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          19 януари 2018г. 

 

 

Уважаеми председател, уважаеми колега, 

 

За нас е удоволствие да Ви поканим на на Втората среща на Съвместната 

група за парламентарен контрол на Европол (СГПК), която ще се 

състои на 18 и 19 март 2018г. в София, България. Срещата ще бъде съ-

председателствана от председателя на Комисията по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент (LIBE) г-н Клод 

Мораес и председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен 

ред в 44-тото Народно събрание на Република България г-н Цветан 

Цветанов. 

 

По време на тази втора среща, СГПК ще продължи да изпълнява функциите 

си по отношение на политическия надзор на Европол, като проведе 

дискусии с представители на ръководството на Европол и Европейския 

надзорен орган за защита на данните. Сред тематичните акценти в 

програмата ще присъстват сътрудничеството със страните от Западните 

Балкани, киберсигурност и противодействието на тероризма и 

организираната престъпност. В съответствие с член 51, параграф 2, точка в) 

от Регламента за Европол, ще бъде проведена първа обмяна на мнения 

относно бъдещата Многогодишна работна програма на Европол 2020-2022. 

 

Срещата също така ще предостави възможност за продължаване на 

работата по Процедурните правила на СГПК. Вашият парламент/камара ще 

получи ново предложение за текст на Процедурните правила в средата на 

февруари, който ще бъде отворен за писмени изменения от съотвентните 

делегации. Проектът ще бъде изготвен от настоящите съ-председатели на 

СГПК и ще вземе под внимание дискусиите, които се проведоха по време на 

учредителната среща на СГПК през октомври 2017г. 

 

Учтиво Ви напомняме, че Вашият парламент/камара могат да бъдат 

представлявани от максимум четирима членове на СГПК (в случаите на 

двукамерни парламенти, всяка камара може да изпрати най-

много двама членове). Членовете и техните делегации трябва 

да се регистрират според описаната процедура в приложената 

Обща информация. Моля да обърнете внимание, че 
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акредитационната система по време на регистрацията ще Ви помоли да 

посочите ръководител на делегацията си. 

 

Крайният срок за регистрация на делегацията Ви чрез акредитационната 

система е 2 март 2018г. 

 

Очакваме с радост да посрещнем делегацията Ви в София. Приложено, ще 

откриете проекта на програма за срещата, както и документа с обща 

информация. 

 

С уважение, 

 

 
 

Цветан Цветанов 

Ръководител на Българската 

делегация в Съвместната група за 

парламентарен контрол  

на Европол  

 

 

 

 
 

 

Колд Мораес 

председател на Комисията по 

граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи, Европейски 

парламент 

 

 

Приложение 1: Проект на програма за Втората среща на Съвместната група 

за парламентарен контрол на Европол  

 

Приложение 2: Обща информация за Втората среща на Съвместната група 

за парламентарен контрол на Европол 


