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MATERIAŁY OIDE
Projekt rozporządzenia w sprawie Europolu został przedstawiony przez Komisję Europejską w marcu 2013 roku. Po
trwających 10 rund trójstronnych negocjacjach ostatecznie rozporządzenie zostało przyjęte w maju 2016 roku. W opracowaniu
przedstawiono podstawowe cele i zadania Europolu oraz postanowienia rozporządzenia w zakresie parlamentarnej kontroli
działalności Europolu, wraz z odnośnikami do odpowiednich dokumentów i bazy IPEX.
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Agencja UE ds. Współpracy Organów Ścigania – Europol (dawniej Europejski Urząd Policji, agencja UE od 1 stycznia 2010)
– ustanowiony na mocy rozporządzenia 2016/794, zastępuje Europol ustanowiony decyzją 2009/371 WSiSW i jest jego
następcą prawnym. Rozporządzenie 2016/794 przyjęto 11 maja 2016 roku i będzie ono stosowane, z pewnymi wyjątkami, od
1 maja 2017 roku (pkt 4 poniżej).
Europol ma na celu wspierać i ułatwiać wzajemną współpracę właściwych organów państw członkowskich w zakresie
zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, dotykającej co najmniej dwa państwa członkowskie, czy terroryzmu i
przestępstw mających wpływ na wspólny interes objęty polityką Unii (lista w załączniku I do rozporządzenia). Cele te Europol
realizuje m.in. poprzez gromadzenie i przetwarzanie informacji, prowadzenie wymiany informacji, koordynację i prowadzenie
działań procesowych i operacyjnych, przygotowywanie analiz i ocen zagrożenia czy rozwój i propagowanie specjalistycznej
wiedzy oraz organizację szkoleń (por. art. 4 rozporządzenia).
Kontrolę parlamentarną nad Europolem reguluje art. 51 rozporządzenia 2016/794, powierzając ją, zgodnie z art. 88 TfUE (pkt
1 poniżej), Parlamentowi Europejskiemu oraz parlamentom narodowym. W myśl art. 51 rozporządzenia, kontrolę tę ma
sprawować wyspecjalizowana grupa ds. wspólnej kontroli parlamentarnej (GWKP), utworzona przez parlamenty narodowe i
Parlament Europejski. Grupa ta będzie monitorować działania Europolu pod względem politycznym, w tym wpływ tych działań
na podstawowe prawa i wolności osób fizycznych. Sposób organizacji i regulamin grupy wspólnie określą PE i parlamenty
narodowe. GWKP ma m.in. być konsultowana w sprawie wieloletniego programu Europolu, mieć możliwość spotykania się z
przewodniczącym zarządu czy dyrektorem wykonawczym Europolu oraz Europejskim Inspektorem Danych Osobowych
(przynajmniej raz w roku). Zgodnie z art. 51 ust. 3, GWKP uzyskała prawo do otrzymywania następujących informacji od
Europolu:
 oceny zagrożenia, analizy strategiczne, ogólne sprawozdania sytuacyjne, wyniki badań i ocen zleconych przez Europol,
 uzgodnienia administracyjne,
 roczne i wieloletnie programy prac,
 roczne sprawozdania nt. działalności Europolu,
 sprawozdanie z oceny Europolu sporządzone przez Komisję.
W art. 52 rozporządzenia określono zasady dostępu PE do informacji wrażliwych lub niejawnych przetwarzanych przez
Europol lub za jego pośrednictwem.
Na spotkaniu Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej (KPPUE) w maju 2016 roku ustalono, że grupa
robocza, powołana przez trojkę KPPUE, przygotuje wstępny projekt dotyczący organizacji GWKP, który zostanie przesłany
do konsultacji parlamentom narodowym i będzie omawiany na międzyparlamentarnym spotkaniu organizowanym przez
komisję LIBE w PE na jesieni 2016 roku. Ostateczny projekt ma zostać przygotowany przez grupę roboczą do 16 grudnia
2016, co pozwoli parlamentom na wprowadzenie poprawek przed spotkaniem w lutym 2017, poprzedzającym kolejną KPPUE,
na posiedzeniu której tekst ma zostać ostatecznie przyjęty (pkt 5 poniżej).
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WYBRANE DOKUMENY I INFORMACJE
Podstawa traktatowa
1. Art. 88 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
2. Art. 12 lit. c Traktatu o Unii Europejskiej
3. Art. 9 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej
Rozporządzenie 2016/794
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii
Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW,
2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW, Dz. Urz. UE 2016 L 135, s. 53

a. proces legislacyjny (procedura 2013/0091 (COD)): Obserwatorium legislacyjne, baza EUR-Lex
b. Rozpatrywanie projektu rozporządzenia w parlamentach narodowych: baza IPEX
Do 25 czerwca 2013 (termin badania pomocniczości) parlamenty narodowe przyjęły trzy uzasadnione opinie w
sprawie niezgodności projektu rozporządzenia z zasadą pomocniczości (Izba Reprezentantów Belgii, niemiecki
Bundesrat i parlament Hiszpanii). Przyjęto także (i przesłano w ramach dialogu politycznego) szereg opinii
poruszających inne niż pomocniczość kwestie, takie jak organizacja GWKP czy połączenie z CEPOL.
Stanowiska parlamentów narodowych dotyczące projektu, w tym uzasadnione opinie, są dostępne w bazie IPEX
(pkt 4 b poniżej).
Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej
5. Draft conclusions, 22-24 maja 2016, pkt 32, s. 6
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6. Zaktualizowane przepisy dla Europolu, Parlament Europejski, “W skrócie”, 04.05.2016
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