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ONTWERPAGENDA 

 

 

Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep 
van het Agentschap van de Europese Unie 

voor samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (Europol) 

- Constituerende vergadering - 

 

Maandag 9 oktober 2017, 15.00 - 18.30 uur 
Dinsdag 10 oktober 2017, 13.00 - 14.00 uur 

 
 

Europees Parlement, Brussel 
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Achtergrond 

 

Artikel 88 VWEU, ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon, bepaalt dat de activiteiten van 

Europol worden gecontroleerd door het Europees Parlement, tezamen met de nationale 

parlementen. 

 

Op 22 mei 2016 werd Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van 

rechtshandhaving (Europol) vastgesteld. De nieuwe verordening voorziet in nieuwe 

bevoegdheden voor Europol en een gemeenschappelijke parlementaire controle op het 

agentschap door het Europees Parlement en de nationale parlementen.  

 

Op 24 april 2017 hechtte de Conferentie van de voorzitters van de EU-parlementen haar 

goedkeuring aan conclusies inzake de oprichting van een Gezamenlijke Parlementaire 

Controlegroep van Europol (GPC), overeenkomstig artikel 51, lid 1, van de 

Europolverordening en artikel 9 van Protocol nr. 1 bij het Verdrag betreffende de Europese 

Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting 

van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. 

 

Krachtens artikel 51 van de Europolverordening zal de GPC een essentiële rol spelen bij het 

"politiek toezicht op de activiteiten die Europol ontplooit bij het uitvoeren van zijn taak, mede 

wat betreft het effect van die activiteiten op de grondrechten en fundamentele vrijheden van 

natuurlijke personen".  

 

De Conferentie van voorzitters van de EU-parlementen besloot op haar vergadering van 24 april 

2017 dat de GPC tweemaal per jaar zal bijeenkomen. Tijdens de eerste helft van het jaar vindt 

de bijeenkomst van de GPC plaats in het parlement van het land dat het roulerend 

voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleedt; tijdens de tweede helft van het 

jaar komt de GPC bijeen in het Europees Parlement.  

 

Overeenkomstig de conclusies van de Conferentie van voorzitters van de EU-parlementen zal 

tijdens de constituerende vergadering van de GPC op 9 en 10 oktober 2017 het reglement van 

orde van de Groep worden vastgesteld, zodat de Groep haar werkzaamheden tijdens het tweede 

halfjaar van 2017 ten volle kan aanvatten. 

 

De taken en bevoegdheden van de GPC zijn neergelegd in artikel 51 van Verordening (EU) 

2016/794 en omvatten onder meer het recht om de voorzitter van de raad van bestuur en de 

uitvoerend directeur van Europol of hun plaatsvervangers, alsook de Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming te horen, het recht om te worden geraadpleegd in verband met de 

meerjarenprogrammering van Europol, het recht om relevante documenten te verlangen die 

nodig zijn voor de vervulling van haar taken en het recht om samenvattende conclusies op te 

stellen over de politieke controle op de activiteiten van Europol. 
 

Achtergronddocumenten 
 

Verordening (EU) 2016/794 

Conclusies van de Conferentie van voorzitters van de EU-parlementen, 23-24 april 2017, 

Bratislava 
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Begeleidend schrijven bij de meerjarenprogrammering Europol 

Meerjarenprogrammering Europol 

Documenten van de EU-beleidscyclus Empact 

Documenten van de EU-beleidscyclus Infografiek 

Ontwerp van reglement van orde van de GPC 

 

Maandag 9 oktober 2017, 15.00 - 18.30 uur  

 

15.00 - 15.20 uur - Inleiding door de covoorzitters 

 

Claude MORAES, voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 

zaken van het Europees Parlement 

 

Raivo AEG, Commissie juridische zaken, voorzitter van de delegatie van het parlement van 

Estland in de GPC 

 

15.20 - 16.00 uur - Thematoespraken van: 

 

Mairead MCGUINNESS, ondervoorzitter van het Europees Parlement (videoboodschap); 

 

Andres ANVELT, minister van Binnenlandse Zaken van de Republiek Estland; 

 

Julian KING, Europees commissaris voor Veiligheidsunie (videoboodschap) 

 

16.00 - 17.30  uur -  Tenuitvoerlegging van artikel 51 van de Europolverordening:  

 

Inleiding door Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA, EP-rapporteur voor de 

Europolverordening (Verordening (EU) 2016/794)  

 

Gedachtewisseling met Priit PÄRKNA, voorzitter van de raad van bestuur van Europol en 

Giovanni BUTTARELLI, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 

 

17.30 - 18.30 uur - Reglement van orde CPG: presentatie van het ontwerp door de 

covoorzitters en gedachtewisseling 

 

Maandag 9 oktober 2017, 19.00 - 20.00 uur  

 

Receptie
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Dinsdag 10 oktober 2017, 9.00 - 12.30 uur  

 

9.00 - 10.15 uur - De EU-beleidscycli 2014-2017 en 2018-2021:  

 

Prioriteiten van de EU bij de bestrijding van georganiseerde en zware internationale 

criminaliteit: presentatie door Erkki KOORT, voorzitter van het Permanent Comité 

operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid, Europese Raad, en 

Olivier ONIDI, adjunct-directeur-generaal voor Veiligheid, DG HOME, Europese Commissie, 

en gedachtewisseling;  

 

10.15 - 11.00 uur - Meerjarenprogrammering Europol:  

 

Presentatie door Rob WAINWRIGHT, uitvoerend directeur van Europol, en 

gedachtewisseling 

 

 

17.30 - 18.30 uur - Reglement van orde CPG: gedachtewisseling en goedkeuring 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende vergadering: Bulgarije (datum nog te bevestigen) 

 

 

 

 

 

 

 


