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Κύριε Πρόεδρε, 

Η Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη γνώμη της 
αναφορικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον 
τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και για την κατάργηση των αποφάσεων 
2009/371/ΔΕΥκαι 2005/681/ΔΕΥ[COM(2013) 173 final], 

Η πρόταση, η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2013, έχει πλέον φτάσει 
στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τους συννομοθέτες. Το τελικό κείμενο ψηφίστηκε 
στην επιτροπή LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 30 Νοεμβρίου 2015. Επιτεύχθηκε 
πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 4ης 
Δεκεμβρίου 2015. Το κείμενο πρέπει πλέον να εγκριθεί επίσημα από τους συννομοθέτες. 

Μία από τις κύριες καινοτομίες του εν λόγω κανονισμού συνίσταται στην εξασφάλιση 
αυξημένης λογοδοσίας της Ευρωπόλ, μέσω διαδικασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων. 

Η Επιτροπή έχει λάβει δεόντως υπόψη τις απόψεις που εξέφρασε η Βουλή των Αντιπροσώπων 
στη γνώμη της όσον αφορά τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στον εν λόγω έλεγχο. Ωστόσο, 
η Επιτροπή πιστεύει ότι ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε μεταξύ των συννομοθετών σχετικά με 
τη λειτουργία της μικτής ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου (MOKE) είναι ισορροπημένος. 

Οι συννομοθέτες συμφώνησαν ότι οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη λειτουργία και τη 
σύνθεση της MOKE θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων. Οι Συνθήκες της EE δεν παρέχουν τη 
δυνατότητα επιβολής νομικά δεσμευτικών υποχρεώσεων στα εθνικά κοινοβούλια με την 
ενωσιακή νομοθεσία. Ως εκ τούτου, οι συννομοθέτες συμφώνησαν ότι ο κανονισμός, αφενός, 
ορίζει τους γενικούς κανόνες για τη λειτουργία της MOKE, ενώ, αφετέρου, δεν θίγει τα 
προνόμια των εθνικών κοινοβουλίων. 

Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη 
MOKE, ο συμβιβασμός προβλέπει πρόσθετες ρήτρες διασφάλισης, όπως αναφέρεται στην 
αιτιολογική σκέψη 48: «Οι διαδικασίες ελέγχου των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ θα πρέπει 
να καθοριστούν λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ανάγκης διασφάλισης της ισότιμης 
συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων [...].» 

Κ. Γιαννάκη ΟΜΗΡΟΥ 
Πρόεδρο της 
Βουλής των Αντιπροσώπων 
CY-1402 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 



Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και τα εθνικά κοινοβούλια θα μπορέσουν να θεσπίσουν κατάλληλους διαδικαστικούς κανόνες 
για την ειδική λειτουργία της MOKE. 

Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι συγκεκριμένες διευκρινίσεις απαντούν στα ζητήματα που ετέθησαν 
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και προσβλέπει στη συν ' υ πολιτικού διαλόγου στο 
μέλλον. 

Με εκτίμηση, 

Frans Timmermans 
Πρώτος Αντιπρόεδρος 
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