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Pagrindiniai faktai 

 

SESV 88 straipsnyje, įtvirtintame Lisabonos sutartimi, numatyta išskirtinės formos Europolo 

veiklos priežiūra, kurią atlieka Europos Parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais. 

 

2016 m. gegužės 11 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo). 

Naujuoju reglamentu suteikiami įgaliojimai Europolui ir įtvirtinama šios agentūros jungtinė 

parlamentinė kontrolė, kurią atlieka Europos Parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais.  

 

2017 m. balandžio 24 d. ES parlamentų pirmininkų konferencija patvirtino išvadas dėl 

Jungtinės Europolo parlamentinės kontrolės grupės (JPKG) įsteigimo pagal Europolo 

reglamento 51 straipsnio 1 dalį ir pagal Protokolo Nr. 1, pridedamo prie Europos Sąjungos 

sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos 

steigimo sutarties, 9 straipsnį. 

 

Pagal Europolo reglamento 51 straipsnį JPKG teks pagrindinis vaidmuo politiniu lygiu stebėti 

„Europolo veiklą jam vykdant savo misiją, be kita ko, kiek tai susiję su tos veiklos poveikiu 

fizinių asmenų pagrindinėms teisėms ir laisvėms“.  

 

2017 m. balandžio 24 d. posėdyje Pirmininkų konferencija susitarė, kad JPKG susitiks du 

kartus per metus. Pirmąjį metų pusmetį JPKG posėdis bus rengiamas šalies, kuri rotacijos 

tvarka pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybai, parlamente, o antrąjį metų pusmetį – Europos 

Parlamente.  

 

Pagal Parlamentų pirmininkų konferencijos išvadas JPKG steigiamojo posėdžio, kuris vyks 

Europos Parlamente 2017 m. spalio 9 ir 10 d., tikslas – patvirtinti darbo tvarkos taisykles, kad 

ši grupė pradėtų dirbti visu pajėgumu 2017 m. antrąjį pusmetį. 

 

JPKG užduotys ir pareigos yra nustatytos Reglamento (ES) 2016/794 51 straipsnyje. Jos, be 

kita ko, apima teisę pateikti klausimus Europolo valdybos pirmininkui, Europolo vykdomajam 

direktoriui arba jų pavaduotojams ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, 

įskaitant teisę, pagal kurią su JPKG turi būti konsultuojamasi Europolo daugiamečio 

programavimo klausimu, teisę reikalauti dokumentų, reikalingų jos užduotims vykdyti, ir teisę 

rengti išvadų dėl Europolo veiklos politinio stebėjimo santrauką. 
 

Pagrindiniai dokumentai 
 

Reglamentas (ES) 2016/794 

2017 m. balandžio 23–24 d. Pirmininkų konferencijos išvados, Bratislava 

Europolo daugiamečio programavimo dokumento lydraštis 

Europolo daugiamečio programavimo dokumentas 

ES politikos ciklo dokumentai (EMPACT) 

ES politikos ciklo dokumentai (infografikas) 

JPKG darbo tvarkos taisyklių projektas 
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2017 m. spalio 9 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.  

 

15.00–15.20 val. – įžanginės pirmininkų pastabos: 

 

Claude MORAES, Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) 

komiteto pirmininkas; 

 

Raivo AEG, Estijos Respublikos Rygikogo delegacijos JPKG pirmininkas, Teisės reikalų 

komitetas. 

 

15.20–16.00 val. – pagrindinės kalbos: 

 

Mairead MCGUINNESS, Europos Parlamento pirmininko pavaduotoja (vaizdo įrašas); 

 

Andres ANVELT, Estijos Respublikos vidaus reikalų ministras; 

 

Julian KING, už saugumo sąjungą atsakingas Europos Komisijos narys (vaizdo įrašas). 

 

16.00–17.30 val. –  Europolo reglamento 51 straipsnio įgyvendinimas:  

 

EP pranešėjo Europolo reglamento (Reglamentas (ES) 2016/794) klausimu Agustíno DÍAZO 

DE MEROS GARCÍOS CONSUEGROS įžanginės pastabos;  

 

keitimasis nuomonėmis su Europolo valdybos pirmininku Priitu PÄRKNA ir Europos 

duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu Giovanni BUTTARELLI. 

 

17.30–18.30 val. – JPKG darbo tvarkos taisyklės: taisyklių projekto pristatymas (pristato 

pirmininkai) ir keitimasis nuomonėmis. 

 

2017 m. spalio 9 d., pirmadienis, 19.00–20.00 val.  

 

Priėmimas
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2017 m. spalio 10 d., antradienis, 9.00–12.30 val.  

 

9.00–10.15 val. – 2014–2017 m. ir 2018–2012 m. ES politikos ciklas:  

 

ES kovos su organizuotu ir sunkių formų tarptautiniu nusikalstamumu prioritetai: Europos 

Vadovų Tarybos Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatinio komiteto 

pirmininko Erkki KOORTO ir Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų GD 

generalinio direktoriaus pavaduotojo saugumo klausimais Olivier ONIDI pranešimai ir 

keitimasis nuomonėmis.  

 

10.15–11.00 val. – Europolo daugiametis programavimas:  

 

Europolo vykdomojo direktoriaus Robo WAINWRIGHTO pranešimas ir keitimasis 

nuomonėmis. 

 

 

11.00–12.30 val. – JPKG darbo tvarkos taisyklės: keitimasis nuomonėmis ir galimas 

priėmimas. 

 

 

 

 

 

 

 

Kitas posėdis: Bulgarijoje (data dar nepatvirtinta). 

 

 

 

 

 

 

 


