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Резюме 
 
В настоящото проучване се прави оценка на надзора върху 
националните агенции за сигурност и разузнавателните служби от 
страна на парламентите и специализираните непарламентарни 
надзорни органи с оглед да се определят добрите практики, които 
могат да обогатят подхода на Европейския парламент към засилване 
на надзора върху Европол, Евроюст, Frontex и в по-малка степен 
върху Sitcen. В проучването се предлагат поредица подробни 
препоръки (включително в областта на достъпа до класифицирана 
информация), формулирани въз основа на задълбочена оценка на: 1) 
функциите и правомощията на тези четири органа понастоящем; 2) 
съществуващите разпоредби за надзор върху тези органи от страна 
на Европейския парламент, съвместните надзорни органи и 
националните парламенти; и 3) институционалната и правна рамка 
за парламентарен и специализиран контрол върху агенциите за 
сигурност и разузнавателните служби в държавите-членки на ЕС и 
другите основни демокрации. 
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ОБОБЩЕНИЕ 
 
Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС даде мандат на Женевския център 
за демократичен контрол върху въоръжените сили (DCAF) и на Европейския институт 
(EUI) да извършат проучване относно „парламентарния надзор върху разузнавателните 
служби в съответните държави-членки на ЕС и другите основни демокрации”. 
Очакваше се това проучване да „определи демократичните стандарти и най-добрата 
практика, както и подходящия баланс между нуждите на секретността и 
необходимостта от внимателно проучване, които Европейският парламент (ЕП) може да 
използва при създаването на негов собствен орган за надзор”. След консултации с 
Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС беше взето решение този мандат 
да се тълкува на фона на четирите важни тенденции и развития, породили дискусия 
относно начина, по който ЕП може да засили надзора върху агенциите на ЕС в 
областта на свободата, сигурността и правосъдието, както и върху Ситуационния 
център на ЕС (Sitcen)1, който играе роля в пространството на свобода, сигурност и 
правосъдие (ПССП): 
 
1) Договорът от Лисабон дава на ЕП и на националните парламенти мандат за 
засилване на техния контрол върху два органа на ПССП: Европол и Евроюст. В него 
изрично се предвижда новите регламенти във връзка с Европол и Евроюст да включват 
разпоредби относно парламентарен „контрол” (в случая с Европол) и „оценка” (в 
случая с Евроюст). През следващите две години Комисията ще изготви предложения за 
тези регламенти. ЕП ще има възможност да гарантира, че това законодателство 
включва необходимите разпоредби за парламентарен надзор. В допълнение, фактът, 
че пространството на свобода, сигурност и правосъдие вече подлежи на стандартна 
законодателна процедура, означава, че ЕП вече е в по-добра позиция да гарантира, че 
новите или преработени нормативни рамки за агенциите на ПССП ще включват 
разпоредби относно парламентарния надзор. Всъщност това вече е факт в 
проекторегламент относно Frontex, който беше в процес на обсъждане към момента на 
изготвяне на проучването.  
 
2) ЕП може да разполага с известни възможности за контрол върху работата на Sitcen, 
който осъществява редица функции във връзка с вътрешната сигурност, тъй като вече 
е част от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). Макар че ЕСВД (а оттам и 
Sitcen) попада в обхвата на общата външна политика и политика на сигурност 
(ОВППС), която е област на междуправителствените политики, Договорът от Лисабон 
предоставя на ЕП някои нови правомощия в тази сфера.  
 
3) Наблюдават се важни развития в областта на достъпа до информация, които са 
вътрешно свързани със засилването на контрола върху органите на ПССП. През 2010 г. 
ЕП и Комисията сключиха ново междуинституционално споразумение, което 
значително подобрява достъпа на ЕП до информация на Комисията. В допълнение, 
понастоящем ЕП обмисля преглед на законодателството на ЕС в областта на достъпа до 
информация, както и възможността за ново междуинституционално споразумение със 
Съвета, което да включва разпоредби относно достъпа на Парламента до 
класифицирана информация. Траекторията на тези текущи дискусии ще има дълбоки 
последствия за надзора на ЕП върху органите на ПССП.  
 

                                                 
1 В настоящото проучване терминът „органи на ПССП“ означава агенциите по въпросите на пространството 
на свобода, сигурност и правосъдие (Европол, Евроюст и Frontex) и Ситуационния център на ЕС (Sitcen). 
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4) В по-общ план, през последното десетилетие ЕП проявява все по-засилен интерес 
както към националните агенции за сигурност, така и към органите на ПССП. Това се 
доказва от засилен интерес при изготвянето на новия регламент относно решенията на 
Frontex, Европол и Евроюст, както и на двете временни комисии, които провериха 
дейностите на националните агенции за сигурност и направиха важни препоръки по 
отношение на надзора. 
 
Въз основа на това тълкуване на мандата, основата цел на настоящото проучване е да 
предостави сравнителна оценка на надзора върху разузнавателните служби в 
държавите-членки на Европейския съюз и другите демокрации с цел да се определят 
добрите практики, които могат да обогатят дебата относно засилването на надзора 
върху органите на ПССП от страна на Европейския парламент.  
 
Настоящото проучване поставя акцент върху Европол, Frontex и Евроюст, както и 
върху Sitcen. В общи линии ролята на тези органи е да улесняват, координират и 
засилват сътрудничеството между националните органи с цел насърчаване на 
сигурността и правосъдието в ЕС. Без съмнение определящата черта на националните 
агенции за сигурност2 е тяхното правомощие да използват т.нар. специални 
правомощия за събиране на информация, като прихващане на съобщения, наблюдение 
под прикритие, ползване на тайни информатори и дори тайно влизане в помещения. 
Органите от AFSJ не разполагат с такива правомощия и при съпоставка с това 
описание е очевидно, че органите на ЕС в областта на AFSJ не са разузнавателни 
служби по смисъла, по който те се възприемат на национално равнище. С оглед на 
факта, че ЕП има интерес да засили контрола върху тези органи, мандатът за 
проучване и извличане на поуки относно надзора върху националните 
„разузнавателни служби” може да се окаже необичаен избор. 
 
Въпреки това, органите на ПССП и националните разузнавателни служби имат редица 
сходни характеристики. Те изпълняват „разузнавателни функции” на национални 
разузнавателни служби, макар и не непременно по същия начин или със същата цел. 
По-специално, те събират (макар и без да прибягват до специални правомощия), 
анализират и разпространяват информация до група лица, които взимат решения. 
Друго важно сходство между органите на ПССП и националните разузнавателни 
служби е, че те също получават, изготвят и разпространяват класифицирана 
информация. Това има важни последствия за надзора, тъй като надзорните органи се 
нуждаят от достъп до класифицирана информация с цел проверка на работата на 
агенциите, чиито дейности са „класифицирани”, и/или предполагат използване на 
класифицирана информация, което е сфера, в която ЕП може да научи много от 
националните системи за надзор. Въпреки това следва да бъдем предпазливи по 
отношение на „преносимостта” на надзорните модели и практики от национално на 
европейско равнище предвид факта, че националните надзорни органи и ЕП 
проверяват агенциите със съвсем различен мандат и правомощия. Надзорът следва да 
се разбира в контекста на организациите, които се контролират.  

                                                 
2 Понятието „разузнавателна служба“ по принцип се отнася за държавен орган, който събира, анализира и 
разпространява информация относно заплахи за националната сигурност или други национални интереси на 
политиците и други изпълнителни органи. Разузнавателните служби могат да осъществяват тези 
„разузнавателни функции“ изключително извън териториалната юрисдикция на тяхната държава (напр. 
Секретната разузнавателна служба (Secret Intelligence Service) на Обединеното кралство), изключително на 
тяхната държавна територия (напр. Федералната служба на Германия за защита на конституцията), или на и 
извън тяхната територия (напр.  нидерландската Генерална разузнавателна служба или AIVD). В няколко 
държави (напр. в Швеция и Дания) тези органи могат да притежават и полицейски правомощия и поради 
това понякога се наричат „полицейски служби за сигурност“. От съображения за последователност в 
настоящото проучване терминът „разузнавателна служба“ обозначава организации, които носят различните 
наименования „служби за сигурност“, „вътрешни разузнавателни служби“ или разузнавателни служби“. 
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Настоящото проучване се състои от пет глави. В първата се разглеждат целите, 
мандатът и методологията на проучването. Във втората глава се прави преглед на 
нормативната база, мандата и сегашните правомощия на Европол, Евроюст, Frontex и 
Sitcen и се определят няколко области от работата на тези органи, които могат да 
породят притеснения от гледна точка на надзора. В третата глава се прави анализ на 
ролята и правомощията на ЕП за надзор на органите на ПССП, както и на обхвата на 
неговия достъп до информация от (и във връзка с) тези органи. В тази глава също така 
се прави преглед на ролята на националните парламенти при надзора на органите на 
ПССП, както и на ролята на съвместните надзорни органи на Европол и Евроюст при 
контрола върху използването на лични данни от страна на тези агенции. В четвъртата 
глава се представя подробна сравнителна оценка на начина, по който е организиран 
непарламентарният надзор и по който той се осъществява на национално равнище. 
Този раздел обръща особено внимание на достъпа до информация от парламентарните 
и непарламентарни надзорни органи. В последната глава на проучването се очертават 
редица варианти за консолидиране и засилване на надзора върху Европол, Евроюст, 
Frontex и Sitcen от страна на Европейския парламент. Настоящото обобщение поставя 
акцент върху очертаването на тази глава в общ план, включително двадесет и двете 
препоръки към Европейския парламент. 
 

Препоръки за засилване на надзора на Европейския 
парламент върху органите на ПССП 
 
В настоящото проучване се правят подробни препоръки, които биха могли да бъдат 
полезни за предстоящия дебат относно начина, по който може да бъде засилен 
надзорът на Европейския парламент върху органите на ПССП. Някои от тези препоръки 
се отнасят за надзора на ЕП върху всички органи на ПССП, които са предмет на 
обсъждане в настоящото проучване (т.e. Европол, Евроюст, Frontex и Sitcen). Най-
голям акцент обаче се поставя върху агенциите на ПССП (т.e. Европол, Евроюст, 
Frontex). Това е така, тъй като ЕП има ясно формулиран мандат съгласно Договора за 
надзор върху Евроюст и Европол и ще бъде съвместен законодателен орган по 
отношение на новите регламенти относно тези агенции и Frontex. Развитието на 
парламентарния надзор върху Sitcen ще продължи по различна линия, тъй като Sitcen 
попада в обхвата на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) – 
сфера, в която ЕП има по-малко правомощия. Препоръките са свързани с надзора 
върху органите на ПССП в техния вид от май 2011 г. От основно значение е 
разпоредбите за надзор да се изготвят успоредно с всички промени в мандата и 
правомощията на тези органи и да бъдат съизмерими с дейностите, които са обект на 
надзор. 
 
При създаването на правната и институционална рамка за парламентарен надзор 
върху органите на ПССП, ЕП и другите съответни заинтересовани лица следва 
постоянно да имат предвид, че разпоредбите за надзор не следва да разубеждават 
държавите-членки да използват тези органи за сътрудничество в сферата на ПССП. 
Повечето държави-членки вече са убедени в добавената стойност, която служби като 
Европол и Евроюст могат да имат в подкрепа на собствената им работа. Въпреки това 
съществува риск ако разпоредбите за надзор поставят прекалено голямо бреме върху 
органите на ПССП и/или националните органи, някои от държавите-членки просто да 
прибягнат до двустранни канали на сътрудничество, които не се регулират толкова 
строго и може би не са предмет на същото равнище на контрол. Всякакви ходове в 
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тази посока биха уронили капацитета на органите на ПССП за успешен принос към 
популяризиране на свободата, правосъдието и сигурността в ЕС. 
 
Препоръка 1: Европейският парламент следва да гарантира, че новите разпоредби за 
надзор върху органите на ПССП няма да служат за разубеждаване на държавите-
членки да използват тези органи като платформи за сътрудничество.  
 

Ограничения в обхвата на надзора, който Европейският 
парламент осъществява върху органите на ПССП 
 
В настоящото проучване се подчертават няколко фактора, които следва да служат за 
ограничаване на обхвата на надзора на ЕП върху органите на ПССП. Те основно са 
свързани с надзора върху оперативните дейности на органите на ПССП. На първо 
място, междуправителственият характер на органите на ПССП и връзката между 
действията на тези органи и държавите-членки имат важни последици за надзора. 
Полицията, прокуратурата, граничните служби и (в много по-малка степен) 
разузнавателните служби на държавите-членки са основни доставчици и клиенти на 
органите на ПССП. Тези органи основно функционират въз основа на предоставената 
от националните служби информация и техен основен продукт са информацията и 
анализите, които се изпращат на тези служби. Националните служби могат да 
предприемат действия, включително използването на принудителни правомощия, въз 
основа на подобна информация, включително в контекста на дейности, координирани 
от орган от ПССП, като Европол или Frontex. Както се посочва във втората глава на 
настоящото проучване, подобни действия продължават да бъдат изключително 
отговорност на националните органи. Последствието от това е, че както входящите 
данни, които се представят на органите на ПССП, така и действията, предприети въз 
основа на резултатите от работата на тези органи, се регламентират от националното 
право и следва да бъдат предмет на надзор от съответните национални органи. По 
принцип в ЕП и в държавите-членки е прието, че не е прерогатив на ЕП да 
осъществява надзор върху начина, по който националните служби събират 
информация, която може да бъде споделена с органите на ПССП, и/или предприемат 
действия въз основа на предоставена от органите на ПССП информация. 
 
На второ място, органите на ПССП включват служители на държавите-членки и на ЕС. 
На националните служители за връзка в Европол, националните граничари, участващи 
в координираните по Frontex действия, или служителите, занимаващи се със събиране 
на сведения в Sitcen, се плаща от държавите-членки и те си сътрудничат със службите 
в съответствие с националните закони. Като такива, тяхното сътрудничество и принос 
за даден орган от ПССП следва да подлежат на подходящ надзор чрез национални 
механизми за надзор. Междуправителственият елемент на органите на ПССП налага ЕП 
да работи тясно с националните парламенти с цел да се гарантира създаването на 
подходящи разпоредби за надзор. 
 
На трето място, Европол и Евроюст са упълномощени да обработват, съхраняват и 
прехвърлят лични данни в рамките на параметрите на своя мандат. Това са дейности, 
при които има намеса в правото на неприкосновеност и които могат да служат като 
основа за принудителни или специални правомощия – с особено значими последици от 
гледна точка на правата на човека – от страна на органите на държавите-членки или 
на трети държави. С оглед на това съществува ясна необходимост тези дейности да 
подлежат на надзор от независим орган. Съответно, за тази цел ЕС е създал 
специализирани непарламентарни органи за надзор – съвместните надзорни органи на 
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Европол и Евроюст. Тези органи имат достъп до всички досиета и помещения във 
връзка с обработката на лични данни и са в силна позиция да гарантират коригирането 
на всякакви практики, които нарушават разпоредбите относно защитата на данни. 
Застъпваме становището, че съвместните надзорни органи са подходящ механизъм за 
надзор и контрол върху използването на лични данни от страна на службите в сферата 
на ПССП. Съответно, не е необходимо техните дейности да се дублират от ЕП. Също 
така, ЕП не трябва да осъществява надзор върху бъдещата роля на Frontex при 
обработката на лични данни, тъй като се предвижда Европейският надзорен орган по 
защита на данните да осъществява подобна функция за съвместните надзорни органи. 
 
Съществуват няколко други аргумента срещу включването на ЕП в текущия надзор 
върху оперативните дейности на органите на ПССП. Първо, както се отбелязва в 
четвъртата глава, това отнема изключително много време и изисква специализиран 
експертен опит и ресурси, с които много от парламентите не разполагат. Голяма част 
от интервюираните за целите на настоящото проучване членове на ЕП и служители 
посочват, че ЕП няма да разполага с време, средства или желание за контрол върху 
оперативните дейности на органите на ПССП. Надзорът може да се осъществява по-
ефективно от „професионален” орган за надзор, като съвместните надзорни органи, 
който ще акцентира основно върху надзора на оперативните дейности на дадена 
агенция. Второ, даването на мандат на ЕП за осъществяване на надзор върху 
обработването на информация ще изисква достъп от страна на парламента до личните 
данни в тези досиета, което ще породи значителни притеснения относно тяхната 
неприкосновеност. На последно място, парламентарният контрол върху оперативните 
аспекти от работата на органите на ПССП може да окаже неблагоприятно въздействие 
върху ефективността на тези органи. Това е така, тъй като много от държавите се 
противопоставят на това ЕП да получи роля в тази връзка и могат да започнат да 
споделят по-малко информация с органите на ПССП, ако на ЕП бъде дадена подобна 
роля. 

Мандат и функции на Европейския парламент за осъществяване 
на надзор 
 
Между нашите събеседници в различните институции и органи на ЕС съществува общо 
съгласие, че ЕП следва да играе роля при осъществяването на надзор върху органите 
на ПССП. Надзорът върху органите на ПССП от страна на парламента и създадените от 
него органи е важен поради причините, изброени в първата и четвъртата глава. Може 
би най-важното е, че ЕП вече е съвместен законодателен орган в областта на ПССП и 
ще играе централна роля за определяне на бъдещия мандат и правомощия по-
конкретно на агенциите в сферата на ПССП. Поради това е от основно значение ЕП да 
играе роля при осигуряване на ефективно осъществяване на мандата на тези агенции 
по начин, съвместим със съответното законодателство. В допълнение, агенциите в 
сферата на ПССП до голяма степен се финансират със средства от ЕС, които се 
разпределят от ЕП. Като бюджетен орган ЕП трябва да участва в гарантирането на 
правилното и ефикасно използване на средствата. 
 
Тази обосновка на парламентарния надзор върху агенциите в сферата на ПССП обаче 
не означава, че ЕП следва да участва в тяхното управление. При обсъждането на 
ролята на ЕП при надзора върху органите на ПССП следва постоянно да имаме предвид 
разделянето на правомощията и отговорностите в тази връзка. Това е особено важно 
по отношение на Евроюст, тъй като той работи със съдебните органи. Надзорът върху 
органите на ПССП не следва да се комбинира с контрола или съвместното управление 
на дадена агенция – това не е ролята на един парламент. Целта на органите на ПССП е 
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да служат като банка за експертен опит, която съществува с цел предоставяне на 
професионална услуга на ЕС и на неговите държави-членки. Ролята на 
парламентаристите не е да се намесват в управлението на тази дейност. Подобни 
функции са основно прерогатив на директорите на агенциите и техните управителни 
съвети. Междувременно, Комисията и/или Съвета осигуряват политически насоки за 
органите на ПССП и поемат политическа отговорност за тях. Поради тази причина, 
участието на ЕП във въпроси като назначаването на представители в управителните 
съвети или дори като част от управителните съвети на агенциите в сферата на ПССП 
не е препоръчително. Всъщност, участието на ЕП в тези процеси на вземане на 
решения би объркало неговите надзорни функции, като ще стане много трудно 
впоследствие да се прави независим преглед на действията на агенциите и на техните 
управителни съвети. 
 
Препоръка 2: Европейският парламент не следва да бъде част от управителните 
съвети на Европол или Frontex, или колегията на Евроюст.  
 
В четвърта глава твърдим, че е трудно да се препоръча „най-добър” подход или 
практика по отношение на предмета(предметите) на мандата на даден надзорен орган. 
В крайна сметка това, което има значение, е, че всички измерения от работата на една 
разузнавателна служба са предмет на надзор от орган, независим от службите и от 
изпълнителната власт. В случая с ЕС това означава независимост от органите на ПССП, 
Съвета и Комисията. Четвърта глава на проучването илюстрира, че „предметът” на 
надзор може общо да бъде разделен в четири сфери: оперативни действия, политика, 
администриране и финанси. С оглед на горните коментари относно ролята на 
съвместните надзорни органи и националните органи при надзора върху оперативните 
дейности на органите на ПССП, е ясно, че ЕП следва да постави акцент върху 
осъществяването на надзор върху политиките, администрацията и финансите на тези 
органи. Това обаче не накърнява правомощията на ЕП за разследване (които се 
разглеждат в третата глава), съгласно които ЕП може, разбира се, да проверява 
твърдения, че дейности на тези агенции нарушават правото на ЕС. 
 
Препоръка 3: Надзорът на Европейския парламент върху агенциите в сферата на 
ПССП следва да постави акцент върху тяхната политика, администрация и финанси.  
 

 

Надзор върху финансите на агенциите в сферата на ПССП 
 
ЕП може да използва по-добре своите заделени бюджетни средства и да осъществява 
правомощията във връзка с надзора върху агенциите в сферата на ПССП, като осигури 
непрекъсната връзка между надзора върху политиките и администрацията на 
агенциите и изпълнението на техните бюджети. Целият бюджетен цикъл изисква тясно 
сътрудничество между комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи (LIBE) (или всеки новосъздаден орган с мандат за надзор върху агенциите в 
сферата на ПССП), комисията по бюджети (BUDG) и комисията по бюджетен контрол 
(CONT). Съществуват четири основни начина, по които ЕП може ефективно да 
продължи да подобрява своите правомощия за бюджетен надзор в тази връзка. На 
първо място, ЕП трябва да продължи да засилва сътрудничеството между комисиите 
CONT, BUDG и LIBE по време на бюджетния цикъл, за да гарантира наличието на 
връзки между надзора върху финансите на агенциите в сферата на ПССП и другите 
сфери от тяхната работа. На второ място, някои от членовете на комисията LIBE трябва 
да бъдат по-наясно с трудните бюджетни и финансови правомощия, с които ЕП 
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разполага, както и с начина, по който LIBE може да работи с комисиите BUDG и CONT 
за по-ефективно използване на тези правомощия при изпълнението на своя мандат. На 
трето място, правомощията на хазната (както процедурата във връзка с резерва, така 
и правомощията за спиране или забавяне на изпълнението на даден бюджет) могат да 
се използват като инструмент за изискване на промяна в политиките, процедурите или 
дейностите на въпросната агенция в сферата на ПССП. На последно място, както се 
посочва в третата глава, процедурата във връзка с резерва може при извънредни 
обстоятелства да се използва като средство за убеждение на дадена агенция в сферата 
на ПССП да разкрие информация в сфера, която се финансира от бюджета на ЕС. Това 
обаче не трябва да бъде необходимо в случай че бъде приета нова нормативна рамка 
за достъп на ЕП до класифицирана информация (виж по-долу). 
 
Препоръка 4: Европейският парламент следва да гарантира, че неговите функции във 
връзка с разпределяне не бюджетните средства и изпълнение на бюджета са изцяло 
свързани с другите аспекти от неговия надзор върху агенциите в областта на ПССП.  
 

Информиране на Европейския парламент относно заплахи за 
сигурността 
 
Европейският парламент трябва да бъде информиран относно заплахи за сигурността 
на ЕС и неговите държави-членки с цел изготвяне на подробна оценка на мерките, 
които са необходими за противопоставяне на подобни заплахи. Без такава информация 
е трудно за ЕП да преценява дали органите на ПССП евентуално се нуждаят, 
например, от нови правомощия (т.e. изискващи законодателни промени), 
допълнителни ресурси или нови споразумения за сътрудничество с конкретни трети 
държави. Това действително е отличен пример за област, в която ЕП следва да 
гарантира, че съществува тясна връзка между неговата роля на законодателен, 
бюджетен и надзорен орган. Осъзнаването на съответните заплахи от страна на ЕП 
може също така да бъде в интерес на агенциите, тъй като по този начин те могат да 
накарат членовете на ЕП да осъзнаят тяхната необходимост от допълнителни 
правомощия и ресурси. Членовете на ЕП могат да бъдат полезни съюзници в тази 
връзка (виж четвърта глава). ЕП може например да получава оценки на риска и 
анализи на заплахите от Frontex, пълната версия на оценката на Европол относно 
заплахите във връзка с организираната престъпност или оценка на терористичните 
заплахи от Sitcen (виж втора глава). Подобни оценки се класифицират и поради това 
трябва да се предоставят на съответния орган в ЕП, определен да получава 
класифицирана информация. В този контекст компетентният орган може да проведе 
дискусия на закрито заседание със съответните служители от органите на ПССП. 
 
Препоръка 5: Европейският парламент следва да получава от органите на ПССП 
оценки за евентуални заплахи. Това следва да предоставя възможност на Парламента 
за по-добра оценка на това дали тези органи разполагат с необходимия мандат, 
правомощия и финансови ресурси за справяне с подобни заплахи. 
 

Отношения на Европейския парламент със съвместните надзорни 
органи 
 
Понастоящем ЕП има много ограничен ангажимент към съвместните надзорни органи. 
По-тясното обвързване със съвместните надзорни органи може да започне с покана 
към техните председатели за обсъждане на двугодишните и тематичните доклади със 
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съответния орган в ЕП (виж по-долу). Този диалог ще позволи на председателите на 
съвместните надзорни органи да изразят своите притеснения относно техния мандат, 
правомощия или ресурсите, с които разполагат. Заседанията между ЕП и съвместните 
надзорни органи могат също така да служат за форум, на който да се обсъжда 
прилагането на препоръките на съвместните надзорни органи. Въз основа на това ЕП 
може да използва своето политическо влияние за повдигане на притесненията пред 
директорите на агенциите или управителните съвети и може да използва своите 
бюджетни правомощия за разрешаване на подобни въпроси. Един по-редовен 
ангажимент към съвместните надзорни органи също така може да помогне на 
членовете на ЕП при тяхната работа. Съвместните надзорни органи са банка на 
значителни познания и експертен опит, които биха могли да послужат на членовете на 
ЕП например при подготовката за заседанията с директорите на агенциите или при 
изготвянето на доклади по собствена инициатива или законодателни доклади относно 
Европол и Евроюст. Членовете на ЕП и техните сътрудници могат да се възползват от 
този опит не само чрез периодичните заседания, но и чрез прегледа на докладите на 
съвместните надзорни органи и организирането на информационни дискусии с членове 
на съвместните надзорни органи и техния секретариат. 
 
В контекста на един по-тесен ангажимент между ЕП и съвместните надзорни органи 
(или други специализирани непарламентарни органи за надзор, които се създават), 
може да възникне необходимост на даден орган от членове на ЕП да бъде предоставен 
достъп до докладите за проверка на съвместните надзорни органи. Това, от което ЕП 
няма да има нужда, е достъп до данните в базите данни на Европол или Евроюст и/или 
лични данни, споделени с националните органи или трети държави. Достъпът до тези 
данни би породил сериозни притеснения относно неприкосновеността. Ако в контекста 
на функциите по надзор ЕП няма достъп до документи, съдържащи лични данни, 
данните следва да бъдат заличени от тези документи, както предвижда приложение 2 
към Рамковото споразумение между Комисията и Парламента от 2010 г.  
 
ЕП може да помисли върху възприемане на практика, която се използва в някои от 
държавите-членки, при която парламентът може да поиска непарламентарен надзорен 
орган да разгледа конкретен въпрос (виж четвърта глава). Това е по-пряко средство, 
чрез което даден парламент може да се възползва от експертния опит и 
независимостта на непарламентарен надзорен орган с цел проверка на конкретни 
аспекти от работата на дадена агенция. Доколкото ни е известно, ЕП понастоящем не 
може да отправя подобни искания към съвместните надзорни органи. Всички 
разпоредби от това естество ще трябва да бъдат внимателно формулирани с цел да се 
гарантира, че подобни искания от страна на ЕП не могат да излагат на риск 
независимостта на даден непарламентарен надзорен орган, като съвместните надзорни 
органи. Съответно, много може да се научи от добрата практика на национално 
равнище, а именно, че крайното решение относно това, дали да бъде разгледан даден 
въпрос по искане на парламента или на друг орган или не, е на непарламентарните 
надзорни органи (виж четвърта глава). 
 
Препоръка 6: Европейският парламент следва да участва в редовен диалог със 
съвместните надзорни органи на Европол и Евроюст и следва да използва докладите и 
експертния опит на съвместните надзорни органи при осъществяването на неговия 
собствен надзор върху агенциите в сферата на ПССП.  
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Стандартизиране на правото на Европейския парламент за 
призоваване на директорите на агенциите в сферата на ПССП 
 
Понастоящем ЕП разполага с правомощията да поиска явяването на директора на 
Европол и председателя на управителния съвет на Европол. Това правомощие следва 
да бъде разширено и за Frontex (директора на Европол и председателя на 
управителния съвет) и за Евроюст (административния директор и председателя на 
колегията). Макар че Европейският парламент няма такива правомощия по отношение 
на Евроюст и Frontex, трябва да се подчертае, че на практика директорите на 
агенциите в сферата на ПССП често се явяват пред парламента по негово искане и са 
наясно, че отказът от явяване би имал лош обществен отзвук.  
 
Правомощията за призоваване на директорите на агенциите и председателите на 
управителните съвети/колегията може да бъде особено полезно извън контекста на 
представяне на годишен доклад за дейността на агенциите от техните директори. Те 
биха позволили на ЕП да поиска явяването на директор в случай на конкретен 
проблем или скандал например. Правото на призоваване на директор на орган от 
ПССП може да бъде ограничено, освен ако въпросните членове на ЕП имат право да 
обсъждат въпроси от класифициран характер. Съгласно действащите процедури 
директорите не могат да отговарят или избират да не отговорят на въпроси, които биха 
довели до разкриване на класифицирана информация. Това допълнително показва 
необходимостта от формулиране на подходяща рамка за достъп на парламента до 
класифицирана информация преди разработване на други механизми за надзор (виж 
по-долу). 
 
Избрали сме да ограничим тази препоръка до агенциите в сферата на ПССП, т.е., да не 
се включва директорът на Sitcen. Трудно е да се предвиди начинът, по който това 
формално правомощие може да се разшири така, че да обхваща директора на Sitcen, 
тъй като това не е самостоятелна агенция. ЕП може обаче да поиска явяването на 
върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, 
към когото Sitcen принадлежи. 
 
Препоръка 7: Правомощията на Европейския парламент за призоваване на директора 
на Европол и председателя на управителния съвет на Европол следва да бъдат 
разширени с цел включване на съответните лица от Евроюст и Frontex. 
 

Надзор върху назначаването на директори на агенции 
 
Понастоящем ЕП не играе роля при назначаването на директорите на агенциите в 
сферата на ПССП или на директора на Sitcen. Въпреки това, ЕП от доста време е 
изявявал желание за участие в назначаването на директорите на тези органи. 
Изследването на ролята на националните парламенти при назначаването на 
директорите на разузнавателните служби в четвърта глава показва, че голяма част от 
тях не участват при назначаването на директорите на разузнавателните служби. 
 
Съществуват редица пречки във връзка с участието на ЕП при назначаването на 
директори. Най-общо, те са подобни на аргументите относно ролята на националните 
парламенти, които се посочват в тази връзка в четвърта глава. На първо място, 
участието на ЕП при назначаването на директорите излага на риск от политизиране 
работата на агенциите, които следва да бъдат аполитични. Това притеснение ще се 
засили още повече, ако ролята на парламента при назначаване на директорите 
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включва правомощия за одобрение или отхвърляне на даден кандидат. На второ място, 
настоящият процес за избор на директори/председател на Европол, Frontex и Евроюст 
е продължителен и тромав, тъй като е свързан с участие на представители от 27 
държави-членки, стремежът на които е да намерят компромисен кандидат. 
Включването на ЕП в този процес допълнително ще усложни и проточи един и без това 
дълъг процес. Освен това, фактът, че 27 държави вече участват в избора на 
директори, гарантира, че съществуват вградени възможности за контрол, които 
възпрепятстват някоя от страните да назначи директор с цел насърчаване на своя 
интерес. Това премахва една от основните причини, поради които националните 
парламенти участват в назначаването на директорите на разузнавателните служби: да 
се попречи на действащото правителство да назначи някого с цел насърчаване и 
защита на пристрастни политически интереси. 
 
Като се има предвид всичко това, авторите не са убедени, че Европейският парламент 
следва да има роля при назначаването на директорите на органите на ПССП. 
Парламентът следва обаче да се държи в течение относно процесите на назначаване. 
Това следва да включва информация относно самоличността и препоръките на 
предложените кандидати. 
 
Препоръка 8: Европейският парламент не следва да има роля при назначаването на 
директорите/председателя на органите на ПССП.  
 

Роля на Европейския парламент при даване на оценки относно 
състоянието на правата на човека на партньорите за 
сътрудничество на органите на ПССП 
 
Въпреки че съвместните надзорни органи дават становище относно правната и 
институционална рамка за защита на данни в трети държави, те не проверяват по-
общото състояние на правата на човека на конкретните чуждестранни партньори, като 
полицията, в трета държава. Поради това не съществува независима оценка на това 
дали агенциите, с които органите на ПССП споделят информация, използват техники, 
които нарушават правата на човека. Както се посочва в четвърта глава, това се отнася 
както за входящата, така и за изходящата информация. Чуждестранните партньори 
могат да събират информация напр. чрез изтезания или произволно задържане и след 
това да споделят тази информация с органите на ПССП. Също така те могат да 
използват предоставената от органите на ПССП информация като част от дейностите, 
нарушаващи правата на човека. Тези опасения касаят основно споделянето на лични 
данни.  
 
Въпреки че собствената комплексна проверка на органите на ПССП следва да 
предотврати това, за един независим надзорен орган е добра практика да предоставя 
оценка под някаква форма на състоянието/зачитането на правата на човека на 
партньорските агенции в трети държави. Това има предимство на национално равнище 
(виж четвърта глава) и това е ролята, която ЕП или друг независим орган може да 
изпълнява. Ако ЕП приеме тази роля, би имало смисъл да се включи подкомисията по 
правата на човека към комисията по външни работи, която има експертен опит при 
проверката на въпроси, свързани с правата на човека, извън Европейския съюз. 
Подобни оценки не би трябвало да бъдат задължителни, но могат да служат за 
сведение на ръководните съвети на агенциите в сферата на ПССП в контекста на 
сключване на споразумения с трети държави за споделяне на информация. 
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Препоръка 9: Европейският парламент следва да гарантира извършването от страна 
на (под)комисия на парламента или специализиран извънпарламентарен орган на 
независими оценки на общото състояние/зачитането на правата на човека от агенциите 
в трети държави, с които органите в областта на ПССП си сътрудничат. Подобни оценки 
могат да бъдат извършени преди подписване на споразумение с трета държава за 
споделяне на информация или друго споразумение за сътрудничество и по време на 
изпълнението на тези споразумения. 
 

Роля на Европейския парламент при прегледа на споразумения 
за споделяне на информация и меморандуми за разбирателство 
на органите на ПССП 
 
Споразуменията за споделяне на информация са важна част от политиката на 
агенциите и поради това следва да подлежат на преглед от страна на ЕП. Всъщност е 
важно ЕП да е наясно с условията, при които органите на ПССП си сътрудничат 
помежду си, както и с чуждестранните структури. Според нас, ЕП не следва да играе 
роля при формулирането или одобрението на споразуменията за споделяне на 
информация от една агенция на друга или меморандумите за разбирателство (които са 
различни от споразуменията между ЕС и трети държави, като споразумението за 
SWIFT). При все това, определен парламентарен орган следва да бъде в състояние да 
извършва последващ преглед на сключените споразумения и да повдига въпроси или 
да изказва притеснения относно, наред с другото, съдържанието и прилагането на 
подобни споразумения. Не е достатъчно ЕП просто да е наясно относно 
съществуването на подобни споразумения. Съответно, от органите на ПССП следва да 
изисква да изпращат споразуменията и меморандумите за разбирателство на 
съответните органи в парламента, дори когато подобни споразумения се считат за 
класифицирани. 
 
Препоръка 10: Европейският парламент следва да има достъп до споразуменията 
за споделяне на информация и другите меморандуми за разбирателство, сключени 
между органите на ПССП и Европейския съюз, както и между органите на ПССП и 
трети държави или организации. 
 

Достъп до и защита на класифицирана информация от 
Европейския парламент 
 
Както показва анализът на надзора върху разузнавателните агенции на национално 
равнище, информацията е „кислородът”, който поддържа надзора. Един мандат за 
надзор на работата на дадена агенция е ограничен, освен ако не се съпътства от 
достъп до съответната информация. Ще бъде изключително трудно да се засили 
парламентарният надзор върху органите на ПССП без ясни и предвидими правила и 
процедури за достъп на ЕП до съответната информация от тези органи, Комисията и 
Съвета. Въпреки че достъпът до съответната информация е от основно значение за 
надзора, професионалното боравене с тази информация от страна на надзорните 
органи също е съществено за ефективния надзор. Съответно, подобреният достъп на 
ЕП до класифицирана информация ще трябва да се съпътства от създаването на 
подходящи процедури за защита на тази информация, както и текущ ангажимент от 
страна на членовете на ЕП за професионално боравене с класифицирана информация.  
 



Тематичен отдел „В“: Граждански права и конституционни въпроси 
____________________________________________________________________________________________ 

14 

Подобряване на достъпа на Европейския парламент до класифицирана информация в 
сферата на ПССП 
 
Създаването на подходяща правна и институционална рамка за парламентарен достъп 
до класифицирана информация е от основно значение за засилване на надзора на ЕП 
върху органите на ПССП. Обсъждането на достъпа на ЕП до класифицирана 
информация трябва да се състои едновременно с дебатите относно развитието на 
мандата на ЕП за надзор върху органите на ПССП. В действителност, в настоящото 
проучване твърдим, че потребностите от информация на даден надзорен орган са 
неразривно свързани с неговия мандат. Въпреки това, независимо от това, върху кои 
аспекти от работата на органите на ПССП ЕП желае да осъществява надзор и кой 
институционален механизъм е избран за осъществяване на този надзор (виж по-долу 
за обсъждане на тези механизми), достъпът до съответната класифицирана 
информация ще бъде от съществено значение. Това е така поради факта, че различни 
аспекти от работата на органите на ПССП са класифицирани и/или включват 
обработката или създаването на класифицирана информация.  
 
Парламентарният достъп до класифицирана информация понастоящем се обсъжда в 
контекста на дебатите относно преразглеждането на Регламент № 1049 – 
законодателство, което привидно касае публичния достъп до информация от 
структурите на ЕС. Докладчикът на ЕП по този въпрос, Michael Cashman, е избрал да 
включи разпоредби относно парламентарния достъп до информация в по-общия проект 
на правна рамка за публичен достъп до документи на ЕС. Този подход има няколко 
предимства. Първо, той цели да гарантира, че има обща рамка за достъп на ЕП до 
класифицирана информация от всички структури на ЕС и във всички сфери на 
политиката. Това може да бъде за предпочитане пред една фрагментирана нормативна 
рамка за парламентарен достъп до информация въз основа на междуинституционални 
споразумения в различните сфери. Последиците от тази рамка понастоящем са, че ЕП 
има достъп до класифицирана информация, например от Съвета, в някои сфери, но не 
и в други, както и че в различните сфери на политиката се прилагат различни 
модалности за достъп до класифицирана информация. Второ, включването на 
разпоредби относно достъпа на ЕП до класифицирана информация като част от по-
общо законодателство относно публичния достъп до информация може да помогне да 
се гарантира, че тези правила има статут на законодателство, а не са залегнали в 
междуинституционалните споразумения, които с второстепенен статут.  
 
Въпреки тези предимства, поддържаме становището, че парламентарният достъп до 
класифицирана информация следва да се отдели от разпоредбите за публичен достъп 
до информация. Това се подкрепя от практиката на национално равнище, където 
законите за свобода на/достъп до информация са напълно отделени от нормативните 
актове за парламентарен достъп до информация. Парламентарният достъп до 
класифицирана информация предполага достъп до специфични категории 
информация, които оправдано са освободени от публичен достъп, напр. информация 
относно работата на разузнавателните служби. Именно защото подобна информация е 
извън обхвата на публичния достъп, тя трябва да бъде на разположение на някои 
членове на парламента и институции, създадени от парламентите за осъществяване на 
надзор, наред с другото, върху разузнавателните служби. В почти всяка държава-
предмет на анализ в настоящото проучване парламентите разполагат с 
привилегирован достъп до класифицирана информация с цел, наред с другото, 
предоставяне на възможност за надзор върху разузнавателните дейности. Това се 
основава на представата, че народните представители се избират от населението с цел 
правителствата и техните агенции да се отчитат пред тях. За да бъде възможно това, 
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се изисква привилегирован достъп до информация, която не е непременно на 
разположение на обществеността. Поради това, правилата за парламентарен достъп до 
класифицирана информация се формулират в закон и се изключват от общите закони 
за свобода на/достъп до информация. 
 
Препоръка 11: Новите регламенти за достъп на Европейския парламент до 
класифицирана информация следва да бъдат отделени от законодателството относно 
публичния достъп до информация.  
 

Нормативната база за достъп до информация от страна на Европейския парламент  
 
ЕП може да следва редица варианти по отношение на създаването на нова правна 
рамка за парламентарен достъп до класифицирана информация в сферата на ПССП и 
извън нея. Първо, разпоредбите относно парламентарния достъп до класифицирана 
информация могат да бъдат включени в новите регламенти относно Европол, Евроюст 
и Frontex. Подобни разпоредби следва да бъдат създадени успоредно с регламентите 
относно парламентарния надзор на тези агенции, като по този начин се гарантира, че 
достъпът на ЕП до класифицирана информация от и във връзка с всяка агенция е ясно 
свързан с неговия мандат и функции за надзор по отношение на всяка агенция. Важно 
е да се отбележи, че тези регламенти ще трябва да разширят достъпа на ЕП до 
класифицирана информация от Съвета тъй като Съветът отговаря за значителен обем 
информация във връзка с агенциите в сферата на ПССП.  
 
Второ, ЕП може да се опита да договори конкретно междуинституционално 
споразумение със Съвета, обхващащо ПССП. Едно такова споразумение може да 
помогне за гарантирането на единен набор от регламенти относно парламентарния 
достъп, както и един механизъм за подобен достъп (напр. вариантите за специална 
комисия или подкомисия, които се обсъждат в пета глава). Не е ясно обаче дари едно 
споразумение със Съвета може да разшири парламентарния достъп до информация от 
самите агенции. Поради това може да е необходимо някакво споразумение между ЕП и 
всяка от тези три агенции относно парламентарния достъп до информация. Това 
вероятно ще наложи изменение на действащото законодателство относно всяка 
агенция, което няма вероятност да се случи предвид факта, че предстоят промени в 
нормативната база за трите агенции през следващите три години.  
 
Трето, както се отбелязва по-горе, достъпът на ЕП до класифицирана информация във 
всички политически сфери може да се регламентира от общо законодателство, което 
също така се занимава с публичния достъп до документи на ЕС. Съгласно 
съществуващите предложения ЕП може да поиска достъп до класифицирана 
информация, наред с другото, чрез председателя на комисията, компетентна по дадена 
тема, т.е. LIBE за ПССП. В случай че искането бъде удовлетворено, информацията се 
предоставя на специална комисия от седем членове, назначена от Конференцията на 
председателите на ЕП. Комисията може да се състои например от основни членове – 
лидери на политическите групи, но няма да бъде комисия с постоянни членове. Следва 
подробно разглеждане на предимствата на този конкретен институционален 
механизъм. Поради посочени по-горе причини обаче, регламентите относно достъпа на 
ЕП до класифицирана информация не следва да бъдат включени в законодателството 
относно публичния достъп до информация.  
 
Препоръка 12: Новото законодателство относно агенциите в сферата на ПССП 
(Европол, Евроюст и Frontex) следва да включва разпоредби относно достъпа на 
Европейския парламент до класифицирана информация от и във връзка с тези 
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агенции. Подобни разпоредби следва да бъдат формулирани в мандата на ЕП за надзор 
на тези агенции, който ще бъде очертан в същото законодателство. 
 
В трета глава се твърди, че нормативната рамка, която регламентира достъпа на ЕП до 
информация относно потребностите на Sitcen, трябва да бъде проверена отделно. Това 
е така, защото – въпреки че Sitcen изпълнява функции, отнасящи се до ПССП – той 
попада в различна политическа сфера (ОВППС), където ЕП разполага с по-малко 
правомощия. За разлика от агенциите в сферата на ПССП, той не разполага със своя 
нормативна база и не се планира неговото правно основание да се прехвърля към 
Договора от Лисабон.  
 
Съществуващата специална комисия на ЕП за ОВППС може да има достъп до 
информация във връзка с Sitcen, но доколкото ни е известно, никога не се е 
възползвала от тази възможност. Междуинституционалното споразумение от 2002 г. 
между Съвета и ЕП вероятно ще трябва да бъде предоговорено с оглед на факта, че в 
Договора от Лисабон са направени съществени промени в областта на ОВППС. За 
целите на настоящото проучване най-уместната промяна е, че Sitcen вече не е 
изключително творение на Съвета, тъй като вече попада в обхвата на структурата на 
ЕСВД. Въпреки че върховният представител обяви, че действащото 
междуинституционално споразумение между Съвета и ЕП, което регламентира достъпа 
на ЕП до класифицирана информация в областта на ОВППС, ще продължи да се 
прилага, механизмите на ЕСВД са толкова различни, че изглежда е възможно да бъде 
необходимо ново споразумение между ЕП и ЕСВД, което да включва разпоредби 
относно достъпа на Парламента до класифицирана информация. Въпреки това, с оглед 
на междуинституционалния характер на Sitcen, Съветът може да продължи да брани 
всеки достъп от страна на Парламента до информация относно този орган. 
Следователно, може да продължи да се прилага действащото споразумение от 2002 г. 
между ЕП и Съвета, или негова актуализирана версия.  
 
Препоръка 13: Европейският парламент следва да има предвид договаряне на 
институционално споразумение с Европейската служба за външна дейност, което да 
включва разпоредби относно парламентарен достъп до класифицирана информация.  
 

Обхват на достъпа на Европейския парламент до класифицирана информация от 
агенциите в сферата на ПССП 
 
Вместо да се изброява конкретен списък с видовете информация, до които ЕП може да 
има достъп, за предпочитане е в законодателството да бъде предоставено общо право 
на ЕП за искане на достъп до класифицирана информация, която се счита за уместна 
във връзка с неговия (нов) надзорен мандат и функции. В четвърта глава се твърди, че 
това е често срещана добра практика на национално равнище и помага да се 
гарантира, че отговорността за определяне на това коя информация е уместна следва 
на първо място да бъде прерогатив на надзорния орган. В контекста на надзора на ЕП 
върху агенциите в сферата на ПССП, класифицирана информация ще се изисква от и 
ще се предоставя на един от посочените по-долу институционални механизми. 
Достъпът до класифицирана информация въз основа на искания обаче ще бъде 
предмет на съответните ограничения, като посочените в приложение 2 към Рамковото 
споразумение между ЕП и Комисията от 2010 г.  
 
Препоръка 14: Нормативните разпоредби относно надзора на агенциите в сферата на 
ПССП от страна на Европейския парламент следва да включват общо право за достъп 
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на определен парламентарен орган до класифицирана информация, която се счита за 
уместна във връзка с неговите надзорни функции и мандат. 

 
Въпреки че ЕП има нужда от общо право за искане на достъп до класифицирана 
информация във връзка със своя мандат за осъществяване на надзор върху агенциите 
в сферата на ПССП, достъпът до съответната информация може да се гарантира по-
добре посредством изисквания към агенциите за проактивно разгласяване на 
конкретни категории информация. Въз основа на това, което се препоръчва в пета 
глава, следните видове информация могат, например, да бъдат предмет на проактивно 
разгласяване: 
 

 Годишни работни планове на агенциите в сферата на ПССП 
 Изготвени от агенциите оценки на заплахите  
 Споразумения за сътрудничество и споделяне на информация между агенциите 

в сферата на ПССП 
 Споразумения за сътрудничество и споделяне на информация между агенциите 

в сферата на ПССП и трети държави 
 Цялата информация във връзка с бюджетирането и извършените разходи 

 
Проактивното разгласяване на тези видове информация по принцип съответства на 
подобни разпоредби, които се прилагат за проактивното разгласяване на сведения 
пред надзорните органи на национално равнище (виж четвърта глава). 
 
Препоръка 15: Новите законодателни разпоредби относно надзора върху агенциите в 
сферата на ПССП от страна на Европейския парламент следва да изброяват 
конкретните категории информация, включително класифицирана информация, която 
трябва проактивно да бъде разгласявана на определен парламентарен орган. 
 

Защита на информацията, с която борави Европейският парламент 
 
Подобреният достъп до класифицирана информация от Европейския парламент ще се 
съпътства от създаване на правила и процедури във връзка със защитата на 
класифицираната информация, с която борави ЕП.  
 
В четвърта глава се очертават три основни механизма за гарантиране на това, че 
членовете на надзорните органи няма да разкриват класифицирана информация без 
необходимото разрешение. ЕП може да реши да вземе предвид и трите. Първо, трябва 
да бъдат взети мерки, за да се гарантира изборът на подходящи лица за длъжностите, 
на които те ще имат достъп до класифицирана информация. Един много простичък 
начин за това, който може да бъде приложен в ЕП, е внимателният избор от страна на 
ръководителите на групи на членовете на ЕП, които ще бъдат членове на органите, 
имащи достъп до класифицирана информация. ЕП може да проследи практиката, при 
която в някои национални парламенти членовете на комисии, имащи достъп до 
класифицирана информация, се избират от своите колеги, като по този начин се 
осигурява подкрепата на всички партии (виж пета глава). В ЕП обаче няма прецедент 
за това.  
 
Някои органи за надзор използват също така проверка и проучване за разрешение за 
достъп. Въпреки че служителите на ЕП следва със сигурност да подлежат на проучване 
за разрешение за достъп преди да получат достъп до класифицирана информация, 
ситуацията с членовете на ЕП е по-сложна. Четвърта глава показва, че в голяма част 
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(но не всички) от държавите-членки на ЕС членовете на ЕП подлежат на проверка и 
проучване за разрешение за достъп. Тази разлика в националните практики породи 
проблем за ЕП, тъй като проучването за разрешение за достъп (на членовете на ЕП) 
трябва да се извърши от националните органи, а в много от държавите-членки на ЕС 
народните представители не могат да подлежат на проучване за разрешение за 
достъп. Поради тази причина Рамковото споразумение между ЕП и Комисията от 2010 
г. оставя възможност за отклоняващи се практики на държавите-членки чрез 
използване на фразата „подходящо лично разрешение за достъп до класифицирана 
информация”. С оглед на чувствителния характер във връзка с даването на 
разрешение за достъп на народните представители, би било препоръчително 
институциите на ЕС да следват този подход при разработването на правната рамка за 
достъп на членовете на ЕП до класифицирана информация от други институции и 
органи на ЕС. Следва обаче да се подчертае, че разрешението за достъп може да се 
разглежда като мярка за изграждане на доверие, която може да улесни надзорните 
органи при получаването на достъп до класифицирана информация. С оглед на това, 
членовете на ЕП, които са част от органите, имащи достъп до класифицирана 
информация, могат да искат да получат разрешение за достъп до такава информация 
дори ако народните представители в тяхната държава обикновено не подлежат на 
проучване за разрешение за достъп. 
 
Второ, в повечето държави неупълномощеното разкриване на класифицирана 
информация от членове на парламента и други надзорни органи се счита за 
престъпление. На европейско равнище наказанието за неупълномощено разкриване се 
усложнява от факта, че наказателното преследване на член на ЕП трябва да се състои 
съгласно националното право. ЕП обаче разполага със собствени дисциплинарни 
процедури, които могат да се използват, в случай че член на ЕП разгласи 
класифицирана информация, за която няма разрешение. Оценката на адекватността на 
тези процедури е извън обхвата на настоящото проучване. В действителност е 
необходимо по-подробно изследване относно ефективността на тези процедури, както 
и на начина за прилагане на националните разпоредби на наказателното право спрямо 
членове или служители на ЕП, които не са упълномощени да разгласяват 
класифицирана информация. В идеалния случай в тази връзка следва да има пан-
европейско съответствие с цел да се избегне проблемът с различното третиране на 
членове на ЕП в зависимост от тяхната националност. 
 
На последно място, мерките и процедурите за физическа защита играят важна роля за 
това класифицираната информация да не се разкрива случайно или умишлено. Към 
момента на писане на този документ, май 2011 г., работна група на ЕП изготвяше 
новите процедури за сигурност, които ще позволят на ЕП да получава и борави с 
класифицирана информация. Това ще стане в контекста на прилагане на приложение 2 
към Рамковото споразумение между ЕП и Комисията от 2010 г. Въпреки че 
разработването на тези процедури за сигурност е предмет на споразумение, което ще 
улесни достъпа на ЕП до класифицирана информация от Комисията, тези процедури 
могат да се прилагат по отношение на информацията, която се получава от Съвета, 
ЕСВД и органите на ПССП. Предвид изключителното техническо естество на 
процедурите за защита на информацията, ЕП може да се възползва от дискусията с 
националните парламенти и извънпарламентарните органи за надзор с опит в 
разрешаването на подобни въпроси. 
 
Важно е да се отбележи, че само тези процедури няма да бъдат достатъчни за 
убеждаване на органите на ПССП, Съвета, Комисията и държавите-членки, че на 
Европейския парламент може да се има доверие по отношение на класифицираната 
информация. Основаните на доверие отношения ще трябва да се създадат постепенно 
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с времето и ще членовете на ЕП ще трябва да окажат съдействие като покажат, че 
няма да разгласяват информация без необходимото разрешение. 

Механизми за надзор 
 
В пета глава предлагаме различни варианти относно механизмите или органите в 
парламента, които могат да поемат тук обсъжданите надзорни функции. Това също 
така са механизми, чрез които ЕП следва да има достъп до класифицирана 
информация в сферата на ПССП.  
 
За предпочитане е органът, на когото е вменена главната отговорност във връзка с 
надзора на агенциите в сферата на ПССП, да бъде същият орган, който има достъп до 
класифицирана информация в сферата на ПССП. Глава четвърта показва, че на 
национално равнище специализираните комисии за надзор почти винаги са един от 
органите (или единствения орган) в парламента, който има достъп до класифицирана 
информация в сферата на сигурността (виж таблица 3). Наличието на един механизъм 
за достъп на парламента до информация във връзка с агенциите в сферата на ПССП и 
отделен орган – без едно и също ниво на достъп до подобна информация – за надзор 
върху подобни органи сериозно ще урони надзора на тези агенции. Причините за това 
са очевидни: органите с мандат за осъществяване на надзор се нуждаят от достъп до 
съответната информация, а органите, които имат достъп до информация във връзка с 
конкретни агенции, но без ясен мандат за надзор върху тях, не могат ефективно да се 
възползват от своя привилегирован достъп до информация.  
 
Препоръка 16: Органът на Европейския парламент, който отговаря за надзора върху 
агенциите в сферата на ПССП, следва също така да бъде парламентарният орган, имащ 
достъп до класифицирана информацията в сферата на пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие.  
 
Би било за предпочитане ЕП да разполага с един орган (напр. комисията LIBE или 
новосформирана подкомисия), който да играе водеща роля при надзора на Парламента 
върху агенциите в сферата на ПССП. За да се гарантира, че ЕП предприема 
последователен и координиран подход към надзора върху агенциите в сферата на 
ПССП, следва да има един орган, който основно да отговаря за надзорните функции по 
отношение на всички агенции в сферата на ПССП. Тази отговорност следва да включва 
не само собствения мандат и функции за надзор на ЕП, но и сътрудничеството с 
националните парламенти и непарламентарни надзорни органи като съвместните 
надзорни органи. Важно изключение е финансовият надзор на агенциите, за който 
естествено ще продължат да отговарят комисиите по бюджет и бюджетен контрол. 
Въпреки това, който и орган да носи основната отговорност за надзора върху 
агенциите в сферата на ПССП, той следва да бъде тясно ангажиран с работата на 
комисиите по бюджет и бюджетен контрол по отношение на тези агенции. Следва да се 
подчертае, че „органът”, който се обсъжда в настоящия параграф, не може да носи 
основна отговорност за надзора върху Sitcen, тъй като той попада в сферата на общата 
външна политика и политика на сигурност, която е от компетентността на върховния 
представител.  
 
Препоръка 17: Европейският парламент следва да гарантира, че един от органите в 
парламента носи главна отговорност за надзора върху агенциите в сферата на 
пространството на свобода, сигурност и правосъдие (ПССП).  
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Изпълнение на допълнителни надзорни функции от страна на 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи 
 
Създаването на нов орган или механизъм в рамките на ЕП вероятно ще бъде сложен и 
продължителен процес, изискващ споразумение между редица други участници. В 
зависимост от това кой вид механизъм ЕП избере да създаде, той може да не бъде 
възможен до изготвянето на ново законодателство във връзка с Европол и Евроюст и 
съществува нормативна рамка, която регламентира достъпа на ЕП до класифицирана 
информация в сферата на ПССП. С оглед на това е необходимо комисията LIBE да 
разработи процедури, чрез които да бъде в по- добра позиция да служи за форум за 
надзор на агенциите в сферата на ПССП поне временно.  
 
Един сравнително ясен вариант е бюрото на комисията LIBE да провежда неофициални 
срещи за предоставяне на информация с директорите/председателя на агенциите в 
сферата на ПССП и/или представители на управителния съвет (в случая с Европол & 
Frontex) и колегията (за Евроюст). Този вариант може да се използва, за да се позволи 
на членовете на ЕП да обсъждат чувствителни въпроси с тези лица по време на лични 
срещи в ограничен състав. Сред обсъжданите въпроси може да бъде всичко, което 
попада в общия мандат на комисията LIBE. Например, директорите могат да използват 
подобни срещи за предоставяне на информация на членовете на бюрото относно 
чувствителни стратегически въпроси или проблеми във връзка с дейността на тяхната 
агенция. По време на нашите разговори стана ясно, че някои от членовете на ЕП и 
директорите на агенции биха приветствали възможността за по-поверителни срещи, 
когато е необходимо обсъждането на особено чувствителни въпроси. Подобни срещи 
могат да бъдат свикани по искане на председателя на комисията LIBE, от 
директорите/председателя на агенциите в сферата на ПССП и/или от съответните лица 
от управителните съвети/колегията. Макар че малките, неофициални срещи могат да 
бъдат полезен вариант за дискусии ad hoc относно някои въпроси, те не могат да 
служат за механизъм за изпълнение на голяма част от обсъдените по-горе надзорни 
функции.  
 
Препоръка 18: Комисията LIBE на Европейския парламент следва да разработи 
процедури, чрез които да бъде в по-добра позиция да служи за форум за надзор на 
агенциите в сферата на ПССП поне временно. За тази цел, комисията LIBE може да 
използва неофициални срещи между своето бюро и директорите (или председателя в 
случая с Евроюст) на агенциите в сферата на ПССП и/или представители от 
управителните съвети на агенциите (или колегията на Евроюст) за разрешаване на 
чувствителни въпроси, които не могат да се обсъждат на заседанията на пълния състав 
на комисията. 
 

Варианти за специализирани комисии в сферата на 
пространството на свобода, сигурност и правосъдие (ПССП) 
 
В трета глава на проучването се прави преглед на ролята на „специализираната 
комисия” на Европейския парламент – малка група членове на ЕП, състояща се 
основно от членове на комисията по външни работи – даваща възможност на 
парламента да разрешава въпроси, свързани с класифицирана информация в областта 
на ОВППС (оттук нататък наричана „специализирана комисия за ОВППС”). Съществуват 
редица варианти за разширяване на прерогативите на тази комисия или използване на 
подобен модел за надзор върху органите на ПССП. Възможно е прерогативите на тази 
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специализирана комисия да бъдат разширени посредством промени в 
междуинституционалното споразумение в областта на ПССП, с цел да се позволи на ЕП 
да разрешава въпроси, касаещи информация във връзка, наред с другото, с агенциите 
в сферата на ПССП. При другата възможност, ЕП и Съветът могат да постигнат 
съгласие относно създаването на специализирана комисия в сферата на ПССП в духа 
на модела на специализираната комисия за ОВППС. И при двата варианта на 
специализирана комисия има значителни пречки. 
 
Първият проблем е, че специализирана комисия от това естество в крайна сметка е 
само средство за получаване на известен достъп на комисията-майка до 
класифицирана информация. Нито съществуващата специализирана комисия, нито 
предлаганата специализирана комисия за ПССП (както е формулирана тук) би имала 
специфичен мандат за надзор. Ако трябва да й бъде даден такъв мандат, вместо това 
ще има смисъл да се търси вариантът за постоянна подкомисия с разрешение за достъп 
до класифицирана информация (виж по-долу). Освен това, предвид факта, че една 
специализирана комисия ще представлява малка група членове на ЕП без собствен 
секретариат, която заседава само в отделни случаи, трудно е да се разбере как тя ще 
може да поеме формулираните в пета глава различни надзорни функции, които се 
обобщават тук.  
 
Второ, съществуват съмнения относно това дали една специализирана комисия може 
ефективно да използва класифицираната информация, до която има достъп в 
контекста на дискусиите със Съвета и/или служителите на агенциите. Предвид факта, 
че специализираната комисия няма да има конкретен мандат или капацитет за 
изготвяне на доклади, не е ясно каква ще бъде целта на нейния достъп до 
класифицирана информация. Освен това, на членовете очевидно ще бъде забранено 
да предават или да се позовават на класифицирана информация по време на 
дискусиите с техните колеги от комисията LIBE. За комисията LIBE ще бъде трудно да 
използва в своята работа привилегирования достъп на специализираната комисия до 
класифицирана информация. Поради тази причина използването на специализирана 
комисия в сферата на ПССП не би било в съответствие с препоръка 16, в която се 
подчертава необходимостта от орган, който да отговаря за надзора на агенциите в 
сферата на ПССП и да бъде същият орган, имащ достъп до класифицирана информация 
във връзка с тези агенции.  
 
Трето, ако членовете на специализирана комисия за ПССП не са експерти по темите и 
агенциите, които се обсъждат, те не могат да имат съответните познания, за да задават 
най-уместните въпроси и/или да търсят достъп до съответната информация. Рискът 
една специализирана комисия да няма достатъчно специализирани познания би бил 
значително по-голям, ако ЕП и Съветът изберат вариант за разширяване на мандата на 
съществуващата специализирана комисия за ОВППС. Това е така тъй като нейните 
членове и служители основно са от комисията AFET и не могат да имат конкретни 
познания или експертен опит в областта на ПССП.  
 
На последно място, една мярка за специализирана комисия за ПССП (и подобни мерки 
в други области на политиката) няма да премахне необходимостта от всеобхватна 
нормативна рамка относно достъпа на ЕП до класифицирана информация в областта на 
ПССП и извън нея. Съществува риск с предоставянето на достъп до класифицирана 
информация в областта на ПССП на специализирана комисия от членове на ЕП Съветът 
да се опита да заобиколи необходимостта от основно преразглеждане на рамката за 
парламентарен достъп до информация.  
 
Препоръка 19: Европейският парламент не следва да се стреми към разширяване на 
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мандата на действащата специализирана комисия с цел включване на пространството 
на свобода, сигурност и правосъдие (ПССП), или към създаване на нова 
специализирана комисия за ПССП. 
 
Съществуващата специална комисия на ЕП за ОВППС може да разрешава въпроси във 
връзка с ОВППС, които включват обсъждането на класифицирана информация с 
върховния представител. Предвид факта, че Sitcen попада в компетентността на 
върховния представител, специализираната комисия за ОВППС може да използва тези 
заседания, за да разисква въпроси във връзка с Sitcen. Членовете на специалната 
комисия за ОВППС могат, например, да се стремят да научат повече за състава на 
Sitcen, за неговите приоритети понастоящем или за неговата роля при извършването 
на оценки относно заплахите за вътрешната сигурност на ЕС.  
 
Още веднъж, използването на специализирана комисия има редица недостатъци. 
Първо, даването на достъп на много подбрана група членове на ЕП до информация 
относно работата на Sitcen може да направи съвсем малко за повишаване на 
осведомеността на членовете и служителите на ЕП относно ролята на Sitcen. 
Потенциалът за подобни дискусии с цел повишаване на осведомеността относно ролята 
на Sitcen също така ще зависи от това каква част от информацията относно Sitcen, 
която се обсъжда на заседание на специализираната комисия, се счита за 
класифицирана. Второ, успехът на този вариант ще зависи от желанието на 
председателя на комисията AFET да се заеме с въпроса за поемане на функцията за 
вътрешната сигурност на Sitcen от върховния представител. Това може да не бъде 
възможно предвид факта, че AFET не се занимава с въпроси от вътрешната сигурност и 
има редица приоритети, които следва да бъдат обсъдени с върховния представител. На 
последно място, разбира се, няма гаранции, че върховният представител ще има 
желание да обсъжда тези въпроси, предвид факта, че работата на Sitcen продължава 
да бъде изключително чувствителна поради присъствието на командировани 
служители от националните разузнавателни служби. 
 
При все това, въпреки тези недостатъци, специализираната комисия за ОВППС 
понастоящем е единственият механизъм, с който ЕП разполага за обсъждане на 
работата на Sitcen. Както последователно заявяваме, ЕП е в по-неизгодна позиция по 
отношение на Sitcen, отколкото по отношение на агенциите в сферата на ПССП поради 
редица причини: например, Sitcen не е самостоятелна агенция, която се финансира от 
бюджета на ЕС, ЕП няма правомощия за съвместно законодателство в областта на 
ОВППС, нито има ясен мандат въз основа на Договора за пряк надзор върху Sitcen. 
Поради това специализираната комисия за ОВППС е единственият механизъм, чрез 
който ЕП може да осъществява известен ограничен надзор върху Sitcen. 
 
Препоръка 20: Европейският парламент следва да използва своята съществуваща 
специализирана комисия за преглед на работата на Ситуационния център на 
Европейския съюз. Специализираната комисия може да използва своя привилегирован 
достъп до класифицирана информация за разглеждане на ролята на Ситуационния 
център в сферата на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. 
 

Създаване на подкомисия на LIBE за надзор върху агенциите в 
областта на ПССП 
 
ЕП следва да обмисли създаването на подкомисия към комисията LIBE за надзор върху 
агенциите в областта на ПССП. Това ще бъде постоянен орган, създаден в съответствие 
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с Правилника за дейността на ЕП. Първо ще направим някои предложения относно 
функционирането на една такава подкомисия, преди да очертаем причините, поради 
които считаме, че това може да бъде ефективен механизъм за развитие на надзора на 
ЕП върху агенциите в сферата на ПССП.    
 
Мандат 
 
Мандатът на всяка подкомисия ще трябва да остане в рамките на общите параметри на 
мандата на комисията LIBE, в който се посочва, че „комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи отговаря за […] Европол, Евроюст, Cepol и други органи 
и агенции в същата област”. В рамките на този контекст подкомисията ще поеме 
основна отговорност за надзора на Европейския парламент върху агенциите в сферата 
на ПССП. Предвиждаме разширяване на юрисдикцията на подкомисията да се разшири 
с цел да обхване всички агенции в сферата на ПССП, които понастоящем попадат в 
прерогативите на комисията LIBE. Съгласно настоящото разделяне на отговорностите в 
ЕП подкомисията на LIBE не може да осъществява пряк надзор върху Sitcen, тъй като е 
част от ЕСВД, която попада под юрисдикцията на комисията AFET. Въпреки това тя 
може да си сътрудничи тясно с комисията AFET, нейната подкомисия по отбрана и 
специалната комисия за ОВППС относно въпроси във връзка с дейностите на Sitcen, 
свързани с ПССП. 
 
Подкомисията може, например, да получи задача да осъществява надзорните функции, 
посочени в пета глава, и други функции, които ЕП счете за целесъобразни. Ако 
функциите и правомощията на агенциите в сферата на ПССП претърпят развитие, 
мандатът на подкомисията също ще се промени. Въз основа на мандата за надзор и 
функциите, посочени по-горе в настоящото проучване, мандатът на подкомисията 
може да включва, но не следва да се ограничава до: 
 

i. Ролята на форум на периодични и специални заседания с, наред с другото, 
директорите/председателя на агенциите в сферата на ПССП; представители на 
управителните съвети/колегията; съответните служители от Комисията и 
Съвета; 

ii. Получаване и преглед на годишните планове за работата и докладите на 
агенциите в сферата на ПССП; 

iii. Получаване на оценки за заплахи от агенциите в сферата на ПССП; 
iv. Отношения със съвместните надзорни органи и всички други специализирани 

извънпарламентарни органи за надзор върху агенциите в сферата на ПССП. 
Тази роля ще включва преглед на годишните и тематичните доклади на 
съвместните надзорни органи и поддържане на редовен диалог с тях; 

v. Изготвяне на доклади по собствена инициатива и законодателни доклади от 
страна на комисията LIBE относно въпроси във връзка с агенциите в сферата на 
ПССП; 

vi. Осъществяване на консултантски функции на комисията LIBE във връзка с 
разпределението и изпълнението на бюджетите на агенциите в сферата на 
ПССП, като по този начин се предоставят експертни становища в подкрепа на 
работата на комисиите по бюджети и бюджетен контрол; 

vii. Сътрудничество с други комисии на Европейския парламент, които имат 
юрисдикция върху въпроси, свързани с агенциите в сферата на ПССП. По-
специално, подкомисията може да поддържа диалог с AFET и със специалната 
комисия за ОВППС относно Sitcen. Ако ЕП реши да приеме варианта за 
изготвяне на становища относно състоянието на правата на човека на 
партньорите на агенциите в сферата на ПССП в трети държави, подкомисията 
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следва да се консултира с подкомисията на AFET по правата на човека във 
връзка с този въпрос; 

viii. Преглед на някои аспекти от сътрудничеството на агенциите в сферата на ПССП 
с трети държави и международни организации, включително преглед на 
споразуменията за споделяне на информация, сключени в този контекст;  

ix. Преглед на отношенията между агенциите в сферата на ПССП, включително 
техните меморандуми за разбирателство; и 

x. Координиране на отношенията с националните парламенти и представляване на 
Европейския парламент в междупарламентарни заседания във връзка с ПССП.    

 
В съответствие с нашите предишни коментари относно ролята на ЕП за надзора върху 
агенциите в сферата на ПССП, не считаме, че подкомисията следва да дублира 
работата на съвместните надзорни органи при проверката на законността на 
използването на лични данни от някои агенции в сферата на ПССП. Освен това, тя 
няма да играе роля при проверката на оперативните дейности на агенциите, напр. 
техните работни досиета или съвместни дейности, които те координират. Също така, 
подкомисията не следва да навлиза в юрисдикцията на националните парламенти и 
другите надзорни органи, които отговарят за прегледа на работата на националните 
органи, свързана с агенциите в сферата на ПССП. 
 
Членство 
 
Членството в подкомисията ще се определя в съответствие с насоките съгласно член 
186 и член 190 от Правилника за дейността на Европейския парламент. 
Съществуващите подкомисии (към комисията по външни работи) по сигурност и 
отбрана и права на човека се състоят съответно от 28 члена и 28 заместници и 30 
члена и 21 заместници. Тези членове на ЕП по принцип (но не непременно) са 
едновременно членове и на комисията по външни работи. 
 
Поддържаме становището, че този брой е твърде голям предвид факта, че две от 
основните причини за предлагане на подкомисия са: 1) необходимостта от малък 
конфиденциален форум за дискусии с ръководителите на агенциите и управителните 
съвети; и 2) необходимостта от достъп на членовете на ЕП до класифицирана 
информация относно агенциите. Комисия от 50 членове и заместници не отговаря на 
тези потребности. В действителност, голяма част от гореспоменатите притеснения на 
агенциите (и Съвета и Комисията), които касаят поверителността на дискусиите и 
защитата на класифицирана информация, няма да бъдат разсеяни, ако подкомисията 
съдържа толкова много членове на ЕП. Освен притесненията относно защитата на 
класифицирана информация, разпоредбите относно дадена подкомисия ще трябва да 
създадат условия, при които, наред с другото, директорите на агенциите ще чувстват 
увереност, че могат да повдигат чувствителни въпроси и да изразяват своите 
притеснения пред група членове на ЕП без да се разпространява съдържанието на тези 
дебати. В крайна сметка, възможно е директорите на агенции и служителите от Съвета, 
Комисията и съвместните надзорни органи да се въздържат от обсъждане на 
чувствителни въпроси с ЕП, ако не са убедени, че дискусиите ще останат поверителни. 
 
На национално равнище преобладаващата част от специализираните парламентарни 
комисии за надзор включват от пет до петнадесет членове на парламента (виж таблица 
1 в четвърта глава). Както се обсъжда в четвърта глава, подобни комисии обикновено 
са по-малки от другите парламентарни комисии поради причини, свързани със 
запазване на поверителност. Съответно, поддържаме становището, че една подкомисия 
следва да съдържа не повече от 15 членове на ЕП (включително заместниците). Това 
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обаче може да бъде осъществено трудно с оглед на изискването съставът на комисиите 
и подкомисиите на ЕП да отразява общия състав на парламента.  
 
Би било полезно, ако членовете на подкомисията са членове на или заместници на 
членовете на комисията LIBE. Това ще увеличи вероятността членовете на 
подкомисията да имат достатъчни познания относно агенциите в сферата на ПССП, за 
да могат ефективно да допринасят за функциите на подкомисията. На последно място, 
ЕП може да обмисли включването на членове на ЕП, които са членове на други 
(под)комисии, занимаващи се с въпроси във връзка с агенциите в сферата на ПССП 
и/или разполагащи с друг експертен опит, съответстващ на надзора върху агенциите в 
сферата на ПССП. Тези членове на ЕП могат да включват членове на комисията по 
бюджетен контрол, комисията по външни работи и нейната подкомисия по правата на 
човека. Четвърта глава показва, че включването на членове (на други парламентарни 
комисии) ex officio има превес в комисиите за надзор в националните парламенти. Това 
може да помогне да се гарантира, че между комисиите, които се занимават със 
съответните въпроси, съществува необходимата координация.  
 
Достъп до информация 
 
Всички членове и служители на подкомисията ще имат право на достъп до 
класифицирана информация в рамките на параметрите на мандата на тази подкомисия. 
В допълнение, някои категории информация могат да бъдат предмет на проактивно 
разгласяване пред подкомисията от страна на агенциите, техните управителни 
съвети/колегия и по целесъобразност от Съвета и Комисията (виж по-горе). 
Подкомисията обаче не трябва да има достъп до информация, която се съдържа в 
базите данни на агенциите, или до лични данни. От подкомисията ще се изисква да 
прилага мерките за защита на информация, които се обсъждат в пета глава.  
 
Ресурси 
 
Подкомисията ще се нуждае от подкрепата на служители на пълен работен ден, 
получили разрешение за достъп до информация. Това е особено необходимо предвид 
факта, че членовете на ЕП често са членове на няколко комисии и трябва да разделят 
своето време между работата в своята собствена държава, Брюксел и Страсбург. 
Служителите също са от съществено значение за развитието на институционалните 
познания и опит на парламента относно агенциите в сферата на ПССП. Те гарантират, 
че подобни познания се запазват дори ако членовете на ЕП преминат в други комисии 
или напуснат ЕП.  
 
Съображения 
 
Дали Европейският парламент се нуждае от създаването на подкомисия към LIBE за 
надзор върху работата на агенциите в сферата на ПССП до голяма степен зависи от 
начина, по който неговият мандат за надзор на тези агенции е определен в 
предстоящото законодателство относно Европол, Евроюст и Frontex. Ако мандатът и 
функциите на ЕП за надзор продължат в общи линии да бъдат сходни на начина, по 
който изглеждат в момента, т.е. сравнително ограничени, не е ясно дали ще бъде 
необходима подкомисия. Ако обаче ЕП поеме допълнителни функции на надзор в духа 
на представените в пета глава варианти, налице е силна потребност от създаване на 
подкомисия. Съществуват четири основни причини, поради които считаме, че може да 
бъде създадена подкомисия.  
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Първо, твърдим, че е необходимо ЕП да има достъп до класифицирана информация от 
и във връзка с агенциите в сферата на ПССП, както и възможност за провеждане на 
поверителни, неофициални дискусии с директорите на агенции и другите съответни 
заинтересовани лица. Въпреки това, съществуващите институционални разпоредби за 
надзор не са напълно подходящи за подобни функции, тъй като участват твърде много 
членове на ЕП и няма предпочитания за по-малки, поверителни дискусии с агенциите. 
Предупредихме, че този проблем не може да бъде разрешен чрез използване на 
механизъм или орган, който просто има достъп до класифицирана информация относно 
агенциите в сферата на ПССП без съпътстващ мандат за използване на тази 
информация като част от процесите на надзор. Заслужава си да се напомни, че 
достъпът до информация на парламентарен орган не е самоцел: той трябва да бъде 
средство за даване на възможност на парламента за надзор върху конкретните 
агенции. Поради тази причина сме критични относно евентуалната употреба на модела 
за специализирана комисия за ПССП. Необходимостта от обвързване на достъпа до 
класифицирана информация с ясен мандат за надзор е един от основните аргументи в 
подкрепа на създаването на подкомисия.  
 
Втори аргумент в подкрепа на създаването на подкомисия е, че комисията LIBE не 
може да разполага с време за участие в голяма част от предлаганите в пета глава 
функции на надзор. Ако ЕП желае да играе по-голяма роля в надзора върху агенциите 
в сферата на ПССП, създаването на подкомисия може да бъде убедителен избор.  
 
Трето, една подкомисия ще съответства на направената от нас по-горе препоръка, че 
ЕП следва да има един орган, който основно да отговаря за всички сфери на 
парламентарния надзор върху агенциите в сферата на ПССП. Подкомисията ще бъде в 
състояние да събере всички факти от различните функции на надзор и текущия диалог 
с агенциите, Съвета, Комисията, съвместните надзорни органи и националните 
парламенти. Това ще позволи на ЕП да изготви препоръки, които могат да подобрят 
работата на агенциите, като също така ще осигурят данни, които да бъдат използвани 
в други аспекти на неговата работа. По-специално, представата за подкомисията може 
да помогне да се гарантира, че различните роли на ЕП по отношение на агенциите в 
сферата на ПССП са напълно свързани. Например, функциите на ЕП за изготвяне на 
съвместно законодателство ще се осведомяват отблизо от фактите и препоръките от 
неговата надзорна работа, а надзорът на подкомисията също така ще осведомява 
използването на бюджетните правомощия на ЕП. 
 
На последно място, създаването на подкомисия ще позволи на ЕП постепенно да 
развие по-подробни познания и експертен опит във връзка с агенциите в сферата на 
ПССП. Според нас, това е нещо, което понастоящем липсва в ЕП и въпреки това е от 
основно значение, ако ЕП трябва да играе по-активна роля при прегледа на работата 
на агенциите в сферата на ПССП.  
 
Препоръка 21: Европейският парламент следва да създаде подкомисия към LIBE за 
надзор на агенциите в сферата на ПССП. Точният обхват и съдържание на мандата на 
подкомисията ще бъдат определени съгласно Правилника за дейността на ЕП, но ще 
бъдат тясно свързани с надзорните функции, които ЕП ще получи в новото 
законодателство относно Европол, Евроюст и Frontex. 
 

Засилване на сътрудничеството между Европейския парламент и 
националните парламенти в областта на надзора върху 
агенциите в сферата на ПССП 
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Договорът от Лисабон специално изисква участието на националните парламенти в 
надзора на Европол и Евроюст. Въпреки че точното естество и обхват на ролята на 
националните парламенти се различава в отделните държави, в настоящото проучване 
се подчертават три основни начина, по които националните парламенти вече 
осъществяват известен надзор върху тези агенции (виж трета глава). Първо, някои от 
националните парламенти осъществяват надзор върху работата на техните собствени 
представители на правителството в Съвета и върху управителните съвети на 
агенциите, т.е. те проверяват националните данни, които се представят на агенциите в 
сферата на ПССП. Второ, националните парламенти могат да се ангажират пряко с 
агенциите в сферата на ПССП например чрез провеждане на заседания с директорите 
и други висши служители и изготвяне на доклади за агенциите. Този ангажимент 
обикновено има за цел да осигури осведоменост относно работата на агенциите, а не 
осъществяване на пряк преглед или контрол върху дейностите на агенциите. Освен 
това, парламентите са част от националните системи за надзор, които контролират 
действията, предприети от националните органи като полицията. Механизмите на 
подобен надзор са прерогатив на националните органи и е извън обхвата на 
настоящото проучване да дава препоръки в тази връзка. Трето измерение от участието 
на националните парламенти в надзора на агенциите в сферата на ПССП е 
сътрудничеството с други парламенти и ЕП (виж трета глава). Това е нашият акцент 
тук. 
 
Според нас, целите на междупарламентарното сътрудничество следва основно да 
акцентират върху стратегически въпроси, а не върху конкретни дейности на агенциите 
в сферата на ПССП. Съществуват три области, в които междупарламентарното 
сътрудничество може да бъде особено полезно. Първо, националните парламенти и ЕП 
могат да се възползват от допълнителни дискусии, както и обмен на информация, опит 
и добри практики относно техния надзор върху дейностите на националните органи, 
свързани с дейността на агенциите в сферата на ПССП. Например, съществува ясна 
необходимост от допълнителна информация относно начина, по който националните 
парламенти и другите съответни национални органи за надзор (като съдебните органи) 
осъществяват, ако изобщо го правят, надзор върху: a) националния принос или 
предоставянето на данни за агенциите в сферата на ПССП, като информацията, която 
се изпраща на агенциите в сферата на ПССП; и б) предприетите от националните 
органи действия въз основа на предоставената информация и/или координираните от 
тези органи действия, като задържане и разпит на лица, заподозрени в участие в 
сериозна престъпна дейност. Националните надзорни органи могат да използват 
подобна информация за осведомяване на своя собствен подход към дейности, 
свързани например с контрола на полицията и граничните служби, които имат връзка с 
агенциите в сферата на ПССП. Второ, националните парламенти и ЕП могат, доколкото 
позволява националното право, да обменят информация относно конкретни проблеми 
(в рамките на тяхната юрисдикция) във връзка с горепосочените дейности на 
националните органи, свързани с работата на агенциите в сферата на ПССП. На 
последно място, националните парламенти и ЕП могат да работят заедно за оценка на 
това дали новите и действащите регламенти относно агенциите в сферата на ПССП 
съответстват на принципите на субсидиарност и пропорционалност. 
 
Съществуват различни виждания относно това дали това сътрудничество следва се 
институционализира посредством постоянен парламентарен орган под някаква форма 
или следва да се процедира по-неформално чрез съществуващите 
междупарламентарни форуми. В своето съобщение от декември 2010 г. например 
Комисията прави предложения за включване на националните парламенти в надзора 
на Европол. Комисията предлага създаването на съвместен или постоянен 
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междупарламентарен форум, в който да участват членове на националните парламенти 
и на Европейския парламент в духа на членове 9 и 10 от Протокола относно ролята на 
националните парламенти в Европейския съюз. Освен това се предлага на подобен 
форум да се създаде подгрупа за пряка връзка с Европол. Форумът следва да може да 
кани директора на Европол и може да заседава редовно и да създава подгрупа, която 
да отговаря за пряката връзка с Европол. Предложенията на Комисията получиха 
известна подкрепа от националните парламенти. Редица държави-членки на ЕС и 
национални парламенти обаче поставят под съмнение добавената стойност на 
създаването на подобен междупарламентарен форум. Всички обсъдени по-горе форми 
на сътрудничество потенциално могат да бъдат създадени в контекста на 
съществуващите форуми за междупарламентарен диалог. 
 
Това, което може би е по-важно, е, че е твърде съмнително един постоянен орган, 
включващ представители от всички национални парламенти, да може да функционира 
добре. Позициите на националните парламенти, степента на интерес и познанията 
относно свързани с ПССП въпроси се различават значително в държавите-членки на 
ЕС. Поради това ще бъде доста трудно да се постигне консенсус по въпроси като 
програмата за надзор, да не говорим за по-съществени въпроси. Форум, който включва 
твърде много участници с различни програми, може да не функционира добре и 
въпреки това може да бъде трудно да се измисли формула за по-малък форум, тъй 
като би било неподходящо да се изключат националните парламенти. В допълнение, 
националните парламенти разполагат с различен достъп до информация – от 
националните органи – и достъп до различни видове информация относно агенциите в 
сферата на ПССП. Поради това те могат да стартират от различни позиции по 
отношение на осведомеността във връзка с конкретни въпроси.  
 
С оглед на тези предизвикателства не препоръчваме създаването на постоянен форум 
за междупарламентарно сътрудничество относно надзора върху агенциите в сферата 
на ПССП. Би било за предпочитане националните парламенти и ЕП да се обръщат към 
агенциите в сферата на ПССП в контекста на съществуващите междупарламентарни 
форуми. Това включва съвместни заседания/изслушвания между комисията LIBE и 
съответните комисии на националните парламенти, както и COSAC. Всъщност, 
дейностите във връзка с ПССП, политическото наблюдение на Европол и оценката на 
дейностите на Евроюст се превърнаха в редовни теми от дневния ред на COSAC. 
Голяма част от членовете на COSAC подкрепиха идеята за това дебатите в COSAC 
относно Европол и Евроюст да бъдат предшествани от изслушване на директорите на 
съответните агенции и експертите. Потенциалната роля на COSAC при политическото 
наблюдение на агенциите в сферата на правосъдието и вътрешните работи се основава 
на член 10 от Протокол № 1 към ДФЕС относно ролята на националните парламенти. В 
този член се постановява, че COSAC следва да насърчава обмена на информация и на 
най-добри практики между националните парламенти и Европейския парламент, в това 
число и между специализираните им комисии и може да организира 
междупарламентарни конференции по конкретни теми. COSAC може да продължи да 
осигурява полезно място за срещи относно видовете сътрудничество, посочени по-
горе. 
 
Препоръка 22: Междупарламентарното сътрудничество относно надзора върху 
агенциите в сферата на ПССП следва да бъде създадено в контекста на 
съществуващите форуми за сътрудничество между Европейския парламент и 
националните парламенти. Не е необходимо Европейският парламент да създава нов 
постоянен междупарламентарен орган.  
 
 



 




