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Scurtă prezentare a Europol 
 

Europol este agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de 
aplicare a legii. Având sediul la Haga, în Țările de Jos, agenția sprijină statele 
membre în lupta lor împotriva criminalității grave și a actelor de terorism 
comise la nivel internațional. Printre temele aflate în atenția Europol se 
numără:  

 terorismul;  
 traficul de droguri și activitățile de spălare de bani la nivel 

internațional;  
 frauda organizată; 
 falsificarea monedei euro;  
 introducerea ilegală de persoane;  
 criminalitatea informatică;  
 traficul de ființe umane.  

 

În îndeplinirea mandatului, Agenția colaborează cu numeroase state 
partenere și cu organizații internaționale din afara UE.  

Cooperarea interparlamentară la nivelul UE – introducere 

Parlamentul European și parlamentele naționale definesc împreună 
organizarea și promovarea unei cooperări interparlamentare eficiente și 
periodice în cadrul UE. 

Cooperarea între membrii Parlamentului European și cei ai parlamentelor 
naționale se desfășoară sub numeroase formate, inclusiv prin: conferințe și 
reuniuni, vizite și videoconferințe, rețele online și baze de date.  

Cooperarea parlamentară instituțională are loc în foruri precum: 
Conferința președinților parlamentelor din UE; Conferința organelor 
parlamentare specializate în chestiunile Uniunii (COSAC); Conferința 
interparlamentară pentru politica externă și de securitate comună și politica 
de securitate și apărare comună (PESC/PSAC); Săptămâna parlamentară 
europeană; Conferința interparlamentară pentru stabilitate, coordonare 
economică și guvernanță în Uniunea Europeană; Grupul mixt de control 
parlamentar specializat al Europol (JPSG).  

Comisiile și alte structuri ale Parlamentului European organizează, de 
asemenea, întâlniri cu parlamentele naționale cu privire la aspecte concrete 
sau la proiecte specifice legislației UE.  

  

https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/terrorism
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/drug-trafficking
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime/money-laundering
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime/money-laundering
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/organised-property-crime
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/forgery-of-money-and-means-of-payment/euro-counterfeiting
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/trafficking-in-human-beings
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Grupul mixt de control parlamentar specializat al EUROPOL 

- prezentare generală - 

 

Bază legală 

În conformitate cu articolul 88 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii 
Europene, controlul activităților Europol este efectuat de către Parlamentul 
European, împreună cu parlamentele naționale. În acest sens, s-a constituit 
un grup mixt de control parlamentar specializat (JPSG), instituit de către 
parlamentele naționale și comisia competentă a Parlamentului European.  

Organizarea și Regulamentul de procedură al JPSG au fost stabilite 
împreună de către Parlamentul European și de către parlamentele naționale. 

Reuniunea constitutivă a avut loc la Bruxelles, în octombrie 2017. 

 

Obiectiv 

JPSG are drept obiectiv monitorizarea din punct de vedere politic a 
activității Europol, inclusiv în ceea ce privește impactul asupra drepturilor și 
libertăților fundamentale ale persoanelor fizice. 

 

Componență 

Grupul este format din delegații ale parlamentelor naționale din statele 
membre UE, compuse din câte patru reprezentanți, și o delegație formată 
din șaisprezece reprezentanți, din Parlamentul European. Danemarca are 
statut de membru cu drepturi limitate, așa cum a fost adoptat prin 
Regulamentul JPSG la Bruxelles, în octombrie 2019. 

Grupul poate invita la lucrările sale observatori ad-hoc pentru a asista la 
dezbaterea unor anumite puncte de pe agendă. Observatorii pot fi 
reprezentanți ai unor organizații internaționale sau ai unor state terțe cu 
care Europol a încheiat acorduri. Aceștia nu au dreptul să participe la luarea 
deciziilor.     
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Conducerea Grupului și modul de luare a deciziilor 

JPSG este co-prezidat de parlamentul statului membru care deține 
președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene și de Parlamentul 
European, cel din urmă fiind reprezentat de președintele comisiei sale 
competente (copreședinți).  

Deciziile în cadrul Grupului sunt luate prin consens.  

 

Reuniuni 

Grupul se reunește de două ori pe an, reuniunea de primăvară fiind 
organizată în statul care deține președinția Consiliului UE, iar cea de toamnă 
fiind organizată la Bruxelles, la sediul Parlamentului European.  

 

Reprezentarea Europol și a Autorității Europene pentru Protecția 
Datelor în cadrul reuniunilor JPSG 

Atât în Regulamentul Grupului, cât și în Regulamentul Europol, este 
prevăzut faptul că la reuniunile JPSG, la solicitarea Grupului, sunt invitați 
președintele consiliului de administrație al Europol, directorul executiv sau 
adjuncții acestora.   

Aceștia sunt chemați pentru a discuta chestiuni legate de aspectele 
bugetare ale activităților supuse controlului parlamentar, organizarea 
structurală a Europol și potențiala instituire a unor noi unități și centre 
specializate.  

De asemenea, șeful Autorității Europene pentru Protecția Datelor se 
prezintă în fața JPSG, la cererea acestuia și cel puțin o dată pe an, pentru a 
discuta chestiuni generale legate de protecția drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice, și în special protecția datelor cu 
caracter personal în ceea ce privește activitățile Europol.  

În dialogul dintre parlamentari și reprezentanții autorităților menționate 
se ține cont de obligațiile privind respectarea discreției și a confidențialității.  

 

Chestiuni și documente supuse analizei JPSG 

JPSG este consultat în legătură cu programul multianual al Europol. 

Europol transmite JPSG următoarele documente spre informare, ținând 
cont de obligațiile de discreție și confidențialitate: 

(a) evaluări privind amenințările, analize strategice și rapoarte generale 
asupra situației referitoare la obiectivul Europol, precum și 
rezultatele studiilor și ale evaluărilor comandate de Europol; 

(b) acordurile administrative; 
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(c) documentul care conține programul multianual și programul anual de 
activitate al Europol; 

(d) raportul anual de activitate consolidat privind acțiunile sale; 

(e) raportul de evaluare întocmit de Comisia Europeană.  

 

Dreptul de a pune întrebări 

Membrii JPSG au dreptul de a pune întrebări scrise și întrebări orale. 
Întrebările scrise pot fi adresate și în afara reuniunilor, inclusiv pe teme care 
nu se află înscrise pe agenda reuniunilor. Acestea sunt verificate de către co-
președinți dacă se înscriu în aria de responsabilitate a Europol, în 
conformitate cu Regulamentul organizației; dacă sunt aprobate, se așteaptă 
un răspuns într-un interval de timp rezonabil.  

 

Rezultatele reuniunilor 

JPSG poate elabora concluzii de sinteză privind monitorizarea politică a 
activităților Europol și poate prezenta aceste concluzii Parlamentului 
European și parlamentelor naționale. Parlamentul European le transmite spre 
informare Consiliului, Comisiei și Europol. 

 

Participarea parlamentarilor români la JPSG 

 

Delegația română la JPSG 

Parlamentul României participă la JPSG ca membru cu drepturi depline, 
statut ce decurge din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene 
Delegația permanentă la JPSG este înființată prin Hotărâre a Parlamentului. 

Membrii JPSG sunt selectați ținând cont de necesitatea asigurării 
cunoștințelor de specialitate privind aspectele de fond, precum și de 
continuitatea pe termen lung. Atunci când este posibil, membrii JPSG sunt 
desemnați pe durata mandatului lor parlamentar.  

Componența Delegației se aprobă de plenul celor două Camere ale 
Parlamentului României, pe baza propunerilor comisiilor de specialitate, cu 
respectarea configurației politice a Parlamentului. 

Președinția delegației este asigurată de Camera Deputaților/Senat.  

*** 
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Președinția română a JPSG 

Președinția română a Consiliului Uniunii Europene din prima parte a anului 
2019 a prilejuit co-prezidarea JPSG de către delegația română.  

Pe agenda reuniunii de la București s-au aflat cu prioritate chestiuni legate 
de funcționarea acestuia, negocieri privind reprezentarea în Consiliul de 
administrație al Europol, dar și aspecte legate de stabilirea unui mod de lucru 
cât mai eficient cu Europol. 

Având în vedere rezultatele bune și expertiza câștigată de delegația 
română, pentru a se asigura continuitate și consistență dezbaterilor la nivelul 
Grupului, aceasta a avut, la finalul președinției și în perioada imediat 
următoare, vizite de lucru și întâlniri cu delegațiile finlandeză, croată și 
germană (reprezentând președințiile JPSG care urmau României). 

În continuare, șefa Delegației Parlamentului României la JPSG face parte 
din Grupul de lucru organizat la nivelul JPSG care are în mandat identificarea 
modului de reprezentare a Grupului la nivelul Consiliului de administrare al 
Europol.  

 

*** 

Secretariatul delegației parlamentare române 

Secretariatul permanent al delegației este asigurat de DROIUE și are 
sarcina de a sprijini delegația în activitățile care privesc acțiunile de relații 
externe, inclusiv în ceea ce privește alcătuirea dosarului documentar, 
redactarea proiectelor de documente și asigurarea comunicării cu 
Parlamentul European, cu Parlamentul statului care deține co-președinția 
Grupului, cu celelalte delegații naționale, precum și cu instituții relevante 
din țară și din străinătate. 

 
Profilul membrului delegației 

 Să fie membru validat al parlamentului național; 

 Să fie membru în una din comisiile care au în portofoliu aspecte privind 
activitatea Europol și să aibă expertiză în domeniul de activitate al 
Agenției;  

 Să manifeste flexibilitate și disponibilitate față de calendarul de 
activități al organizației; 

 Să urmărească activitățile Grupului, pentru a formula puncte de 
vedere, întrebări scrise și orale, observații și propuneri; 

 Să colaboreze cu ceilalți membri ai delegației pentru promovarea unor 



 
 

8 

inițiative românești; 

 Să cunoască la nivel avansat cel puțin una din limbile de lucru ale 
Grupului, respectiv engleza și franceza;  

 
Drepturi și obligații 

 Să participe la activitățile Grupului; 

 Să voteze în situațiile când se ia o decizie; 

 Să ia cuvântul în cadrul reuniunilor; 

 Să adreseze întrebări scrise și orale, în conformitate cu Regulamentul 
Grupului; 

 Să analizeze documentele și chestiunile supuse atenției Grupului; 

 Să inițieze, să elaboreze și să prezinte documente care susțin pozițiile 
României cu privire la chestiuni de interes național sau internațional; 

 Să contribuie la luarea deciziilor în cadrul delegației și la aplicarea 
acestora; 

 Să prezinte amendamente ale documentelor dezbătute; 

 Să contribuie la luarea deciziilor în cadrul delegației și la aplicarea 
acestora; 

 Să comunice cu secretarul delegației în chestiunile legate de 
exercitarea statutului de membru al organizației (participare la activități, 
inițiative politice, prezentarea unor documente, luări de cuvânt, aspecte 
logistice ale participării). Secretariatul permanent al delegației este 
asigurat de Direcția pentru relații cu organizațiile internaționale și UE și 
are sarcina de a sprijini delegația în activitățile care privesc acțiunile de 
relații externe, inclusiv în ceea ce privește alcătuirea dosarului 
documentar, redactarea proiectelor de documente și asigurarea 
comunicării.  

 
Informații practice privind deplasările la acțiuni de diplomație 

parlamentară 

Fiecare deplasare a membrilor Camerei Deputaților în vederea 
participării la acțiuni de diplomație parlamentară se aprobă, conform 
competențelor - după caz, de Biroul permanent al Camerei Deputaților, 
Președintele Camerei Deputaților sau un membru al Biroului permanent 
desemnat să asigure permanența - pe baza unui memorandum intern și a 
unui deviz de cheltuieli întocmite de compartimentele de specialitate din 
cadrul Direcției generale afaceri externe și protocol. Documentele prin 
care se solicită efectuarea deplasării se vor înainta Direcției generale 
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afaceri externe și protocol într-un interval de timp suficient de larg, astfel 
încât Memorandumul intern împreună cu anexele să poată fi prezentate 
spre aprobare, de regulă, cu cel puțin 10 zile înainte de plecarea în 
străinătate.  

Membrii delegațiilor care participă la acțiuni de diplomație 
parlamentară au obligația de a prezenta, în termen de 10 zile de la 
întoarcerea în țară, o informare cu privire la acțiunea la care au participat 
și la rezultatele acesteia. Documentul va fi prezentat Biroului permanent 
al Camerei Deputaților pentru a lua act. 

De asemenea, șefii delegațiilor parlamentare sau membrii acestora, 
precum și participanții la acțiuni de relații externe în baza unor invitații 
nominale, au posibilitatea de a prezenta, printr-o conferință, declarație 
sau printr-un comunicat de presă, activitățile de diplomație parlamentară 
la care au participat. 

Rezervările pentru transportul internațional în străinătate se asigură 
de către Camera Deputaților, prin licitație organizată cu agenții de turism 
specializate, în condițiile reglementărilor legale în vigoare.  

Transportul cu avionul se asigură, de regulă, la clasa economic, de 
preferință pe rute de transport directe, în condiții de economicitate. 

În ceea ce privește cazarea, Hotărârea Birourilor permanente reunite 
ale Camerei Deputaților și Senatului României nr. 3/2019 privind 
organizarea și desfășurarea acțiunilor de relații externe prevede pentru 
participanți posibilitatea de a alege: 

Rezervarea cazării de către serviciile specializate ale Camerei 
Deputaților, participantul urmând să primească voucher-ul de cazare și 
drepturile de diurnă, în funcție de țara și perioada de deplasare. 

Rezervarea cazării prin misiunile diplomatice ale României în 
străinătate, conform baremului prevăzut, suma aferentă urmând a fi 
acordată ca avans delegațiilor sau persoanelor respective.  

O indemnizație de deplasare formată din indemnizația de cazare și 
diurnă, cu respectarea unui barem maxim de cazare, în funcție de țara de 
destinație. Sumele menționate se oferă în avans, odată cu ridicarea 
biletului de avion (de obicei cu 2 zile înainte de plecare), și nu necesită 
justificare ulterioară. Participanții care optează pentru această variantă 
își rezervă personal cazarea în avans, din venituri proprii, și își asumă 
integral toate riscurile privind eventuale erori de sistem, anularea 
rezervării, modificări ale perioadei de deplasare etc. 

Decontul pentru justificarea avansului acordat și a cheltuielilor 
efectuate se prezintă la Direcția decontări cu deputații în cel mult două 
zile lucrătoare de la data întoarcerii în țară. 
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Imposibilitatea participării la o acțiune aprobată sau eventuala 
desemnare a unui înlocuitor se comunică de urgență, în scris, către 
Direcția generală afaceri externe și protocol și Direcția decontări cu 
deputații. Comunicarea este necesară pentru anunțarea organizatorilor și 
a instituțiilor implicate (ambasade, consulate etc.), pentru anularea 
rezervărilor și evitarea penalizărilor. În cazul nerespectării datei limită 
pentru anularea rezervării/modificării datelor de deplasare, penalizările 
pot fi suportate de cei care nu au respectat termenul (cu excepția 
cazurilor de forță majoră, inclusiv motive de sănătate pentru care se 
prezintă certificat medical). 

 

 

 


