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Előzmények 

 

Az EUMSZ 88. cikke, amelyet a Lisszaboni Szerződés vezetett be, az ellenőrzés egyedi 

formájáról rendelkezik az Europol működése kapcsán, amelyet az Európai Parlamentnek a 

nemzeti parlamentekkel együtt kell végeznie. 

 

2016. május 11-én elfogadták a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről 

(Europol) szóló, (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendeletet. Az új rendelet 

szabályozza az Europol hatáskörét, valamint lehetővé teszi az ügynökség Európai Parlament és 

nemzeti parlamentek általi közös parlamenti ellenőrzését.  

 

Az Europol-rendelet 51. cikkének (1) bekezdése alapján és az Európai Unióról szóló szerződés, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó 

szerződés 1. jegyzőkönyvének 9. cikkével összhangban az európai uniós parlamenti elnökök 

konferenciája 2017. április 24-én az Europol közös parlamenti ellenőrző csoportjának 

létrehozásával kapcsolatos következtetéseket fogadott el. 

 

Az Europol-rendelet 51. cikke szerint a közös parlamenti ellenőrző csoport alapvető szerepet 

játszik a tekintetben, hogy „politikai ellenőrzést gyakorol az Europol által a megbízatása 

keretében folytatott tevékenységek felett, beleértve az említett tevékenységeknek a természetes 

személyek alapvető jogaira és szabadságaira gyakorolt hatását is”.  

 

Az elnökök értekezlete 2017. április 24-i ülésén úgy határozott, hogy a közös parlamenti 

ellenőrző csoport évente kétszer fog ülésezni: az év első felében annak a tagállamnak a 

parlamentjében, amelyik az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét tölti be, az év 

második felében pedig az Európai Parlamentben.  

 

Összhangban az elnökök értekezlete következtetéseivel, a közös parlamenti ellenőrző csoport 

alakuló ülésén, amelyre az Európai Parlamentben 2017. október 9–10. között kerül sor, 

törekedni kell az eljárási szabályzat elfogadására, lehetővé téve, hogy a csoport 2017 második 

félévében teljes körűen megkezdhesse munkáját. 

 

A közös parlamenti ellenőrző csoport feladatait és felelősségi körét az (EU) 2016/794 rendelet 

51. cikke határozza meg, amely magában foglalja többek között azt a jogot, hogy kérdőre 

vonhassa az Europol igazgatótanácsának elnökét, az Europol ügyvezető igazgatóját vagy ezek 

helyetteseit és az európai adatvédelmi biztost, továbbá hogy konzultációt folytathasson az 

Europol többéves programozásával kapcsolatban, azt a jogot, hogy a feladatai ellátáshoz 

szükséges releváns dokumentumokat bekérhesse, és összefoglaló következtetéseket vonhasson 

le az Europol tevékenységeinek politikai ellenőrzéséről. 
 

Háttérdokumentumok 
 

2016/794/EU rendelet 

A parlamenti elnökök értekezlete (2017. április 23–24., Pozsony) következtetései 

Kísérőlevél az Europol többéves programozási dokumentumához 

Az Europol többéves programozási dokumentuma 

Az uniós szakpolitikai ciklus dokumentumai – EMPACT 

Az uniós szakpolitikai ciklus dokumentumai – ismertető infografika 
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A közös parlamenti ellenőrző csoport eljárási szabályzatának tervezete 

 

2017. október 9., hétfő, 15.00–18.30  

 

15.00–15.20 A társelnökök nyitó megjegyzései: 

 

Claude MORAES, az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi 

Bizottságának elnöke; 

 

Raivo AEG, Jogi Ügyek Bizottsága, Észtország Parlamentje közös parlamenti ellenőrző 

csoportba delegált küldöttségének elnöke 

 

15.20–16.00 Vitaindító előadást tart: 

 

Mairead MCGUINNESS, az Európai Parlament alelnöke (videóüzenet) 

 

Andres ANVERLT észt belügyminiszter; 

 

Julian KING, a biztonsági unióért felelős európai biztos (videóüzenet); 

 

16.00–17.30  Az Europol-rendelet 51. cikkének végrehajtása:  

 

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA, az EP Europol-rendelettel ((EU) 

2016/794 rendelet) foglalkozó előadójának bevezetője;  

 

Eszmecsere Priit PÄRKNÁVAL, az Europol igazgatótanácsának elnökével és Giovanni 

BUTTARELLI európai adatvédelmi biztossal; 

 

17.30–18.30 a közös parlamenti ellenőrző csoport eljárási szabályzata: a társelnökök 

ismertetik a tervezetet, majd eszmecsere 

 

2017. október 9., hétfő, 19.00–20.00  

 

Fogadás
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2017. október 10., kedd, 9.00–12.30  

 

9.00–10.15 A 2014–2017 közötti és a 2018–2021 közötti uniós szakpolitikai ciklus:  

 

A szervezett és súlyos nemzetközi bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos uniós prioritások: 

Erkki KOORT, az Európai Tanács Belső Biztonságra Vonatkozó Operatív Együttműködéssel 

Foglalkozó Állandó Bizottságának elnöke és Olivier ONIDI, az Európai Bizottság DG HOME 

főigazgatóságának biztonságért felelős főigazgató-helyettese bevezetője, majd eszmecsere;  

 

10.15–11.00 Europol többéves programozás:  

 

Rob WAINWRIGHT, az Europol ügyvezető igazgatójának bemutatója és eszmecsere; 

 

 

11.00–12.30 A közös parlamenti ellenőrző csoport eljárási szabályzata: Eszmecsere és 

elfogadás 

 

 

 

 

 

 

 

Következő ülés: Bulgária (az időpont még megerősítendő). 

 

 

 

 

 

 

 


