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Europol-voorstel: uitnodiging tot leveren van reactie over parlementaire controle
153542U

Geachte heer Diaz de Mera,
De vaste commissie Immigratie & Asiel / JBZ-raad (I&A/JBZ) heeft uw uitnodiging aan nationale
parlementen tot het indienen van een reactie op het Europol-voorstel1 besproken in haar vergadering van 10 september 2013. De commissie doet haar reactie op het aspect van parlementaire controle op Europol hierbij aan u toekomen.
Het voorgestelde artikel 53 legt vast dat het Europees Parlement en de nationale parlementen
onder andere de volgende informatie ontvangen; jaarlijkse activiteitenverslagen, dreigingsevaluaties, strategische analyses, meerjarige en jaarlijkse werkprogramma's. Voorts kan met de
uitvoerend directeur en de voorzitter van de raad van bestuur van gedachten worden gewisseld
in het Europees Parlement, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de nationale parlementen. Daarnaast zal het Europees Parlement zijn rol als begrotingsautoriteit vervullen.
De commissie I&A/JBZ kan met deze wijze van parlementaire controle, zoals genoemd in art.
53, instemmen. Het verschijnen van de voorzitter van de raad van bestuur en de uitvoerend
directeur in het Europees Parlement om aangelegenheden in verband met Europol te bespreken
wordt als zinvol geacht, mede gelet op het feit dat de commissie I&A/JBZ op vrijwillige basis in
december 2012 met de directeur van Europol, de heer Wainwright, een dergelijk overleg heeft
gevoerd. Het voorstel legt bovendien, naar de mening van de commissieleden, duidelijk vast
welke informatie dient te worden verstrekt en is zodanig van karakter dat daarmee de activiteiten van Europol volledig in zicht komen.
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COM(2013)173, d.d. 27 maart 2013. De behandeling in de Eerste Kamer van dit voorstel is te raadplegen
op www.europapoort.nl onder het edossiernummer E130019.
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De commissie pleit tot slot wel voor een gestructureerde en periodieke organisatie van de parlementaire controle, mede gezien het feit dat interparlementaire bijeenkomsten met betrekking
tot Europol in het verleden niet gestructureerd hebben plaatsgevonden.
Hoogachtend,

Dr. G. ter Horst
Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad

