, που θα λάβει χώρα στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2017, έχει ως στόχο να θεσπίσει εσωτερικό κανονισμό, 

ώστε να επιτρέψει την πλήρη λειτουργία της από το το δεύτερο εξάμηνο του 2017. 

 

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της ΜΟΚΕ καθορίζονται στο άρθρο 51 του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/794 και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων στον 

πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπόλ, τον εκτελεστικό διευθυντή ή τους 

αναπληρωτές τους, καθώς και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, το δικαίωμα 

να καλείται σε διαβούλευση σε σχέση με τον πολυετή προγραμματισμό της Ευρωπόλ και να 

ζητεί συναφή έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, καθώς 

και το δικαίωμα να συντάσσει συνοπτικά συμπεράσματα σχετικά με τον πολιτικό έλεγχο των 

δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ. 
 

Προπαρασκευαστικά έγγραφα 
 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 

Συμπεράσματα της Διάσκεψης των προέδρων στις 23-24 Απριλίου 2017 - Μπρατισλάβα 
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Συνοδευτική επιστολή στο έγγραφο πολυετούς προγραμματισμού Ευρωπόλ 

Έγγραφο πολυετούς προγραμματισμού Ευρωπόλ 

Κύκλος πολιτικής της ΕΕ για την ομάδα στήριξης EMPACT της Ευρωπόλ 

Έγγραφα γραφικής απεικόνισης του κύκλου πολιτικής της ΕΕ 

Σχέδιο εσωτερικού κανονισμού της ΜΟΚΕ 

 

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017, 15.00 – 18.30  

 

15.00 - 15.20 - Εισαγωγικές παρατηρήσεις από τους συμπροέδρους: 

 

Claude MORAES, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

 

Raivo AEG, Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου 

της Εσθονίας στην ΜΟΚΕ 

 

15.20 -16.00 - Κύριες ομιλίες από τους: 

 

Mairead MCGUINNESS, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (βιντεοσκοπημένο 

μήνυμα)· 

 

Andres ANVELT, υπουργός Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Εσθονίας· 

 

Julian KING, Επίτροπος αρμόδιος για την Ένωση Ασφάλειας (βιντεοσκοπημένο μήνυμα)· 

 

16.00 - 17.30 -  Εφαρμογή του άρθρου 51 του Κανονισμού της Ευρωπόλ:  

 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις από τον Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA, 

εισηγητή του ΕΚ σχετικά με τον κανονισμό της Ευρωπόλ (κανονισμός (ΕΕ) 2016/794)·  

 

Ανταλλαγή απόψεων με τον Priit PÄRKNA, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της 

Ευρωπόλ και τον Giovanni BUTTARELLI, Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 

 

17.30 - 18.30 – Κανονισμός της ΜΟΚΕ: παρουσίαση του σχεδίου από τους συμπροέδρους 

και ανταλλαγή απόψεων 

 

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017, 19.00 – 20.00  

 

Δεξίωση
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Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017, 9.00 – 12.30  

 

9.00 - 10.15 - ο κύκλος πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2017 και 2018-2012:  

 

Προτεραιότητες της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου και του σοβαρού διεθνούς 

εγκλήματος: παρουσίαση του κ. Erkki KOORT, προέδρου της μόνιμης επιτροπής 

επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 

του Olivier ONIDI, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Ασφάλειας, ΓΔ HOME, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, και ανταλλαγή απόψεων·  

 

10.15 - 11.00 - πολυετής προγραμματισμός Europol:  

 

παρουσίαση από τον Rob Wainwright, εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπόλ, και ανταλλαγή 

απόψεων 

 

 

11.00 - 12.30 - Κανονισμός της ΜΟΚΕ: ανταλλαγή απόψεων και ενδεχόμενη έγκριση 

 

 

 

 

 

 

 

Προσεχής συνεδρίαση: Βουλγαρία (η ημερομηνία θα επιβεβαιωθεί). 

 

 

 

 

 

 

 


