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Geachte voorzitter, 

De Commissie dankt de Tweede Kamer voor haar advies over de verordening betreffende het 
Europees Agentschap voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving 
{COM(2013) 173 final}. 

De Commissie heeft al meerdere keren haar standpunt kenbaar gemaakt over de wijze 
waarop het gezamenlijke toezicht op de activiteiten van Europol door het Europees 
Parlement en de nationale parlementen dient plaats te vinden . De Commissie is van mening 
dat het binnen de bevoegdheid van zowel het Europees Parlement als de nationale 
parlementen ligt om hun samenwerking te organiseren en zij moeten ertoe worden 
aangemoedigd dat ook te doen, zonder afbreuk te doen aan hun eigen procedures. 

De Commissie blijft bij dit standpunt en is van mening dat, ter eerbiediging van de 
onafhankelijkheid van de nationale parlementen en het Europees Parlement evenals van hun 
vrijheid tot zelforganisatie, conform artikel 9 van Protocol nr. 1 bij de Verdragen, de regels 
en vormen van een dergelijke gezamenlijke samenwerking niet in de voorgestelde 
verordening moeten worden vastgesteld. 

Bijgevolg is de Commissie het met de Tweede Kamer eens dat de gedetailleerde 
organisatorische voorschriften betreffende het gezamenlijke toezicht die door het Europees 
Parlement zijn voorgesteld in de Europol-verordening, namelijk de instelling van een 
gezamenlijke parlementaire controlegroep, niet volledig in overeenstemming zijn met het 
Verdrag. 

Ook in de onlangs aangenomen Europese veiligheidsagenda heeft de Commissie beklemtoond 
dat de specifieke rol van de nationale parlementen met betrekking tot de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechŕ tot uiting komt in de bredere inzet van de Commissie voor een 
hernieuwde politieke dialoog met de nationale parlementen. 

' In 2010 presenteerde de Commissie een mededeling betreffende de procedures voor het toezicht op de 
activiteiten van Europol door het Europees Parlement, in samenwerking met de nationale parlementen 
{COM(2010)776}. 

2 Artikel 69 VWEU. 



De Commissie hoopt dat deze brief een antwoord biedt op de vragen en opmerkingen van de 
Tweede Kamer en verheugt zich op het vervolg van de politieke dialoog. 

Hoogachtend, 

¡Neven MIMICA 
' Lid van de Commissie 


