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NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE 

 

 

Spoločná parlamentná kontrolná skupina 
pre Agentúru Európskej únie pre spoluprácu 

v oblasti presadzovania práva (Europol) 

– Ustanovujúca schôdza – 

 

pondelok 9. októbra 2017 od 15.00 do 18.30 h 
utorok 10. októbra 2017 od 9.00 h do 12.30 h 

 
 

Európsky parlament, Brusel 

Miestnosť: Paul- Henri Spaak (PHS) 3C050 

 
 



 

PE594.054v03-00 2/4 DV\1135394SK.docx 

SK 

Kontext 

 

V článku 88 ZFEÚ, ktorý bol zavedený Lisabonskou zmluvou, sa ustanovuje osobitná forma 

kontroly fungovania Europolu vykonávanej Európskym parlamentom spolu s národnými 

parlamentmi. 

 

11. mája 2016 bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 o 

Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol). Nové 

nariadenie poskytlo Europolu právomoci a umožnilo jeho spoločnú parlamentnú kontrolu 

Európskym parlamentom spolu s národnými parlamentmi.  

 

Konferencia predsedov parlamentov EÚ prijala 24. apríla 2017 závery o vytvorení spoločnej 

parlamentnej kontrolnej skupiny (JPSG) Europolu podľa článku 51 ods. 1 nariadenia o 

Europole a v súlade s článkom 9 protokolu č. 1 k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní 

Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

 

Podľa článku 51 nariadenia o Europole bude spoločná parlamentná kontrolná skupina zohrávať 

zásadnú úlohu, a to „politicky monitorovať činnosti Europolu pri plnení jeho úloh vrátane 

vplyvu týchto činností na základné práva a slobody fyzických osôb“.  

 

Konferencia predsedov sa na svojej schôdzi 24. apríla 2017 dohodla, že spoločná parlamentná 

kontrolná skupina sa bude stretávať dvakrát do roka. V prvej polovici roka sa spoločná 

parlamentná kontrolná skupina má stretnúť v parlamente krajiny, ktorá zastáva rotujúce 

predsedníctvo Rady Európskej únie, zatiaľ čo v druhej polovici roka bude spoločná parlamentná 

kontrolná skupina zasadať v Európskom parlamente.  

 

V súlade so závermi konferencie predsedov bude cieľom ustanovujúcej schôdze JPSG, ktorá sa 

uskutoční v Európskom parlamente od 9. do 10. októbra 2017, prijať rokovací poriadok, tak 

aby táto skupina mohla v plnej miere začať svoje fungovanie v druhom polroku 2017. 

 

Úlohy a povinnosti JPSG sú uvedené v článku 51 nariadenia (EÚ) 2016/794 a okrem iného 

zahŕňajú právo klásť otázky predsedovi správnej rady Europolu, výkonnému riaditeľovi 

Europolu alebo ich zástupcom, ako aj európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov 

a právo byť konzultovaná v súvislosti s viacročným plánovaním Europolu, požiadať o príslušné 

dokumenty potrebné na plnenie svojich úloh a vypracovať súhrnné závery týkajúce sa 

politického monitorovania činností Europolu. 
 

Podkladové dokumenty 
 

Nariadenie (EÚ) 2016/794 

Závery konferencie predsedov parlamentov z 23. a 24. apríla 2017 v Bratislave 

Sprievodný list k viacročnému programovému dokumentu Europolu 

Viacročný programový dokument Europolu 

Dokumenty cyklu politík EÚ (Empact) 

Dokumenty cyklu politík EÚ (Infographic) 

Návrh rokovacieho poriadku pre JPSG 
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Pondelok 9. októbra 2017 od 15.00 do 18.30 h  

 

od 15.00 do 15.20 h – Úvodné poznámky spolupredsedov: 

 

Claude MORAES, predseda Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, 

spravodlivosť a vnútorné veci; 

 

Raivo AEG, Výbor pre právne veci, predseda delegácie estónskeho parlamentu pri JPSG 

 

od 15.20 do 16.00 h – Hlavné príhovory prednesú: 

 

Mairead MCGUINNESS, podpredsedníčka Európskeho parlamentu (videozáznam); 

 

Andres ANVELT, minister vnútra Estónskej republiky; 

 

Julian KING, európsky komisár pre bezpečnostnú úniu (videozáznam) 

 

od 16.00 do 17.30 h –  Vykonávanie článku 51 nariadenia o Europole:  

 

úvodný príhovor prednesie Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA, spravodajca 

EP pre nariadenie o Europole (nariadenie (EÚ) 2016/794);  

 

výmena názorov, na ktorej sa zúčastní Priit PÄRKNA, predseda správnej rady Europolu, a 

Giovanni BUTTARELLI, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov 

 

od 17.30 do 18.30 h – Rokovací poriadok JPSG: predstavenie návrhu spolupredsedov a 

výmena názorov 

 

Pondelok 9. októbra 2017 od 19.00 do 20.00 h  

 

Recepcia
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Utorok 10. októbra 2017 od 9.00 do 12.30 h  

 

od 9.00 do 10.15 h – Cyklus politík EÚ v rokoch 2014 – 2017 a 2018 – 2021:  

 

priority EÚ na boj proti organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti: prezentácia, 

ktorú prednesie Erkki KOORT, predseda Stáleho výboru pre operačnú spoluprácu v oblasti 

vnútornej bezpečnosti, Európska rada, a Olivier ONIDI, zástupca generálneho riaditeľa pre 

bezpečnosť, GR HOME, Európska komisia, a výmena názorov;  

 

od 10.15 do 11.00 h – Viacročné plánovanie Europolu:  

 

prezentácia, ktorú prednesie Rob WAINWRIGHT, výkonný riaditeľ Europolu, a výmena 

názorov; 

 

 

od 11.00 do 12.30 h – Rokovací poriadok JPSG: výmena názorov a prijatie. 

 

 

 

 

 

 

 

Nasledujúca schôdza: Bulharsko (dátum bude potvrdený) 

 

 

 

 

 

 

 


