Predsednikom zadevnih odborov
Spoštovani gospod predsednik, spoštovana gospa predsednica,
veseli nas, da vas lahko povabimo na 9. srečanje Skupine za skupni parlamentarni nadzor
Europola (JPSG), ki bo potekalo 25. in 26. oktobra 2021 v skladu z 51. členom Uredbe
(EU) 2016/794 o Europolu.
Zaradi ukrepov za zajezitev pandemije covida-19, bo srečanje izjemoma potekalo na
daljavo.
Na srečanju bodo obravnavana številna konkretna vprašanja, ki neposredno izhajajo iz
pristojnosti JPSG, ki jih ima skladno z 51. členom Uredbe o Europolu. Srečanje bo
vključevalo predstavitev ge. Catherine DE BOLLE, izvršne direktorice Europola, in osrednja
govora g. Aleša HOJSA, ministra za notranje zadeve, in (za potrditev) ge. Ylve
JOHANSSON, komisarke za notranje zadeve. Tematski razpravi bosta obravnavali
kibernetski kriminal v EU, s poudarkom na spletni zlorabi otrok in sodelovanju s tretjimi
državami, osebami zasebnega prava in nevladnimi organizacijami, ter finančni kriminal in
korupcijo – zaščito finančnih interesov EU. Prilagamo osnutek dnevnega reda srečanja.
Pisna vprašanja
V skladu z 2. odstavkom 4. člena Poslovnika JPSG vas obveščamo o pravici do postavljanja
ustnih in pisnih vprašanj Europolu. Običajno je rok za pripravo odgovorov na pisna vprašanja
šest tednov, tokrat pa se je Europol strinjal, da bo svoje odgovore posredoval v petih tednih,
zato vas prosimo, da svoja pisna vprašanja sekretariatu JPSG pošljete najpozneje do 20.
septembra 2021. S tem bodo odgovori na voljo pravočasno za 9. srečanje JPSG.
Europolov večletni programski načrt 2022–2024
V skladu s točko c) drugega odstavka 51. člena Uredbe o Europolu se JPSG posvetuje o
Europolovem večletnem programskem načrtu 2022–2024. V vpogled prilagamo osnutek
programskega načrta. Delegacije imajo možnost sekretariatu JPSG pred srečanjem do 20.
septembra 2021 poslati pisne pripombe na načrt. Zaradi omejenega časa, ki je na voljo za
srečanje, se bo izvršna direktorica Europola odzvala na prejete pisne pripombe. Če bo dovolj
časa, bo možna tudi kratka izmenjava mnenj o tej točki dnevnega reda.

Splošni vidiki
Opozarjamo vas, da lahko vaš parlament/dom v JPSG zastopajo največ štirje člani (v primeru
dvodomnega parlamenta sta lahko največ dva člana na dom). Poslanci in njihove delegacije
se bodo morali prijaviti na srečanje.
Ker bo srečanje potekalo na daljavo, bo tolmačenje na voljo v omejenem obsegu. Jeziki, za
katere bo zagotovljeno tolmačenje, bodo določeni pred srečanjem. V skladu s 3. odstavkom
4. člena Poslovnika JPSG sta delovna jezika JSPG angleščina in francoščina, zato delegacije
prosimo, da vsa pisna vprašanja, pisne pripombe ali prispevke predložijo v enem od teh dveh
jezikov. Elektronski naslov sekretariata JPSG je jpsg.libesecretariat@europarl.europa.eu,
kopija pa naj bo poslana tudi slovenskemu predsedstvu na jpsg@dz-rs.si.
Vsi dokumenti, ki jih Europol predloži za srečanje v skladu s 3. odstavkom 51. člena Uredbe
o Europolu, vsi prispevki delegacij v JPSG in drugi ustrezni dokumenti pa bodo pred
srečanjem objavljeni na spletni strani JPSG IPEX in posredovani delegacijam po elektronski
pošti.
Nadaljnje praktične informacije, vključno z navodili za prijavo in povezavo, bodo pravočasno
posredovane službam vašega parlamenta, pristojnim za odnose z Evropskim parlamentom.
S spoštovanjem,
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Evropski parlament
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