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PROJETO DE ORDEM DO DIA 

 

 

Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto da 
Agência da União Europeia para a 

Cooperação Policial (Europol) 

- Reunião Constitutiva - 

 

Segunda-feira, 9 de outubro de 2017, das 15.00 às 
18.30 

Terça-feira, 10 de outubro de 2017, das 9.00 às 12.30 
 

 

Parlamento Europeu, Bruxelas 

Sala: Paul- Henri Spaak (PHS) 3C050 
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Contexto 

 

O artigo 88.º do TFUE, introduzido pelo Tratado de Lisboa, prevê uma forma única de 

controlo sobre o funcionamento da Europol pelo Parlamento Europeu, em conjunto com os 

parlamentos nacionais. 

 

Em 11 de maio de 2016, foi adotado o Regulamento (UE) 2016/794 do Parlamento Europeu e 

do Conselho relativo à Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol). O 

novo regulamento conferiu poderes à Europol e permitiu um controlo parlamentar conjunto 

deste organismo pelo Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais.  

 

Em 24 de abril de 2017, a Conferência dos Presidentes dos Parlamentos da UE adotou 

conclusões sobre a criação de um grupo de controlo parlamentar conjunto (GCPC), em 

conformidade com o artigo 51.º, n.º 1, do Regulamento Europol e em conformidade com o 

artigo 9.º do Protocolo n.º 1 do Tratado da União Europeia, o Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia e o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica. 

 

Em conformidade com o artigo 51.º do Regulamento Europol, o GCPC desempenhará um papel 

essencial de «controlo político das atividades da Europol no exercício das suas atribuições, 

nomeadamente no que respeita ao seu impacto sobre os direitos e as liberdades fundamentais 

das pessoas singulares».  

 

Na sua reunião de 24 de abril de 2017, a Conferência dos Presidentes decidiu que o GCPC se 

reunirá duas vezes por ano. No primeiro semestre do ano, o GCPC deverá reunir-se com o 

parlamento do país que detém a Presidência rotativa do Conselho da União Europeia e, no 

segundo semestre do ano, com o Parlamento Europeu.  

 

Em consonância com as conclusões da Conferência dos Presidentes dos Parlamentos da UE, a 

reunião constitutiva do GCPC, a realizar no Parlamento Europeu em 9 e 10 de outubro de 2017, 

terá como objetivo aprovar o regulamento interno, de modo que o grupo esteja totalmente 

operacional no segundo semestre de 2017. 

 

As funções e responsabilidades do GCPC estão definidos no artigo 51.º do Regulamento (UE) 

2016/794 e incluem, nomeadamente, o direito de questionar o Presidente do Conselho de 

Administração da Europol, o diretor-executivo ou seus adjuntos e a Autoridade Europeia para 

a Proteção de Dados, o direito de ser consultado no que diz respeito à programação plurianual 

da Europol, o direito de solicitar documentos pertinentes necessários para as suas funções e o 

direito de elaborar conclusões sumárias sobre o controlo político das atividades da Europol. 
 

Documentos de referência 
 

Regulamento (UE) 2016/794 

Conclusões da Conferência dos Presidentes 23–24 abril 2017 – Bratislava 

Carta de acompanhamento do Documento de Programação Plurianual da Europol 

Documento de Programação Plurianual da Europol 

Docs. Ciclo político da UE – Empact 

Docs. Ciclo político da UE – Infografias 

Projeto de Regulamento interno do GCPC 
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Segunda-feira, 9 de outubro de 2017, das 15.00 às 18.30  

 

15.00 – 15.20 – Observações iniciais dos Copresidentes: 

 

Claude MORAES, presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 

Internos do Parlamento Europeu; 

 

Raivo AEG, Comissão dos Assuntos Jurídicos, presidente da delegação do Parlamento da 

Estónia ao GCPC 

 

15.20 – 16.00 – Alocuções principais de: 

 

Mairead MCGUINNESS, vice-presidente do Parlamento Europeu (mensagem vídeo); 

 

Andres ANVELT, Ministro do Interior da República da Estónia; 

 

Julian KING, Comissário Europeu responsável pela União da Segurança (mensagem vídeo); 

 

16.00 – 17.30 –  Aplicação do artigo 51.º do Regulamento Europol:  

 

Observações iniciais de Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA, relator do PE 

sobre o Regulamento Europol (Regulamento (UE) 2016/794);  

 

Troca de pontos de vista com Priit PÄRKNA, presidente do Conselho de Administração da 

Europol, e Giovanni BUTTARELLI, Autoridade Europeia para a Proteção de Dados 

 

17.30 – 18.30 – Regulamento interno do GCPC: Apresentação do projeto pelos copresidentes 

e troca de pontos de vista 

 

Segunda-feira, 9 de outubro de 2017, das 19.00 às 20.00  

 

Receção
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Terça-feira, 10 de outubro de 2017, das 9h00 às 12h30  

 

9.00 – 10.15 – O ciclo político da UE para 2014–2017 e 2018–2021:  

 

prioridades da UE na luta contra a criminalidade internacional grave e organizada: apresentação 

por Erkki KOORT, presidente do Comité Permanente para a Cooperação Operacional em 

matéria de Segurança Interna, Conselho Europeu, e Olivier ONIDI, diretor-geral adjunto para 

a segurança, DG HOME, Comissão Europeia, e troca de pontos de vista;  

 

10.15 – 11.00 – Programação plurianual daEuropol:  

 

apresentação, por Rob WAINWRIGHT, diretor da Europol, e troca de pontos de vista; 

 

 

11.00 – 12.30 – Regulamento interno do GCPC: Troca de pontos de vista e adoção 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima reunião: Bulgária (data a confirmar). 

 

 

 

 

 

 

 


