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Taustteave
Lissaboni lepinguga sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 88 nähakse ette
ainulaadne kontrolli vorm, mille alusel kontrollib Europoli tegevust Euroopa Parlament koos
liikmesriikide parlamentidega.
11. mail 2016 võeti vastu Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) käsitlev
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/794. Uue määrusega anti Europolile rohkem
õigusi ja võimaldati Euroopa Parlamendil koos liikmesriikide parlamentidega rakendada tema
suhtes parlamentaarset ühiskontrolli.
Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide esimeeste konverentsil 24. aprillil 2017 võeti vastu
järeldused Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma loomiseks vastavalt Europoli
määruse artikli 51 lõikele 1 ning kooskõlas Euroopa Liidu lepingu protokolli (nr 1) artikliga 9,
Euroopa Liidu toimimise lepingu ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepinguga.
Europoli määruse artikli 51 järgi on parlamentaarse ühiskontrolli töörühmal oluline roll, nimelt
teostab ta „poliitilist järelevalvet Europoli tegevuse üle tema ülesannete täitmisel, sealhulgas
Europoli tegevusest füüsiliste isikute põhiõigustele ja -vabadustele tulenevate tagajärgede üle“.
Parlamentide esimeeste konverentsil 24. aprillil 2017 lepiti kokku, et parlamentaarse
ühiskontrolli töörühm kohtub kaks korda aastas. Esimesel poolaastal kohtub parlamentaarse
ühiskontrolli töörühm Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi parlamendis, teisel poolaastal
Euroopa Parlamendis.
Kooskõlas parlamentide esimeeste konverentsi järeldustega on 9. ja 10. oktoobril 2017 Euroopa
Parlamendis toimuva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma avakoosoleku eesmärk võtta vastu
kodukord, et 2017. aasta teisel poolaastal oleks võimalik alustada täieliku tööga.
Parlamentaarse ühiskontrolli töörühma ülesanded ja kohustused on esitatud määruse (EL)
2016/794 artiklis 51 ning sisaldavad muu hulgas õigust pärida aru Europoli haldusnõukogu
esimehelt, Europoli tegevdirektorilt või nende asetäitjatelt, samuti Euroopa
andmekaitseinspektorilt, ning õigust, et töörühmaga konsulteeritakse seoses Europoli
mitmeaastase programmiga, õigust taotleda asjakohaseid dokumente, mis on vajalikud
töörühma ülesannete täitmiseks, ning õigust koostada Europoli tegevuse poliitilise järelevalve
järelduste kokkuvõte.
Taustdokumendid
Määrus (EL) 2016/794
24. aprillil 2017. aastal Bratislavas toimunud parlamentide esimeeste konverentsi järeldused
Europoli mitmeaastase programmdokumendi kaaskiri
Europoli mitmeaastane programmdokument
ELi poliitikatsüklit käsitlevad EMPACTi dokumendid
ELi poliitikatsüklit käsitlevad teabegraafilised dokumendid
Parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kodukorra eelnõu
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Esmaspäev 9. oktoober 2017 kell 15.00–18.30
15.00–15.20 – Kaasesimeeste avasõnad
Claude MORAES, Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni
esimees;
Raivo AEG, õiguskomisjon, Eesti parlamendi parlamentaarse ühiskontrolli töörühma
delegatsiooni esimees
15.20–16.00 – Põhiettekanded
Mairead MCGUINNESS, Euroopa Parlamendi asepresident (videoläkitus);
Andres ANVELT, Eesti Vabariigi siseminister;
Julian KING, Euroopa Komisjoni julgeolekuliidu volinik (videoläkitus);
16.00–17.30 – Europoli määruse artikli 51 rakendamine:
Sissejuhatav sõnavõtt Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRAlt, Euroopa
Parlamendi Europoli määruse (määrus (EL) 2016/794) raportöörilt;
Arvamuste vahetus Europoli haldusnõukogu esimehe Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA
CONSUEGRA ja Euroopa andmekaitseinspektori Giovanni BUTTARELLIga
17.30–18.30 – Parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kodukord: kaasesimehed tutvustavad
eelnõu, millele järgneb arvamuste vahetus
Esmaspäev 9. oktoober 2017 kell 19.00–20.00
Vastuvõtt
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Teisipäev 10. oktoober 2017 kell 9.00–12.30
9.00–10.15 – ELi poliitikatsükkel 2014–2017 ja 2018–2021:
ELi prioriteedid võitluses organiseeritud ja raske rahvusvahelise kuritegevuse vastu:
ettekandega esinevad sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalise komitee esimees Erkki
KOORT ja Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraadi asedirektor Olivier ONIDI
ning sellele järgneb arvamuste vahetus;
10.15–11.00 – Europoli mitmeaastane programm:
Ettekandega esineb Europoli tegevdirektor Rob WAINWRIGHT ning sellele järgneb
arvamuste vahetus;
11.00–12.30 – Parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kodukord: arvamuste vahetus ja
kodukorra vastuvõtmine

Järgmine koosolek: Bulgaarias (kuupäev kinnitamisel).
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