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Abstrakt 
 
Tato studie hodnotí dohled nad vnitrostátními bezpečnostními 
a zpravodajskými agenturami, který vykonávají parlamenty 
a specializované neparlamentní orgány dohledu, s cílem určit osvědčené 
postupy, které mohou být podnětné pro přístup Evropského parlamentu, 
pokud jde o posílení dohledu nad organizací Europol, Eurojust, Frontex 
a v menší míře rovněž organizací Sitcen. Tato studie přichází s řadou 
podrobných doporučení (včetně opatření v oblasti přístupu k utajovaným 
informacím), která jsou formulována na základě hloubkového posouzení: 
1. současných funkcí a pravomocí těchto čtyř orgánů; 2. stávajících 
pravidel dohledu nad těmito orgány, který vykonává Evropský 
parlament, společné kontrolní orgány a vnitrostátní parlamenty; 3. 
právních a institucionálních rámců pro parlamentní a specializovaný 
dohled nad bezpečnostními a zpravodajskými agenturami v členských 
státech EU a dalších významných demokraciích. 
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SHRNUTÍ 
 
Generální ředitelství Evropského parlamentu pro vnitřní politiky pověřilo Středisko pro 
demokratickou kontrolu ozbrojených sil v Ženevě (DCAF) a Institut Evropské unie (EUI), 
aby zpracovaly studii o „parlamentním dohledu nad zpravodajskými agenturami 
v příslušných členských státech EU a dalších významných demokraciích“. Cílem této studie 
bylo „určit demokratické normy a osvědčené postupy a najít vhodnou rovnováhu mezi 
potřebou utajení a potřebou kontroly, jež by Evropský parlament mohl využít v souvislosti 
se zřizováním svého vlastního orgánu dohledu“. V návaznosti na konzultace s Generálním 
ředitelstvím Evropského parlamentu pro vnitřní politiky bylo rozhodnuto o tom, že tento 
mandát bude vykládán v souvislosti se čtyřmi důležitými vývojovými trendy, které vyvolaly 
diskusi o tom, jak Evropský parlament může posílit dohled nad evropskými agenturami 
PSBP, jakož i nad Situačním střediskem (Sitcen) Evropské Unie, 1 které plní významnou 
úlohu v prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti (PSBP): 
 
1) Lisabonská smlouva poskytuje Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům 
mandát k posílení jejich dohledu nad dvěma orgány PSBP: nad orgánem Europol 
a Eurojust. 
 Výslovně stanoví, aby nová nařízení týkající se agentur Europol a Eurojust zahrnovala 
ustanovení o parlamentní „kontrole“ (v případě agentury Europol) a „hodnocení“ (v případě 
agentury Eurojust). Komise předloží do dvou let návrhy těchto nařízení; Evropský 
parlament bude mít možnost zajistit, aby tato legislativa zahrnovala patřičná ustanovení 
týkající se parlamentního dohledu.  Vzhledem k tomu, že na prostor svobody, bezpečnosti 
a práva se nyní vztahuje standardní legislativní postup, může nyní Evropský parlament 
zajistit, aby nové či revidované právní rámce týkající se agentur AFSJ zahrnovaly 
ustanovení o parlamentním dohledu.  Toho se mu již také podařilo dosáhnout v případě 
návrhu nařízení o agentuře Frontex, který byl v době svého zpracování předmětem diskuse.   
 
2) Evropský parlament bude mít pravděpodobně také příležitosti k tomu, aby se zabýval 
prací střediska Sitcen, které plní řadu funkcí týkajících se vnitřní bezpečnosti, protože toto 
středisko je nyní součástí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ). ESVČ (a spolu s ní 
i středisko Sitcen) sice spadá do oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), 
tj. oblasti politiky mezivládní, Lisabonská smlouva nicméně poskytuje Evropskému 
parlamentu v této oblasti některé nové pravomoci.  
 
3) V oblasti přístupu k informacím došlo k významnému vývoji, který podstatně souvisí 
s posilováním dohledu nad orgány PSBP. V roce 2010 uzavřely Evropský parlament 
a Komise novou interinstitucionální dohodu, která Evropskému parlamentu zaručuje 
výrazně lepší přístup k informacím od Komise. Evropský parlament v současnosti zvažuje 
revizi evropské legislativy týkající se přístupu k informacím, jakož i možnost nové 
interinstitucionální dohody s Radou, která by zahrnovala ustanovení o parlamentním 
přístupu k utajovaným informacím.  Vývoj těchto diskusí, které v současné době probíhají, 
bude mít hluboké důsledky pro dohled Evropského parlamentu nad orgány PSBP.  
 
4) Evropský parlament se během minulého desetiletí začal stále více zajímat 
o problematiku vnitrostátních bezpečnostních agentur a orgánů PSBP. Dokladem toho je 
velký zájem o práci na novém nařízení o agentuře Frontex, rozhodnutích o agenturách 
Europol a Eurojust, jakož i dva dočasné výbory, které prozkoumaly činnost vnitrostátních 
bezpečnostních agentur a předložily důležitá doporučení týkající se dohledu. 

                                                 
1 V této studii je používáno termínu „orgány AFSJ“, jímž se míní agentury AFSJ (Europol, Eurojust a Frontex) 
a Situační centrum Evropské unie (Sitcen). 
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Na základě takto vyloženého mandátu je prvořadým cílem této studie předložit srovnávací 
hodnocení dohledu nad zpravodajskými agenturami v členských státech Evropské unie 
a dalších demokraciích, tak aby bylo možné určit osvědčené postupy, které by se mohly 
stát podnětem v debatě o posilování dohledu Evropského parlamentu nad orgány PSBP.  
 
Tato studie se zaměřuje na agentury Europol, Frontex, Eurojust a na středisko Sitcen. 
Rámcově řečeno spočívá úloha těchto orgánů PSBP v usnadňování, koordinování 
a posilování spolupráce mezi vnitrostátními orgány s cílem podporovat bezpečnost a právo 
v rámci EU. Charakteristickým rysem těchto vnitrostátních zpravodajských agentur1 je 
nepochybně jejich pravomoc používat to, co bývá označováno jako „zvláštní pravomoci“ při 
shromažďování informací, jako například pravomoc provádět odposlechy a tajné sledování 
osob, využívat tajných informátorů, nebo dokonce vstupovat potají do cizích objektů. 
Orgány PSBP takovéto pravomoci nemají a ve srovnání s touto charakteristikou je zjevné, 
že evropské orgány PSBP nejsou zpravodajskými agenturami v tom smyslu, v jakém jsou 
zpravodajské agentury chápány na vnitrostátní úrovni. Vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament má zájem na posílení dohledu nad těmito orgány, může se mandát umožňující 
studium dohledu nad vnitrostátními „zpravodajskými agenturami“ a snaha hledat v této 
oblasti poučení jevit jako neobvyklá volba.  
 
Orgány PSBP a vnitrostátní zpravodajské agentury mají nicméně řadu společných rysů. Plní 
„zpravodajské funkce“ vnitrostátních zpravodajských agentur, přestože tak nečiní nutně 
stejným způsobem a nesledují při tom stejné cíle. Jejich úkolem je především 
shromažďovat (i když bez využití zvláštních pravomocí), analyzovat a podávat informace 
určitému okruhu osob pověřených rozhodováním.  Další důležitá podobnost mezi orgány 
PSBP a vnitrostátními zpravodajskými agenturami spočívá v tom, že stejně jako ony i tyto 
orgány přijímají, vytvářejí a šíří utajované informace.  Pro vykonávání dohledu má tato 
skutečnost významné důsledky, protože orgány vykonávající dohled potřebují mít přístup 
k utajovaným informacím, aby mohly kontrolovat práci agentur, jejichž aktivity jsou 
„utajované“ nebo s sebou tyto činnosti nesou využívání utajovaných informací, což je 
oblast, ve které se Evropský parlament může v mnohém poučit z vnitrostátních systémů 
dohledu. Musíme být ovšem opatrní, pokud jde o „přenositelnost“ modelů dohledu 
a odpovídajících postupů z vnitrostátní na evropskou úroveň, protože vnitrostátní orgány 
dohledu a Evropský parlament vykonávají kontrolu nad agenturami, které mají velmi 
odlišné mandáty a pravomoci.  Dohled je třeba chápat ve vztahu k organizacím, nad nimiž 
je tento dohled vykonáván.  
 
Tato studie má pět kapitol. První kapitola se zabývá cíli, mandátem a metodikou studie. 
Druhá kapitola přináší přehled o právním základu, mandátu a současných pravomocích 
agentur Europol, Eurojust, Frontex a střediska Sitcen a vymezuje několik oblastí práce 
těchto orgánů, kde by z hlediska dohledu mohly vznikat určité obavy.  Předmětem třetí 
kapitoly je analýza stávající úlohy Evropského parlamentu a jeho pravomocí týkajících se 
dohledu nad orgány PSBP, jakož i rozsah jeho možností, pokud jde o přístup k informacím 
od (a týkajících se) těchto orgánů. Tato kapitola se rovněž zabývá úlohou vnitrostátních 
parlamentů v oblasti dohledu nad orgány PSBP a dále též úlohou společných orgánů 
dohledu (angl. zkr. JSB) Europol a Eurojust v souvislosti s kontrolou toho, jakým způsobem 

                                                 
1 Termínem ‚zpravodajská agentura‘ se obvykle míní státní orgán, který shromažďuje, analyzuje a předává 
informace – o hrozbách pro národní bezpečnost či pro jiné národní zájmy – osobám pověřeným rozhodováním a 
dalším orgánům státní správy. Zpravodajské agentury mohou tyto ‚zpravodajské funkce‘ vykonávat výlučně mimo 
rámec územní pravomoci svého státu (např. Secret Intelligence Service ve Spojeném království), výlučně na 
území svého státu (např. německý Spolkový úřad na ochranu ústavy) nebo jak uvnitř, tak vně území svého státu 
(např. nizozemská Obecná zpravodajská služba či AIVD). V některých státech (např. ve Švédsku a v Dánsku) 
mohou mít tyto orgány rovněž policejní pravomoci, a nazývají se proto někdy ‚policejní bezpečnostní služby‘. 
S ohledem na konzistentnost této studie se v ní termín ‚zpravodajská agentura‘ používá ve smyslu organizací, 
které jsou označovány různě jako ‚bezpečnostní služby‘, ‚domácí zpravodajské služby‘ či ‚zpravodajské služby‘. 
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tyto agentury využívají osobních údajů. Čtvrtá kapitola přináší podrobné srovnávací 
hodnocení toho, jakým způsobem je parlamentní a specializovaný neparlamentní dohled 
organizován a prováděn na vnitrostátní úrovni. Zvláštní pozornost je v tomto oddíle 
věnována otázce přístupu k informacím ze strany parlamentních a neparlamentních orgánů 
dohledu. Poslední kapitola nastiňuje řadu možností, jak by Evropský parlament mohl 
upevnit a posílit svůj dohled nad orgány Europol, Eurojust, Frontex a Sitcen.  Shrnutí 
obsahuje přehled této kapitoly, včetně jejích 22 doporučení pro Evropský parlament.   
 

Doporučení týkající se posílení dohledu Evropského 
parlamentu nad orgány PSBP 
 
Tato studie přináší podrobná doporučení, která mohou být užitečná v rámci nadcházející 
debaty o možnostech posílení dohledu Evropského parlamentu nad orgány PSBP. Některá 
z těchto doporučení se týkají obecně dohledu Evropského parlamentu nad všemi orgány 
PSBP, které jsou předmětem této studie (tj. Europol, Eurojust, Frontex a Sitcen); většina 
z nich se však zaměřuje výlučně na agentury PSBP (tj. Europol, Eurojust, Frontex).  Je 
tomu tak z toho důvodu, že Evropský parlament má na základě smlouvy výslovný mandát 
k vykonávání dohledu nad agenturami Eurojust a Europol a bude spoluzákonodárným 
orgánem v případě nových nařízení týkajících se těchto agentur a agentury Frontex. Vývoj 
v oblasti parlamentního dohledu nad střediskem Sitcen bude muset probíhat jiným 
způsobem, protože středisko Sitcen spadá do oblasti společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky (SZBP), což je oblast, ve které má Evropský parlament menší pravomoci. Tato 
doporučení se vztahují na dohled nad orgány PSBP v té podobě, v jaké existovaly v květnu 
2011. Je velmi důležité, aby pravidla dohledu byla vytvářena s ohledem na veškeré změny 
v mandátech a pravomocích těchto orgánů, přičemž by měla být přiměřená činnostem, 
které jsou předmětem dohledu.  
 
Při vytváření právních a institucionálních rámců pro parlamentní dohled nad orgány PSBP 
by si Evropský parlament a další zúčastněné strany měly stále uvědomovat, že pravidla 
dohledu by neměla členské státy odrazovat od toho, aby s těmito orgány spolupracovaly 
v oblasti PSBP.  Většina členských států Evropské unie je v současnosti přesvědčena o tom, 
že agentury, jako je Europol a Eurojust, mají přidanou hodnotu a mohou podpořit jejich 
vlastní práci. Existuje nicméně riziko, že budou-li pravidla dohledu představovat pro orgány 
PSBP nebo vnitrostátní orgány příliš velkou zátěž, mohou se některé členské státy 
jednoduše uchýlit zpátky k dvojstranným způsobům spolupráce, které nepodléhají 
takovému množství předpisů a nemusí ani podléhat stejné úrovni kontroly.  Jakýkoli posun 
tímto směrem by oslabil schopnost orgánů PSBP úspěšně přispívat k podporování svobody, 
práva a bezpečnosti v EU.   
 
Doporučení č. 1: Evropský parlament by měl zajistit, aby nová pravidla dohledu nad 
orgány PSBP neodrazovala členské státy od toho, aby těchto orgánů využívaly jako 
platformy pro spolupráci.  
 

Omezení týkající se rozsahu dohledu Evropského parlamentu nad 
orgány PSBP  
 
Tato studie upozorňuje na několik faktorů, které by měly omezovat rozsah dohledu 
Evropského parlamentu nad orgány PSBP. Tyto faktory se týkají především dohledu nad 
operacemi orgánů PSBP. Za prvé, mezivládní charakter orgánů PSBP a vztah mezi 
opatřeními orgánů PSBP a členských států má významné důsledky pro vykonávání dohledu. 
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Policejní orgány, orgány činné v trestním stíhání, orgány pohraniční správy a (v mnohem 
menší míře) zpravodajské agentury členských států jsou jak hlavními dodavateli, tak 
i nejvýznamnějšími klienty orgánů PSBP. Orgány PSBP fungují primárně na základě 
informací, které jim poskytují vnitrostátní agentury, a hlavním výstupem jejich činnosti jsou 
informace a analýzy, které jsou zasílány těmto agenturám.  Vnitrostátní agentury mohou 
na základě těchto informací přijmout opatření, včetně opatření, kdy použijí svých 
donucovacích pravomocí, a to i v rámci operací, které jsou koordinovány některým 
z orgánů PSBP, jako je Europol či Frontex. Jak se uvádí ve druhé kapitole této studie, tato 
opatření jsou výlučnou odpovědností vnitrostátních orgánů. Důsledkem toho je, že jak 
vstupy, které dostávají orgány PSBP, tak opatření přijímaná na základě výstupů těchto 
orgánů jsou regulovány vnitrostátními právními předpisy a měly by podléhat příslušným 
vnitrostátním orgánům. V Evropském parlamentu a v členských státech panuje obecná 
shoda v tom, že Evropskému parlamentu nepřísluší vykonávat dohled na tím, jakým 
způsobem vnitrostátní agentury shromažďují informace, které by mohly sdílet s orgány 
PSBP, nebo nad opatřeními přijímanými na základě informací, které poskytují orgány PSBP.  
 
Zadruhé, orgány PSBP tvoří smíšený sbor pracovníků, kteří jsou vysláni členskými státy, 
a pracovníci organizací EU. Vnitrostátní styční úředníci v Europolu, vnitrostátní pracovníci 
pohraniční správy, kteří se podílejí na operacích koordinovaných agenturou Frontex, 
a vyslaní úředníci zpravodajských služeb ve středisku Sitcen jsou placeni z prostředků 
členských států a spolupracují s agenturami v souladu s vnitrostátními právními předpisy. 
Je proto vhodnější, aby k dohledu nad jejich spoluprací a nad jejich příspěvky k orgánu 
PSBP byly používány vnitrostátní mechanismy dohledu. Tento mezivládní prvek orgánů 
PSBP s sebou nese požadavek, aby Evropský parlament úzce spolupracoval s vnitrostátními 
parlamenty při zajišťování toho, že budou uplatňována náležitá pravidla dohledu.  
 
Zatřetí, Europol a Eurojust jsou v rámci možností daných jejich mandáty oprávněny 
zpracovávat, uchovávat a předávat osobní údaje. Jedná se o aktivity, které zasahují do 
práva na ochranu soukromí a mohou sloužit jako základ pro uplatnění donucovacích nebo 
zvláštních pravomocí – které mají z hlediska lidských práv zvláště významné důsledky – ze 
strany orgánů členských států nebo třetích zemí. S ohledem na to je zřejmé, že tyto 
aktivity musí podléhat dohledu nezávislého orgánu. V souladu s tímto požadavkem EU za 
tím účelem zřídila specializované neparlamentní orgány dohledu – společné kontrolní 
orgány (angl. zkr. JSB) agentur Europol a Eurojust. Tyto společné kontrolní orgány mají 
přístup ke všem složkám a do všech prostor souvisejících se zpracováváním osobních údajů 
a mají rozsáhlé pravomoci, které jim umožňují zajišťovat nápravu veškerých kroků, při 
nichž došlo k porušení předpisů o ochraně osobních údajů. Společné kontrolní orgány 
představují podle našeho názoru vhodný mechanismus dohledu pro kontrolu používání 
osobních údajů v agenturách PSBP. Není proto nutné, aby tutéž činnost vykonával 
i Evropský parlament. Nutné není rovněž ani to, aby Evropský parlament vykonával dohled 
nad agenturou Frontex, která se v má v budoucnu zabývat zpracováváním osobních údajů, 
protože se počítá s tím, že evropský inspektor ochrany údajů bude plnit podobnou funkci 
jako společné kontrolní orgány.  
 
Existuje i několik dalších argumentů proti tomu, aby se Evropský parlament trvale podílel 
na dohledu nad operacemi orgánů PSBP. Zaprvé, jak se uvádí ve čtvrté kapitole, jedná se 
o činnost, která je časově velice náročná a vyžaduje specializované odborné znalosti 
a prostředky, které mnohé parlamenty nemají. Řada poslanců a zaměstnanců Evropského 
parlamentu, s nimiž byl pro účely této studie veden rozhovor, uvedla, že Evropský 
parlament nebude mít čas, prostředky či snahu kontrolovat operace orgánů PSBP. Dohled 
může efektivnějším způsobem vykonávat „profesionální“ orgán dohledu, jako jsou společné 
orgány dohledu, zabývající se výlučně dohledem nad operacemi příslušné agentury. 
Zadruhé, pokud by měl Evropský parlament mandát k vykonávání dohledu nad 
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zpracováváním informací, k čemuž by parlament musel mít přístup k osobním údajům 
obsaženým v těchto materiálech, byly by s tím spojeny vážné obavy ohledně ochrany 
soukromí. A konečně parlamentní kontrola aspektů práce orgánů PSBP, které se týkají 
jejich operací, by mohla mít nepříznivý vliv na efektivitu těchto orgánů. Z tohoto důvodu se 
mnoho států staví proti tomu, aby Evropský parlament plnil v tomto ohledu nějakou úlohu, 
a pokud by Evropskému parlamentu taková úloha připadla, mohlo by ke sdílení informací 
s orgány PSBP docházet v omezenější míře. 

Mandát a funkce Evropského parlamentu v oblasti dohledu  
 
Naši partneři v různých institucích a orgánech EU se shodnou na tom, že Evropský 
parlament by měl plnit určitou úlohu v oblasti dohledu nad orgány PSBP. Dohled 
parlamentu a parlamentem zřízených orgánů vykonávaný nad orgány PSBP je důležitý 
z důvodů, které jsou uvedeny v první a čtvrté kapitole. Tím asi nejdůležitějším důvodem je 
skutečnost, že Evropský parlament je v současnosti spoluzákonodárným orgánem v oblasti 
PSBP a že bude hrát klíčovou roli zejména v souvislosti s vymezováním budoucího mandátu 
a budoucích pravomocí agentur PSBP. Je proto velmi důležité, aby Evropský parlament hrál 
určitou roli i v souvislosti se zajišťováním toho, aby tyto agentury naplňovaly své mandáty 
efektivně a způsobem, který bude ve shodě s příslušnými právními předpisy. Agentury 
PSBP jsou navíc z velké části financovány z prostředků EU, které jim vyčleňuje Evropský 
parlament. Jako rozpočtový orgán proto Evropský parlament musí mít určitou úlohu, díky 
níž bude mít možnost zajistit, aby tyto peníze byly využívány náležitým a účinným 
způsobem.  
 
Z těchto důvodů ve prospěch parlamentního dohledu nad agenturami PSBP ovšem 
nevyplývá, že Evropský parlament by měl plnit nějakou úlohu v jejich řízení.  Při debatách 
o roli Evropského parlamentu v oblasti dohledu na orgány PSBP nesmíme v tomto ohledu 
ztrácet ze zřetele oddělení pravomocí a povinností. To má obzvláště velký význam ve 
vztahu k agentuře Eurojust, protože tato agentura pracuje se soudními orgány.  Dohled nad 
orgány PSBP by proto neměl být zaměňován s řízením či podílem na správě určité 
agentury, protože nic takového není úlohou parlamentu. Orgány PSBP mají sloužit jako 
úložiště odborných znalostí, které jsou zde proto, aby EU a jejím členským státům 
poskytovaly odborné služby. Poslancům parlamentu nepřísluší do řízení této práce 
zasahovat; k plnění těchto funkcí mají výsadní oprávnění ředitelé těchto agentur a jejich 
správní rady. Komise nebo Rada přitom určují politický směr orgánů PSBP a nesou za ně 
odpovědnost. Z těchto důvodů tedy nelze doporučit, aby Evropský parlament vstupoval do 
záležitostí, jako je jmenování představitelů správní rady, nebo měl dokonce v řídících 
radách agentur PSBP své zastoupení. Zapojení Evropského parlamentu do těchto 
rozhodovacích procesů by naopak problematizovalo jeho funkce v oblasti dohledu, protože 
Evropský parlament by pak mohl jen velmi obtížně provádět nezávislý přezkum činnosti 
agentur a jejich správních rad.  
 
Doporučení č. 2: Evropský parlament by neměl mít zastoupení ve správních radách 
agentur Europol a Frontex ani v kolegiu Eurojustu.  
 
Ve čtvrté kapitole tvrdíme, že zastávat nějaký „nejosvědčenější“ přístup či postup, pokud 
jde o oblast(i) mandátu určitého orgánu dohledu, lze jen velmi obtížně. To, na čem ve 
skutečnosti záleží, je to, aby všechny dimenze práce určité zpravodajské agentury 
podléhaly dohledu orgánu, který je nezávislý na agenturách i na orgánech státní správy, 
což v případě EU znamená, že to musí být orgán, který je nezávislý na orgánech PSBP, 
Radě a Komisi. Ve čtvrté kapitole této studie je znázorněno, že „předmět“ dohledu lze 
zhruba rozdělit na čtyři oblasti: operace, politika, správa a finance. S ohledem na 
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předcházející připomínky k úloze společných kontrolních orgánů a vnitrostátních orgánů 
v oblasti dohledu nad operacemi orgánů PSBP je zřejmé, že Evropský parlament by se měl 
soustředit na dohled nad politikami, správou a finančním hospodařením těchto orgánů. Tím 
ovšem nejsou dotčeny vyšetřovací pravomoci EP (které jsou předmětem třetí kapitoly), 
které Evropskému parlamentu samozřejmě umožňují vyšetřovat pravdivost případných 
obvinění těchto agentur z toho, že při své činnosti porušují právní předpisy EU.   
 
Doporučení č. 3: Dohled Evropského parlamentu nad agenturami PSBP by se měl 
zaměřovat na jejich politiky, správu a finanční hospodaření.  

 

Dohled nad finančním hospodařením agentur PSBP 
 
Evropský parlament může při vykonávání dohledu nad agenturami PSBP lépe využívat 
svých pravomocí v oblasti přidělování rozpočtových prostředků a udělování absolutoria tím, 
že zajistí trvalé spojení mezi dohledem nad politikami a správou těchto agentur 
a schvalováním a rozpočtů těchto agentur a udělování absolutoria pro tyto rozpočty. 
Celkový rozpočtový cyklus vyžaduje těsnou spolupráci mezi Výborem LIBE (či jakýmkoli 
nově zřízeným orgánem pověřeným vykonáváním dohledu nad agenturami PSBP), 
Rozpočtovým výborem (BUDG) a Výborem pro rozpočtovou kontrolu (CONT). Evropský 
parlament má čtyři nejdůležitější možnosti, jak v tomto ohledu může nadále účinným 
a případně i účinnějším způsobem využívat svých pravomocí v oblasti rozpočtové kontroly. 
Zaprvé, Evropský parlament musí i nadále posilovat spolupráci mezi výbory CONT, BUDG 
a LIBE po celou dobu rozpočtového cyklu a zajistit, aby existovaly vazby mezi dohledem 
nad finančním hospodařením agentur PSBP a dalšími oblastmi jejich práce. Zadruhé, 
někteří členové Výboru LIBE by si měli více uvědomovat, jak veliké pravomoci v oblasti 
rozpočtu a udělování absolutoria má Evropský parlament k dispozici a jak by měl výbor 
LIBE spolupracovat s výbory BUDG a CONT, aby těchto pravomocí dokázal účinněji využít 
k naplnění svého mandátu. Zatřetí, rozpočtové pravomoci (rezervní postup i pravomoc 
pozdržet či odložit udělení absolutoria určitého rozpočtu) lze využívat jako nástroje při 
požadování změny určitých politik, postupů či aktivity příslušné agentury PSBP. A konečně, 
jak jsme uvádíme ve třetí kapitole, rezervní postup je možné za výjimečných okolností 
využít jako nástroje v případě, že by bylo třeba některou agenturu PSBP přesvědčit, aby 
uvolnila informace týkající se některé z oblastí, které jsou financovány z rozpočtu EU. 
Taková nutnost by ovšem neměla nastat, pokud bude přijat nový právní rámec upravující 
přístup Evropského parlamentu k utajovaným informacím (viz níže). 
 
Doporučení č. 4: Evropský parlament by měl zajistit, aby jeho funkce v oblasti přidělování 
rozpočtových prostředků a udělování absolutoria byly plně propojeny s dalšími aspekty jeho 
dohledu nad agenturami PSBP.  
 

Zajištění trvalé informovanosti Evropského parlamentu 
o bezpečnostních hrozbách 
 
Evropský parlament musí být informován o hrozbách, které se týkají bezpečnosti EU 
a jejích členských států, aby mohl náležitě vyhodnocovat potřebná protiopatření. Bez těchto 
informací Evropský parlament může jen velmi obtížně posuzovat, zda orgány PSBP 
například potřebují nové pravomoci (tj. pravomoci, které vyžadují legislativní změny), 
navýšení prostředků nebo nové dohody o spolupráci s určitými třetími zeměmi. Právě tato 
oblast představuje vynikající příklad, kdy by Evropský parlament měl dokázat, že mezi jeho 
úlohou zákonodárce, rozpočtového orgánu a orgánu dohledu existuje těsná vazba. To, aby 



Parlamentní dohled nad bezpečnostními a zpravodajskými agenturami v Evropské unii 
___________________________________________________________________________________________ 

9 

byl Evropský parlament informován o případných hrozbách, může být i v zájmu agentur, 
protože tímto způsobem mohou poslance Evropského parlamentu uvědomit o tom, že 
potřebují další zákonné pravomoci či prostředky; poslanci Evropského parlamentu se 
v tomto ohledu mohou stát užitečnými spojenci (viz čtvrtá kapitola). Evropskému 
parlamentu by například mohla být doručována posouzení rizik a analýzy hrozeb, které 
vypracovává agentura Frontex, plné verze posouzení hrozeb organizovaného zločinu či 
posouzení hrozeb terorismu, která vypracovává středisko Sitcen (viz druhá kapitola). Tato 
posouzení podléhají utajení, a musela by být tudíž poskytována orgánu Evropského 
parlamentu, který by byl pověřen nakládáním s utajovanými informacemi. Tento 
odpovědný orgán by v této souvislosti mohl vést uzavřená jednání s příslušnými úředníky 
orgánů PSBP. 
 
Doporučení č. 5: Evropský parlament by měl mít k dispozici posouzení hrozeb, která 
vypracovávají orgány PSBP.  Parlament by tak mohl lépe posuzovat, zda tyto orgány mají 
nezbytný právní mandát, pravomoci a finanční prostředky, které potřebují k řešení těchto 
hrozeb.   
 

Vztah Evropského parlamentu a společných kontrolních orgánů 
 
Spolupráce Evropského parlamentu s oběma společnými kontrolními orgány byla doposud 
velmi omezená. Užší spolupráci se společnými kontrolními orgány by bylo možné zahájit 
tím, že jejich předsedové budou pozváni k diskusi o jejich dvouletých a tématických 
zprávách s příslušným orgánem na půdě Evropského parlamentu (viz níže). Tento dialog by 
předsedům společných kontrolních orgánů umožňoval vyjadřovat jakékoli výhrady k jejich 
mandátu, pravomocím či prostředkům, s nimiž disponují. Setkání Evropského parlamentu 
a společných kontrolních orgánů by mohlo rovněž sloužit jako fórum, na němž by bylo 
možné diskutovat o realizaci doporučení společných kontrolních orgánů. Evropský 
parlament by na základě toho mohl uplatnit svůj politický vliv, aby vznesl své výhrady 
společně s řediteli či správními radami agentur, a mohl by při řešení těchto otázek využít 
svých rozpočtových pravomocí. Pravidelnější spolupráce se společnými kontrolními orgány 
by mohla být přínosná i pro poslance Evropského parlamentu při vykonávání jejich práce. 
Společné kontrolní orgány představují zdroj značného objemu znalostí a odborných 
zkušeností, z něhož by poslanci Evropského parlamentu mohli čerpat například ve chvíli, 
kdy se mají připravit na slyšení s řediteli agentury nebo kdy mají o agenturách Europol 
a Eurojust vypracovat zprávu z vlastního podnětu či legislativní zprávu. Poslanci 
Evropského parlamentu a jejich zaměstnanci mohou těchto odborných znalostí využívat 
nejen při pravidelných slyšeních, ale i v souvislosti s přezkoumáváním zpráv společných 
kontrolních orgánů a pořádáním neformálních diskusí se členy společných kontrolních 
orgánů a jejich sekretariátem.  
 
V souvislosti s těsnější spoluprací mezi Evropským parlamentem a společnými kontrolními 
orgány (či jakýmikoli dalšími specializovanými neparlamentními orgány dohledu, které 
budou zřízeny) může nastat nutnost, aby určitému sboru poslanců Evropského parlamentu 
byl umožněn přístup k inspekčním zprávám společných kontrolních orgánů. Evropský 
parlament nebude potřebovat přístup k údajům ukládaným v databázích Europolu či 
v systému řízení případů (angl. zkr. CMS), který spravuje agentura Eurojust, či k osobním 
údajům, které jsou sdíleny s vnitrostátními orgány či třetími zeměmi. Zpřístupnění těchto 
údajů by vyvolalo vážné obavy ohledně ochrany soukromí. Pokud má mít Evropský 
parlament v souvislosti s plněním svých funkcí v oblasti dohledu přístup k dokumentům, 
které obsahují osobní údaje, měly by být tyto osobní údaje z těchto dokumentů vymazány 
v souladu s ustanovením přílohy II k rámcové dohodě mezi Komisí a Parlamentem z roku 
2010.  
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Evropský parlament by mohl uvažovat o zavedení postupu, který se používá v některých 
členských státech, kdy parlament může požádat neparlamentní orgán dohledu o prošetření 
určité záležitosti (viz čtvrtá kapitola). Jedná se o přímější způsob, jak parlament může 
využít výhod, které představují odborné znalosti a nezávislost neparlamentního orgánu 
dohledu, když je třeba prošetřit konkrétní aspekty práce určité agentury. Podle našich 
znalostí Evropský parlament v současnosti nemůže vznášet takové požadavky na společné 
kontrolní orgány. Veškerá ustanovení této povahy by musela být pečlivě formulována, tak 
aby bylo zajištěno, že nezávislost neparlamentních orgánů dohledu, jako jsou společné 
kontrolní orgány, nebude těmito žádostmi Evropského parlamentu oslabena. Mnohé 
poučení lze v této věci čerpat z osvědčených postupů používaných na vnitrostátní úrovni, 
zejména s ohledem na to, že definitivní rozhodnutí o tom, zda bude na žádost parlamentu 
či jakéhokoli jiného subjektu (viz čtvrtá kapitola) zahájeno šetření určité záležitosti, přísluší 
neparlamentním orgánům dohledu.      
 
Doporučení č. 6: Evropský parlament by se měl účastnit pravidelného dialogu se 
společnými kontrolními orgány Europolu a Eurojustu a zpráv a odborných znalostí těchto 
společných orgánů dohledu by měl využívat při výkonu svého vlastního dohledu nad 
agenturami PSBP.  
 

Normalizace práva Evropského parlamentu předvolávat ředitele 
agentur PSBP 
 
Evropský parlament má v současnosti pravomoc předvolat ředitele Europolu a předsedu 
správní rady Europolu. Tato pravomoc by měla být rozšířena i na agenturu Frontex (na 
ředitele a na předsedu správní rady) a Eurojust (na administrativního ředitele a prezidenta 
kolegia). I když Evropský parlament v současnosti nemá ve vztahu k agenturám Eurojust 
a Frontex tyto pravomoci, je třeba zdůraznit, že ředitelé těchto agentur PSBP se ve 
skutečnosti do parlamentu na jeho požádání dostavují často a jsou si vědomi, že odmítnutí 
vystoupení v parlamentu by pro ně bylo špatnou veřejnou vizitkou.  
 
Pravomoc předvolávat ředitele agentur a předsedy jejich správních rad, resp. kolegií by 
mohla být velice užitečná i mimo rámec toho, kdy ředitelé agentur předkládají výroční 
zprávu své agentury. Evropskému parlamentu by například taková pravomoc umožnila 
předvolávat ředitele v případě, kdy nastane určitý konkrétní problém nebo vyjde najevo 
určitý skandál. Právo předvolávat ředitele určitého orgánu PSBP by ovšem mělo asi jen 
malou hodnotu, kdyby poslanci Evropského parlamentu neměli právo jednat o utajovaných 
skutečnostech. Při stávajících postupech nemohou odpovídat na dotazy, pokud by při tom 
museli sdělit utajované informace, a není to ani předmětem jejich volby. To jen dále 
dokresluje potřebu formulovat vhodný rámec, který by upravoval přístup Evropského 
parlamentu k utajovaným informacím, ještě předtím, než budou vytvořeny další 
mechanismy dohledu (viz níže). 
 
Rozhodli jsme vztáhnout toto doporučení pouze na agentury PSBP, tj. nezahrnout do něho 
ředitele střediska Sitcen. Lze si jen obtížně představit, jak tuto formální pravomoc by bylo 
možné rozšířit i na ředitele střediska Sitcen, protože toto středisko není autonomní 
agenturou. Evropský parlament má nicméně možnost požádat nejvyšší představitelku pro 
zahraniční a bezpečnostní politiku, do jejíž oblasti středisko Sitcen spadá, aby vystoupila 
v Parlamentu. 
 
Doporučení č. 7: Pravomoc Evropského parlamentu předvolávat ředitele Europolu 
a předsedu správní rady Europolu by se měla vztahovat i na příslušné osoby v agenturách 
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Eurojust a Frontex. 
 

Dohled nad jmenováním ředitelů agentur 
 
Parlament v současnosti nehraje žádnou roli při jmenování ředitelů agentur PSBP nebo 
ředitele střediska Sitcen. Evropský parlament nicméně již dlouhou dobu vyjadřuje svou vůli 
podílet se na jmenování ředitelů těchto orgánů. Zkoumání role vnitrostátních parlamentů 
v rámci jmenování ředitelů zpravodajských agentur, které je předmětem čtvrté kapitoly, 
jasně dokládá, že většina parlamentů se na jmenování ředitelů zpravodajských agentur 
nepodílí.  
 
S účastí Evropského parlamentu na jmenování ředitelů je spojená řada nevýhod, které se 
rámcově vzato podobají argumentům, které  se úlohy vnitrostátních parlamentů v tomto 
ohledu a které jsou uvedeny ve čtvrté kapitole. Účast Evropského parlamentu na jmenování 
ředitelů s sebou nese především riziko zpolitizování práce agentur, které mají být 
nepolitické. Tato obava by mohla být o to větší v případě, že by parlament měl pravomoc 
při jmenování ředitelů kandidáty schvalovat či zamítat. Zadruhé, současný postup výběru 
ředitelů/prezidenta agentur Europol, Frontex a Eurojust je již tak zdlouhavý a těžkopádný, 
protože se ho účastní 27 představitelů členských států, kteří musí najít kompromisního 
kandidáta. Pokud by se do tohoto procesu měl vložit i Evropský parlament, znamenalo by 
to další zkomplikování a prodloužení již beztak zdlouhavého procesu. Navíc kontrolu 
a zajištění rovnováhy, aby nedocházelo k tomu, že některá ze stran jmenuje ředitele, který 
bude hájit její zájmy, zaručuje již skutečnost, že se na výběru ředitelů podílí 27 členských 
států. Tím odpadá jeden z hlavních důvodů účasti některých vnitrostátních parlamentů na 
jmenování ředitelů zpravodajských agentur: zamezit tomu, aby úřadující vláda jmenovala 
někoho, kdo bude podporovat a hájit stranické politické zájmy.  
 
Po zvážení těchto ohledů nenabyli autoři přesvědčení, že se měl Evropský parlament podílet 
na jmenování ředitelů orgánů PSBP. Parlament by měl být nicméně průběžně informován 
o postupech jmenování. Součástí toho by měly být i informace o totožnosti a kreditu 
navrhovaných kandidátů.  
 
Doporučení č. 8: Evropský parlament by se neměl podílet na jmenování 
ředitelů/prezidenta orgánů PSBP.  
 

Úloha Evropského parlamentu v hodnocení dodržování lidských práv 
u partnerů spolupracujících s orgány PSBP 
 
Společné kontrolní orgány vydávají své stanovisko k právním a institucionálním rámcům 
týkajícím se ochrany údajů ve třetích zemích, nezabývají se však širší problematikou 
dodržování lidských práv u konkrétních zahraničních partnerů, jako například fungování 
policejních orgánů ve třetích zemích. Neexistuje tedy žádné nezávislé hodnocení toho, zda 
orgány, s nimiž orgány PSBP sdílejí informace, nepoužívají metody, které porušují lidská 
práva.  Jak se uvádí ve čtvrté kapitoly, tato otázka se týká jak přijímaných, tak 
i poskytovaných informací.  Zahraniční partneři mohou shromažďovat informace například 
za použití mučení nebo svévolného zadržování a tyto informace pak předávat orgánům 
PSBP. Právě tak mohou využívat informace, které jim poskytují orgány PSBP, v rámci svých 
aktivit, při nichž dochází k porušování lidských práv. Tyto obavy jsou na místě především 
v souvislosti se sdílením osobních údajů.  
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Přestože by k něčemu takovému díky zvláštním prověřovacím postupům, které uplatňují 
samy orgány PSBP, nemělo docházet, je osvědčenou praxí, že nezávislý orgán dohledu 
provádí určité hodnocení obecné situace v oblasti lidských práv a jejich dodržování ze 
strany partnerských agentur ve třetích zemích. Tato praxe má svůj precedent na 
vnitrostátní úrovni (viz čtvrtá kapitola) a tuto úlohu by mohl plnit Evropský parlament nebo 
jiný nezávislý orgán. Pokud by se měl této úlohy ujmout Evropský parlament, dávalo by 
dobrý smysl, aby se na jejím plnění podílel podvýbor pro lidská práva výboru AFET, který 
má odborné znalosti v oblasti zkoumání záležitostí týkajících se lidských práv mimo 
Evropskou unii. Tato hodnocení by nebyla závazná, ale mohla by sloužit jako informace pro 
Radu a správní rady agentury PSBP při uzavírání dohod o výměně informací se třetími 
zeměmi.  
 
 
Doporučení č. 9: Evropský parlament by měl zajistit, aby některý z parlamentních 
(pod)výborů nebo specializovaný neparlamentní orgán prováděl nezávislá hodnocení obecné 
situace v oblasti lidských práv a jejich dodržování ze strany partnerských agentur ve třetích 
zemích, s nimiž mají orgány PSBP navázánu spolupráci. Tato hodnocení by mohla být 
prováděna před podpisem dohody o výměně informací či jiném typu spolupráce s určitou 
třetí zemí a v průběhu uskutečňování těchto dohod. 
 

Úloha Evropského parlamentu v rámci přezkumů dohod orgánů 
PSBP o výměně informací a memorand o porozumění 
 
Dohody o výměně informací tvoří důležitou součást politiky agentur, a měly by proto 
předkládány Evropskému parlamentu k přezkoumání. Pro Evropský parlament je velmi 
důležité, aby byl obeznámen s podmínkami, za jakých orgány PSBP spolupracují se sebou 
navzájem i se zahraničními subjekty. Podle našeho názoru by se Evropský parlament neměl 
podílet na formulaci či schvalování meziagenturních dohod o výměně informací 
a memorand o porozumění (které se od dohod mezi EU a třetími zeměmi liší, jako například 
dohoda SWIFT). Parlamentem určený orgán by měl mít nicméně možnost přezkoumávat ex 
post dohody, které byly uzavřeny a vznášet dotazy či výhrady týkající se krom jiného 
obsahu a provádění těchto dohod. Nestačí, aby byl Evropský parlament pouze vyrozuměn 
o tom, že takové dohody existují. Orgány PSBP by v souladu s tím měly mít povinnost 
předávat dohody a memoranda o porozumění příslušným parlamentním orgánům, a to 
i v případě, že tyto dohody jsou chápány jako tajné.  
 
Doporučení č. 10: Evropský parlament by měl mít přístup k dohodám o výměně 
informací a dalším memorandům o porozumění, které spolu uzavřely orgány PSBP 
v rámci Evropské unie nebo byly uzavřeny mezi orgány PSBP a třetími zeměmi či 
organizacemi. 

Přístup Evropského parlamentu k utajovaným informacím a jejich 
ochrana 
 
Jak dokládá v rámci této studie provedená analýza toho, jak funguje dohled nad 
zpravodajskými agenturami na vnitrostátní úrovni, k vykonávání dohledu jsou informace 
stejně potřebné jako k dýchání kyslík; není-li zároveň umožněn přístup k příslušným 
informacím, má mandát pro vykonávání dohledu nad prací určité agentury jen omezený 
význam. Posílit parlamentní dohled nad orgány PSBP bez toho, aby zde platila jasná 
a předvídatelná pravidla a postupy, jimiž by se řídil přístup Evropského parlamentu 
k příslušným informacím od těchto orgánů, Komise a Rady, bude možné jen s velkými 
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obtížemi. Zásadní je pro vykonávání dohledu přístup k příslušným informacím, ale má-li být 
tento dohled účinný, je neméně důležité i profesionální nakládání s těmito informacemi ze 
strany jeho vykonavatelů. Lepší přístup Evropského parlamentu k utajovaným informacím 
by měl být spjat s vytvořením příslušných postupů, které budou zajišťovat ochranu těchto 
informací, jakož i trvalý závazek ze strany poslanců Evropského parlamentu, že s těmito 
informacemi budou zacházet profesionálním způsobem.  
 

Lepší zpřístupnění utajovaných informací v oblasti PSBP Evropskému parlamentu 

 
Vytváření odpovídajícího právního a institucionálního rámce pro parlamentní přístup 
k utajovaným informacím má zásadní význam pro posílení dohledu Evropského parlamentu 
nad orgány PSBP.  S diskusí o přístupu Evropského parlamentu k utajovaným informacím 
musí zároveň probíhat i úvahy o vývoji mandátu Evropského parlamentu v oblasti dohledu 
nad orgány PSBP; v celé této studii jsme se snažili ukázat, že informační potřeby orgánu 
dohledu jsou nerozlučně spjaty s jeho mandátem. Avšak přístup k příslušným utajovaným 
informacím bude mít zásadní význam bez ohledu na to, nad kterými aspekty práce orgánů 
PSBP bude chtít Evropský parlament vykonávat svůj dohled a jaké institucionální 
mechanismy pro vykonávání tohoto dohledu zvolí (viz níže uvedená diskuze o těchto 
mechanismech). Důvodem toho je skutečnost, že různé aspekty práce orgánů PSBP 
podléhají utajení nebo je s nimi spojeno zpracovávání či vytváření utajovaných informací.  
 
O parlamentním přístupu k utajovaným informacím se v současné době jedná v souvislosti 
s úvahami o revizi nařízení 1048 – legislativy, která se zcela zjevně zabývá otázkou 
veřejného přístupu k informacím pocházejícím od subjektů EU.  Zpravodaj Evropského 
parlamentu Michael Cashman, který se touto otázkou zabýval, navrhl zahrnout ustanovení 
o parlamentním přístupu k informacím do návrhu širšího právního rámce upravujícího 
podmínky veřejného přístupu k dokumentům EU. Tento přístup má několik výhod. Zaprvé 
je jeho cílem zajistit, aby existoval obecný rámec, který by upravoval podmínky přístupu 
Evropského parlamentu k utajovaným informacím pocházejícím od všech subjektů EU ve 
všech oblastech politiky. Takové řešení je pravděpodobně vhodnější než dílčí právní rámec, 
který by upravoval podmínky parlamentního přístupu k informacím na základě 
interinstitucionálních dohod v různých oblastech. Současný právní rámec má ty důsledky, 
že Evropský parlament má přístup k utajovaným informacím, které pocházejí například od 
Rady, avšak pouze v některých oblastech, kdežto v jiných nikoli a že v různých politických 
oblastech platí pro přístup k utajovaným informacím různé modality. Zadruhé, pokud by 
ustanovení o přístupu Evropského parlamentu k utajovaným informacím tvořila součást 
širší legislativy o veřejném přístupu k informacím, mohlo by to napomoci tomu, aby tato 
pravidla měla status právního předpisu a nebyla to pouze ustanovení, která jsou zakotvena 
v interinstitucionálních dohodách, která mají nižší právní status.  
 
Přes veškeré tyto výhody jsme však toho názoru, že parlamentní přístup k utajovaným 
informacím by měl stanoven odděleně, nikoli jako součást ustanovení o veřejném přístupu 
k informacím. Oporou tohoto názoru je praxe na vnitrostátní úrovni, kde jsou zákony 
o svobodě informací a přístupu k informacím zcela oddělené od právních předpisů, které 
upravují parlamentní přístup k informacím. Parlamentní přístup k utajovaným informacím 
předpokládá přístup k informacím, které patří do zvláštních kategorií a ke kterým veřejnost 
nemá z oprávněných důvodů přístup, např. informace týkající se práce zpravodajských 
agentur. Z téhož důvodu, z jakého jsou tyto informace veřejně nepřístupné, musí být 
k dispozici určitým poslancům v parlamentech a institucím těmito parlamenty zřizovaným 
za účelem dohledu mj. nad zpravodajskými agenturami. V téměř každé zemi, která je 
v této studii analyzována, mají parlamenty výsadní přístup ke utajovaným informacím, mj. 
proto, aby mohly dohlížet na činnost zpravodajských agentur. Tato praxe vychází 
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z předpokladu, že lid volí poslance proto, aby vlády a jejich agentury povolávali 
k odpovědnosti. Za tímto účelem pak parlamenty požadují výsadní přístup k informacím, 
které nemusí být veřejně přístupné. Pravidla, jimiž se řídí parlamentní přístup k utajovaným 
informacím, jsou proto stanovena zvláštním zákonem, a nikoliv jako součást obecných 
zákonů o svobodě informací a přístupu k nim. 
 
Doporučení č. 11: Nová nařízení o přístupu Evropského parlamentu k utajovaným 
informacím by měla být oddělena od legislativy týkající se veřejného přístupu k informacím.  
 

Právní základ přístupu Evropského parlamentu k informacím  

 
Evropský parlament má několik možností, pokud jde o vytváření nového právního rámce 
upravující podmínky parlamentního přístupu k utajovaným informacím v oblasti PSBP 
i mimo tuto oblast. Zaprvé, ustanovení o parlamentním přístupu k utajovaným informacím 
by mohla být začleněna do nových nařízení o agenturách Europol,  Eurojust a Frontex. Tato 
ustanovení by vznikala zároveň s nařízeními o parlamentních dohledu na těmito 
agenturami, čímž by bylo zajištěno, že přístup Evropského parlamentu k utajovaným 
informacím, které z těchto agentur pocházejí nebo se jich týkají, bude jednoznačně spojen 
s jeho mandátem a funkcemi v oblasti vykonávání dohledu nad každou z těchto agentur. Je 
nutno poznamenat, že tato nařízení se budou muset rozšířit i na přístup Evropského 
parlamentu k utajovaným informacím pocházejícím od Rady, protože Rada je „vlastníkem“ 
významného množství informací týkajících se agentur PSBP.  
 
Zadruhé by se měl Evropský parlament pokusit sjednat zvláštní interinstitucionální dohodu 
s Radou, která by se vztahovala na PSBP. Dohoda s Radou, která by se vztahovala na 
PSBP, by mohla přispět k zajištění toho, že vznikne jednotný soubor předpisů týkajících se 
parlamentního přístupu a že v souvislosti s tímto přístupem bude používán jediný 
mechanismus (např. možnosti uvedené v páté kapitole, které představuje zvláštní výbor či 
podvýbor).  Není ovšem jasné, zda by dohodu s Radou bylo možné rozšířit i na parlamentní 
přístup k informacím, které pocházejí od samotných agentur. Může se proto stát, že určitou 
dohodu o parlamentním přístupu k informacím bude třeba uzavřít mezi Evropským 
parlamentem a každou z těchto tří agentur. To by pak pravděpodobně vyžadovalo určitou 
změnu ve stávající legislativě týkající se každé z těchto agentur, k čemuž však 
pravděpodobně nedojde, protože legislativní základ pro všechny tři agentury se má během 
příštích tří let změnit.  
 
Zatřetí, jak již bylo zmíněno výše, přístup Evropského parlamentu k utajovaným 
informacím ve všech oblastech politiky by mohla regulovat jediná zastřešující legislativa, 
která by zároveň upravovala také veřejný přístup k dokumentům EU. Podle stávajících 
návrhů by Evropský parlament mohl požadovat přístup k utajovaným informacím mj. 
prostřednictvím předsedy výboru, do jehož oblasti působnosti tento předmět spadá, např. 
výboru LIBE, pokud jde o oblast PSBP. Pokud by byl Evropskému parlamentu přístup 
k těmto informacím povolen, byly by tyto informace zpřístupněny zvláštnímu výboru 
složenému ze sedmi poslanců, které by jmenovala parlamentní Konference předsedů.  
Členství v tomto výboru by mohlo tvořit užší jádro, sestávající například z vůdců politických 
skupin, nebyl by to však výbor se stálým členstvím. Přednosti tohoto zvláštního 
institucionálního mechanismu jsou podrobněji probrány níže. Nařízení o přístupu 
Evropského parlamentu k utajovaným informacím by však z výše uvedených důvodů 
neměla být součástí legislativy týkající se veřejného přístupu k informacím.  
 
Doporučení č. 12: Nová legislativa týkající se agentur PSBP (Europol, Eurojust a Frontex) 
by měla zahrnovat ustanovení o přístupu Evropského parlamentu k utajovaným 
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informacím, které z těchto agentur pocházejí nebo se jich týkají. Taková ustanovení by 
měla být spojena s mandátem Evropského parlamentu dohlížet nad zmiňovanými 
agenturami navrženém ve stejném právním předpise. 
 
Ve třetí kapitole je obhajován názor, že právní rámec upravující podmínky přístupu 
Evropského parlamentu k informacím týkajícím se střediska Sitcen musí být řešen 
samostatně. Důvodem toho je skutečnost, že středisko Sitcen – i když plní některé funkce, 
které se týkají PSBP – spadá do odlišné oblasti politiky (do SZBP), kde má Evropský 
parlament menší pravomoci. Na rozdíl od agentury PSBP nemá středisko Sitcen svůj vlastní 
legislativní základ a „lisabonizace“ jeho právního základu se neplánuje.  
 
Stávající zvláštní výbor Evropského parlamentu pro oblast SZBP má snad určitou možnost 
získávat informace týkající se střediska Sitcen, pokud ale víme, tak této možnosti nikdy 
nevyužil. Vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva přinesla na poli SZBP hluboké změny, 
bude muset být interinstitucionální dohoda mezi Radou a Evropským parlamentem z roku 
2002 pravděpodobně znovu vyjednána. Z hlediska účelů této studie je nejdůležitější 
změnou to, že středisko Sitcen již není výlučným produktem Rady, protože je nyní součástí 
struktury ESVČ. Vysoká představitelka sice prohlásila, že stávající interinstitucionální 
dohoda mezi Radou a Evropským parlamentem, která upravuje přístupu Evropského 
parlamentu k utajovaným informacím v oblasti SZBP, bude i nadále platit, modality, k nimž 
došlo v ESVČ, jsou natolik významné, že bude pravděpodobně zapotřebí uzavřít novou 
dohodu mezi Evropským parlamentem a ESVČ, která by obsahovala i ustanovení 
o parlamentním přístupu k utajovaným informacím.  Přesto může být s ohledem na 
mezivládní charakter střediska Sitcen Rada i nadále vrátným, který bude rozhodovat 
o přístupu Evropského parlamentu k informacím týkajícím se tohoto orgánu. I nadále zde 
proto může platit stávající dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou z roku 2002 
nebo nějaká její novější verze.  
 
Doporučení č. 13: Evropský parlament by měl zvážit vyjednání interinstitucionální dohody 
s Evropskou službou pro vnější činnost, která by zahrnovala ustanovení o parlamentním 
přístupu k utajovaným informacím.  
 

Rozsah přístupu Evropského parlamentu k utajovaným informacím pocházejícím z agentur 
PSBP 

 
Bylo by vhodnější, aby legislativa neobsahovala konkrétní výčet typů informací, ke kterým 
by Evropský parlament mohl mít přístup, nýbrž aby Evropskému parlamentu poskytovala 
obecné právo požadovat přístup k utajovaným informacím, které považuje za důležité pro 
výkon svého (nově získaného) mandátu a svých (nově získaných) funkcích v oblasti 
dohledu. Ve čtvrté kapitole se uvádí, že na vnitrostátní úrovni je to obvyklý osvědčený 
postup, který napomáhá k zajištění toho, že odpovědnost za rozhodnutí o tom, které 
informace jsou pro tento účel důležité, přísluší vykonavateli dohledu. V rámci dohledu 
Evropského parlamentu nad agenturami PSBP by byly utajované informace požadovány 
prostřednictvím výše nastíněného institucionálního mechanismu a v rámci tohoto 
mechanismu by také byly dostupné. Přístup k utajovaným informacím na základě 
požadavků by nicméně podléhal patřičným omezením, jaká jsou například uvedena 
v příloze II k rámcové dohodě mezi Evropským parlamentem a Komisí z roku 2010.   
 
Doporučení č. 14: Legislativní ustanovení týkající se dohledu Evropského parlamentu nad 
agenturami PSBP by měla obsahovat obecné právo určeného parlamentního orgánu na 
přístup k utajovaným informacím, které považuje za důležité pro výkon svého mandátů 
a svých funkcí v oblasti dohledu. 
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Evropský parlament potřebuje obecné právo požadovat přístup k utajovaným informacím, 
které jsou důležité pro výkon jeho mandátu v oblasti dohledu nad agenturami PSBP, přístup 
k příslušným informacím by však bylo možné lépe zajistit prostřednictvím požadavku, aby 
agentury automaticky zpřístupnily určité kategorie informací. Na základě názoru, který je 
obhajován v páté kapitole, by mohly být automaticky zpřístupněny například následující 
typy informací: 
 

 roční pracovní plány agentury PSBP; 
 posouzení hrozeb vypracovaná těmito agenturami;  
 dohody o spolupráci a výměně informací uzavřené mezi agenturami PSBP; 
 dohody o spolupráci a výměně informací uzavřené mezi agenturami PSBP a třetími 

zeměmi; 
 veškeré informace vztahující se k rozpočtu a minulým výdajům. 

 
Automatické zpřístupnění těchto typů informací rámcově odpovídá podobným ustanovením, 
která se vztahují na automatické zpřístupňování informací orgánům dohledu na vnitrostátní 
úrovni (viz čtvrtá kapitola).       
 
Doporučení č. 15: Nová legislativní ustanovení týkající se dohledu Evropského parlamentu 
nad agentura PSBP by měla obsahovat výčet konkrétních kategorií informací, včetně 
utajovaných informací, které musí být automaticky zpřístupněny určenému parlamentnímu 
orgánu. 

 

Ochrana informací používaných Evropským parlamentem 

 
Zároveň s tím, jak bude Evropskému parlamentu umožněn lepší přístup k utajovaným 
informacím, bude nutno vytvořit také pravidla a postupy týkající se ochrany utajovaných 
informací používaných Evropským parlamentem.   
 
Ve čtvrté kapitole jsou nastíněny tři hlavní mechanismy, které jsou používány k zajištění 
toho, aby členové orgánů dohledu nezpřístupňovali utajované informace bez patřičného 
oprávnění. Evropský parlament bude možná chtít zvážit každou z těchto možností. Zaprvé 
je nutno přijmout opatření, která zajistí, že do funkcí, jejichž držitelé mají přístup 
k utajovaným informacím, jsou vybrány vhodné osoby. Jedním velmi jednoduchým 
způsobem jak toho dosáhnout, který lze uplatnit v rámci Evropského parlamentu, je 
postup, kdy vůdci politických skupin pečlivě vyberou poslance Evropského parlamentu, kteří 
se mohou stát členy orgánů majících přístup k utajovaným informacím.  Evropský 
parlament by se mohl přidržet praxe některých vnitrostátních parlamentů, kdy jsou členové 
výborů, kteří mají mít přístup k utajovaným informacím, volení svými kolegy, čímž je 
zajištěna jejich podpory napříč stranami (viz čtvrtá kapitola). Na půdě Evropského 
parlamentu však nemá takový postup obdoby.  
 
V některých orgánech dohledu se používají rovněž prověřovací postupy a bezpečnostní 
prověrky. Ale zatímco zaměstnanci Evropského parlamentu mohou být nepochybně 
podrobeni bezpečnostní prověrce předtím, než je jim umožněn přístup k utajovaným 
informacím, v případě poslanců Evropského parlamentu je situace složitější. Čtvrtá kapitola 
názorně dokládá, že ve většině členských států EU (ale nikoli ve všech) nejsou poslanci 
podrobováni žádným bezpečnostním ani jiným prověrkám. Tento rozdíl mezi jednotlivými 
vnitrostátními postupy staví Evropský parlament před určitý problém, protože bezpečnostní 
prověrky (poslanců Evropského parlamentu) musí provádět vnitrostátní orgány a v řadě 
států EU nemohou být poslanci parlamentu podrobeni bezpečnostní prověrce. Z tohoto 
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důvodu ponechává rámcová dohoda mezi Evropským parlamentem a Komisí z roku 2010 
určitý prostor pro rozdíly postupy uplatňované v jednotlivých členských státech, když 
hovoří o „odpovídající bezpečnostní prověrce“. S ohledem na citlivost otázky 
bezpečnostních prověrek poslanců by se instituce EU měly při vytváření právního rámce 
upravujícího podmínky přístupu poslanců Evropského parlamentu k utajovaným informacím 
pocházejícím od jiných institucí a orgánů EU přidržet tohoto přístupu. Je ovšem třeba 
zdůraznit, že bezpečnostní prověrky lze chápat jako opatření přispívající k budování důvěry, 
které může vykonavatelům dohledu usnadnit získání přístupu k utajovaným informacím. Je 
proto možné, že s ohledem na to budou mít poslanci Evropského parlamentu, kteří jsou 
členy orgánů majících přístup k utajovaným informacím, potřebu sami uvažovat o získání 
bezpečnostní prověrky, a to i v případě, že příslušní poslanci parlamentu ve své zemi 
nejsou za normálních okolností podrobováni bezpečnostním prověrkám. 
 
Zadruhé, většina států považuje neoprávněné zpřístupnění utajovaných informací ze strany 
poslanců parlamentu a jiných vykonavatelů dohledu za trestný čin. Na úrovni EU jsou tresty 
za neoprávněné zpřístupnění utajovaných informací komplikovány skutečnosti, že jakékoli 
stíhání dotyčného poslance Evropského parlamentu by muselo probíhat podle vnitrostátního 
práva. Evropský parlament má nicméně své vlastní disciplinární postupy, které by mohl 
používat v případě, že by některý z jeho poslanců neoprávněně zpřístupňoval utajované 
informace. Posouzení adekvátnosti těchto postupů přesahuje rámec této studie. Otázkou 
účinnosti těchto postupů je nepochybně třeba se ještě ve větší míře zabývat a rovněž i tím, 
jakým způsobem by bylo možné uplatnit ustanovení vnitrostátního trestního práva na 
neoprávněné zpřístupnění utajovaných informací, jehož by se dopustil některý z poslanců 
Evropského parlamentu či jeho zaměstnanců. V ideálním případě by v tomto ohledu měl 
v rámci celé EU existovat jednotný přístup, aby nevznikal problém s tím, že by se s poslanci 
Evropského parlamentu zacházelo různým způsobem v závislosti na jejich státní 
příslušnosti. 
 
Velký význam pro zajištění toho, aby utajované informace nebyly ať už záměrně či 
nezáměrně zpřístupněny nepovolaným osobám, mají konečně také opatření a postupy 
týkající se jejich fyzické ochrany. V době psaní této studie, v květnu 2011, předkládala 
jedna pracovní skupina Evropského parlamentu návrh nových bezpečnostních postupů, 
které Evropskému parlamentu umožní přijímat utajované informace a nakládat s nimi. 
Dochází k tomu v souvislosti s prováděním přílohy II k rámcové dohodě mezi Evropským 
parlamentem a Komisí z roku 2010. Práce na těchto bezpečnostních postupech byla 
motivována dohodou, která Evropskému parlamentu zaručuje snadnější přístup 
k utajovaným informacím od Komise, tyto postupy by nicméně bylo možné uplatnit i na 
informace získávané od Rady, ESVČ a orgánů PSBP. Vzhledem k výsostně technické povaze 
postupů ochrany informací může Evropský parlament těžit z diskusí s vnitrostátními 
parlamenty a neparlamentními orgány dohledu, které mají v těchto věcech zkušenosti. 
 
Je třeba poznamenat, že tyto postupy samy o sobě nebudou postačovat k tomu, aby 
přesvědčily orgány PSBP, Radu, Komisi a členské státy, že Evropskému parlamentu lze 
svěřit utajované informace. K postupnému vybudování vztahu založeného na důvěře bude 
nezbytný čas a velkou měrou k němu přispěje to, budou-li poslanci Evropského parlamentu 
schopni prokázat, že informace nezpřístupňují bez patřičného oprávnění. 

Mechanismy dohledu 
 
V páté kapitole jsem představili různé možnosti týkající se parlamentních mechanismů či 
orgánů, které by mohly plnit funkce v oblasti dohledu, jež jsou předmětem této studie. 
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Prostřednictvím těchto mechanismů by si měl být Evropský parlament rovněž schopen 
zjednávat přístup k utajovaným informacím v oblasti PSBP.  
 
Přednost by mělo mít řešení, kdy orgán, jemuž je svěřena hlavní odpovědnost za 
vykonávání dohledu nad agenturami PSBP, a orgán, který má přístup k utajovaným 
informacím v oblasti PSBP, je jeden a týž. Čtvrtá kapitola dokládá, že na vnitrostátní úrovni 
jsou specializované výbory pověřené vykonávání dohledu téměř vždy jedním 
z parlamentních orgánů (nebo jediným orgánem), které mají přístup k utajovaným 
informacím v bezpečnostní oblasti (viz tabulka 3). Pokud by v parlamentu existoval jeden 
mechanismus pro přístup k informacím týkajícím se agentur PSBP a vedle toho samostatný 
orgán pro dohled nad těmito orgány – jehož přístup k informacím by nebyl na stejné 
úrovni, byl by tím dohled nad těmito agenturami závažným způsobem oslaben. Důvody 
jsou zcela zjevné: orgány pověřené vykonáváním dohledu potřebují přístup k příslušným 
informacím, zatímco orgány, které mají přístup k informacím týkajícím se jednotlivých 
agentur, nemají však jasný mandát, který by je opravňoval k dohledu nad těmito 
agenturami, nemohou účinně využívat svého výsadního práva na přístup k informacím.  
 
Doporučení č. 16: Orgán Evropského parlamentu odpovídající za dohled nad agenturami 
PSBP by měl být zároveň parlamentním orgánem, který má přístup k utajovaným 
informacím týkajících se prostoru svobody, bezpečnosti a práva.  
 
Vhodným řešením, kterému byl měl dát Evropský parlament přednost, by bylo řešení, kdy 
by existoval jeden parlamentní orgán (např. výbor LIBE nebo nějaký nově zřízený 
podvýbor), který by hrál v oblasti parlamentního dohledu nad agenturami PSBP hlavní 
úlohu. V zájmu zajištění toho, aby Evropský parlament postupoval při vykonávání dohledu 
nad agenturami PSBP koherentním a koordinovaným způsobem, by měl existovat pouze 
jeden organ, který by nesl hlavní odpovědnost za plnění všech funkcí v oblasti dohledu nad 
agenturami PSBP. Měl by odpovídat nejen za vlastní mandát a funkce Evropského 
parlamentu v oblasti dohledu, ale také za spolupráci s vnitrostátními parlamenty 
a neparlamentními orgány dohledu, jako jsou společné kontrolní orgány. Důležitou 
výjimkou je finanční dohled nad agenturami, který zůstane samozřejmě povinností 
Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Ale bez ohledu na to, který orgán 
ponese hlavní odpovědnost za dohled nad agenturami PSBP, měl by v oblasti týkající se 
těchto agentur s výbory BUDG a CONT úzce spolupracovat. Je třeba zdůraznit, že „orgán“, 
o němž je řeč v tomto odstavci, nemůže nést hlavní odpovědnost za dohled nad střediskem 
Sitcen, protože toto středisko patří do oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky 
a je podřízeno vysoké představitelce.  
 
Doporučení č. 17: Evropský parlament by měl zajistit, aby v rámci parlamentu existoval 
pouze jeden orgán, který ponese hlavní odpovědnost za dohled nad agenturami působícími 
v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (PSBP).  

Vykonávání doplňujících funkcí v oblasti dohledu svěřených výboru 
LIBE  
 
Je pravděpodobné, že vytváření nového orgánu či mechanismu v rámci Evropského 
parlamentu bude složitým a dlouhodobým procesem, k němuž bude nutno získat souhlas 
mnoha dalších aktérů. Záleží na tom, jaký typ mechanismu Evropský parlament zvolí, ale je 
možné, že k tomu dojde až v době, kdy bude hotov návrh nové legislativy týkající se 
agentur Europol a Eurojust a kdy bude vytvořen právní rámec, který bude upravovat 
podmínky přístupu Evropského parlamentu k utajovaným informacím v oblasti PSBP. 
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S ohledem na to je nezbytné, aby výbor LIBE stanovil postupy, které mu přinejmenším na 
dočasnou dobu lépe umožní sloužit jako fórum pro dohled nad agenturami PSBP.  
 
Jednou z poměrně přímočarých možností je to, že by předsednictvo výboru LIBE pořádalo 
informační schůzky za zavřenými dveřmi s řediteli/prezidentem agentur PSBP či 
s představiteli správní rady (v případě agentury Europol a Frontex) a kolegia (v případě 
agentury Eurojust). Tato možnost by poslancům Evropského parlamentu dovolovala jednat 
o citlivých záležitostech s uvedenými osobami na malých soukromých schůzích. Záležitosti, 
které by byly předmětem diskuse, by mohly zahrnovat cokoli, co spadá do širšího mandátu 
výboru LIBE. Ředitelé by například mohli těchto schůzek využívat k tomu, aby členy výboru 
informovali o citlivých strategických otázkách či problémech týkajících se chodu jejich 
agentury. V průběhu našich rozhovorů vyšlo najevo, že někteří poslanci Evropského 
parlamentu a ředitelé agentury by v případě, že by bylo nutno jednat o citlivých 
záležitostech, takovou možnost důvěrnějších schůzek uvítali. Tyto schůzky by na žádost 
předsedy výboru LIBE svolávali ředitelé/prezident agentur PSBP nebo příslušné osoby 
zasedající ve správních radách či v kolegiu. Malé schůzky za zavřenými dveřmi by mohly 
představovat vhodnou možnost pro momentální diskuse o některých otázkách, nemohou 
však sloužit jako mechanismus, který by umožňoval plnit řadu výše zmiňovaných funkcí 
v oblasti dohledu.  
 
Doporučení č. 18: Parlamentní výbor LIBE by měl stanovit postupy, které mu 
přinejmenším na dočasnou dobu lépe umožní sloužit jako fórum pro dohled nad agenturami 
PSBP. Výbor LIBE by za tím účelem mohl využívat schůzek za zavřenými dveřmi, na nichž 
by se scházelo jeho předsednictvo a ředitelé (resp. prezident v případě agentury Eurojust) 
agentur PSBP či představitelé správních rad těchto agentur (resp. kolegia agentury 
Eurojust), a řešily by se na nich citlivé otázky, které nelze projednávat na schůzích celého 
výboru. 
 

Možnosti zvláštního výboru v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti 
a práva (PSBP) 
 
Třetí kapitola této studie se zabývá úlohou „zvláštního výboru“ Evropského parlamentu – 
malé skupiny poslanců Evropského parlamentu, kteří by byli hlavně z výboru AFET – která 
by Parlamentu umožňovala řešit záležitosti, při nichž by poslanci přicházeli do styku 
s utajovanými informacemi z oblasti SZBP (dále jen „Zvláštní výbor pro společnou 
zahraniční a bezpečnostní politiku“). Existuje určitý počet možností, kdy by mohlo dojít 
k rozšíření oblasti působnosti tohoto výboru či uplatnění podobného modelu pro vykonávání 
dohledu na orgány PSBP. Oblast působnosti tohoto zvláštního výboru by se mohla na 
základě změny interinstitucionální dohody případně rozšířit na pole PSBP tak, aby měl 
Evropský parlament možnost řešit otázky, při nichž by poslanci přicházeli do styku 
s utajovanými informacemi, které by se týkaly mj. agentury PSBP. Alternativní možnost by 
spočívala v tom, že Evropský parlament a Rada by se dohodly na vytvoření zvláštního 
výboru pro PSBP podle vzoru zvláštního výboru pro SZBP. Obě možnosti počítající se 
zřízením zvláštního výboru mají několik významných nevýhod.  
 
První problém je ten, že zvláštní výbor tohoto charakteru je vposled jen nástrojem svého 
nadřízeného výboru, který si jeho prostřednictvím zjednává určitý přístup k utajovaným 
informacím. Stávající zvláštní výbor ani navrhovaný zvláštní výbor pro SZBP (v té podobě, 
v jaké je zde chápán) by neměly zvláštní mandát k vykonávání dohledu. Pokud by mu měl 
být udělen zvláštní mandát, bylo by rozumnější zvolit místo toho možnost stálého 
podvýboru, jehož členové by prošli bezpečnostní prověrkou (viz níže). Navíc si lze vzhledem 
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k tomu, že zvláštní výbor by byl jen malou skupinkou poslanců Evropského parlamentu bez 
svého vlastního sekretariátu a scházel by se jen na příležitostných schůzkách, jen obtížně 
představit, jak by mohl zvládat všechny funkce spojené s vykonáváním dohledu, kterou 
jsou nastíněny v páté kapitole a zde shrnuty.  
 
Zadruhé lze pochybovat o tom, zda by zvláštní výbor dokázal efektivně využívat utajované 
informace, k nimž by měl přístup, v rámci diskusí s Radou či úředníky agentury. Jelikož by 
tento zvláštní výbor neměl zvláštní mandát či možnost sestavovat zprávy, není zřejmé, 
jaký účel v jeho případě plnilo to, že by měl přístup k utajovaným informacím. Členové 
tohoto výboru by pochopitelně měli zákaz tyto utajované informace předávat nebo se 
o nich vyjadřovat při diskusích se svými kolegy ve výboru LIBE. Výbor LIBE by tak při své 
práci mohl jen obtížně využívat výsadní právo zvláštního podvýboru, které by mu 
umožňovalo přístup k utajovaným informacím. Užitek zvláštního výboru v oblasti PSBP by 
se z tohoto důvodu neslučovala s doporučením 16, ve kterém se zdůrazňuje, že je třeba, 
aby orgán, jemuž je svěřena odpovědnost za vykonávání dohledu nad agenturami PSBP, 
a orgán, který má přístup k utajovaným informacím týkajícím se těchto agentur, byl jeden 
a týž.  
 
Zatřetí, pokud by členové zvláštního výboru pro SZBP nebyli odborníky na dané otázky a na 
problematiku dotyčných agentur, mohly by jim chybět příslušné znalosti k tomu, aby byli 
schopni klást příslušné otázky a požadovat přístup k příslušným informacím. Riziko, které 
představuje možnost, že by zvláštní výbor nedisponoval dostatečnými odbornými 
znalostmi, by se značně zvýšilo v případě, že by se Evropský parlament a Rada rozhodly 
pro možnost rozšířit mandát stávajícího zvláštního výboru pro SZBP. Jeho členové 
a zaměstnanci totiž pochází primárně z výboru AFET a mohly by jim chybět specifické 
znalosti či zkušenosti související s PSBP.  
 
A konečně opatření, která by stanovila možnosti zvláštního výboru ve vztahu k PSBP 
(a podobná opatření v dalších oblastech politiky), by neřešila potřebu komplexního právního 
rámce, který by upravoval podmínky přístupu Evropského parlamentu k informacím 
v oblasti PSBP i mimo tuto oblast. Existuje riziko, že udělení přístupu k utajovaným 
informacím z oblasti PSBP zvláštnímu výboru poslanců Evropského parlamentu by mohl 
představovat způsob, jak by se Rada mohla pokusit obejít potřebu zásadního přehodnocení 
rámce parlamentního přístupu k informacím.  
 
Doporučení č. 19: Evropský parlament by neměl usilovat o rozšíření mandátu stávajícího 
zvláštního výboru na prostor svobody, bezpečnosti a práva (PSBP) ani o vytvoření nového 
zvláštního výboru pro SZBP. 
 
Stávající Zvláštní výbor Evropského parlamentu pro SZBP se může zabývat záležitostmi 
SZBP, jejichž součástí je i diskuse s vysokou představitelkou o utajovaných informacích. 
Vzhledem k tomu, že středisko Sitcen spadá do oblasti působnosti vysoké představitelky, 
Zvláštní výbor pro SZBP by mohl využívat svých schůzek s vysokou představitelkou k tomu, 
aby na nich řešil otázky týkající se tohoto střediska. Členové Zvláštního výboru pro SZBP 
by se například mohli snažit získat více informací o složení střediska Sitcen, o jeho 
současných prioritách či o úloze, kterou plní v souvislosti s posuzováním hrozeb pro vnitřní 
bezpečnost EU.  
 
Ovšem i využití zvláštního výboru má několik významných nevýhod. Zaprvé, bude-li mít 
k informacím o práci střediska Sitcen přístup jen velmi úzká skupina vybraných poslanců 
Evropského parlamentu, přispěje to jen malou měrou k širšímu povědomí o úloze střediska 
Sitcen mezi poslanci a zaměstnanci Evropského parlamentu. Nakolik tyto diskuse přispějí 
k širšímu povědomí o úloze tohoto střediska, závisí i na tom, jak velký podíl informací, 
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o nichž se bude jednat na schůzích zvláštního výboru věnovaných středisku Sitcen, bude 
považováno za utajované informace. Zadruhé, úspěšnost této možnosti by závisela na 
ochotě předsedy výboru AFET jednat o otázce funkcí střediska Sitcen v oblasti vnitřní 
bezpečnosti s vysokou představitelkou; tento ovšem předpoklad ovšem asi nebude příliš 
pravděpodobný, protože výbor AFET se záležitostmi vnitřní bezpečnosti nezabývá a má 
řadu jiných priorit, které jsou předmětem jeho jednání s vysokou představitelkou. 
A konečně také samozřejmě neexistuje žádná záruka toho, že vysoká představitelka bude 
ochotná o těchto otázkách jednat, protože práce střediska Sitcen je v důsledku toho, že 
v něm působí úředníci vnitrostátních zpravodajských agentur, velmi důvěrná. 
 
Navzdory všem těmto nedostatkům však Zvláštní výbor pro SZBP představuje 
v současnosti jediný mechanismus, který může Evropský parlament využít pro diskuse 
o práci střediska Sitcen. Evropský parlament, jak na to v celé této studii poukazujeme, je 
vůči středisku Sitcen ve slabším postavení než ve vztahu k agenturám PSBP, a to z několika 
důvodů: například proto, že středisko Sitcen není autonomní agentura financovaná 
z rozpočtu EU, Evropský parlament nemá v oblasti SZBP pravomoci spoluzákonodárného 
orgánu a nemá jednoznačný, smluvně založený mandát k vykonávání přímého dohledu nad 
tímto střediskem. Zvláštní výbor pro SZBP představuje tudíž jediný mechanismus, jehož 
prostřednictvím Evropský parlament může být schopen vykonávat určitý omezený dohled 
nad činností střediska Sitcen. 
 
Doporučení č. 20: Evropský parlament by měl využít svého stávajícího zvláštního výboru 
k prověřování práce Situačního střediska Evropské unie. Zvláštní výbor by mohl využívat 
svého výsadního práva, které by mu zaručovalo přístup k utajovaným informacím, k tomu, 
aby se zabýval úlohou, kterou Situační středisko zaujímá v prostoru svobody, bezpečnosti 
a práva. 
 

Zřízení podvýboru LIBE za účelem dohledu nad agenturami PSBP 
 
Evropský parlament by mohl uvažovat o zřízení podvýboru v rámci výboru LIBE, který by 
vykonával dohled nad agenturami PSBP. Jednalo by se o stálý orgán, který by byl zřízen 
v souladu s jednacím řádem Evropského parlamentu. Představíme nejprve několik návrhů 
týkajících možných podob takového podvýboru a následně nastíníme důvody, které nás 
vedou k tomu, abychom se domnívali, že tento podvýbor by mohl představovat účinný 
mechanismus pro postupné rozvíjení možností dohledu Evropského parlamentu nad 
agenturami PSBP.       
 
Mandát 
 
Mandát každého podvýboru by se měl držet v rámcových mezích mandátu výboru LIBE, ve 
kterém se uvádí, že „Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci je příslušný 
pro záležitosti týkající se […] Evropského policejního úřadu (Europol), Evropské jednotky 
pro soudní spolupráci (Eurojust), Evropské policejní akademie (EPA) a jiných institucí 
a subjektů činných v těchto oblastech“. Podvýbor by měl v tomto rámci nést hlavní 
odpovědnost za dohled Evropského parlamentu nad agenturami PSBP. Předpokládáme, že 
působnost tohoto podvýboru by se vztahovala na všechny agentury PSBP, které 
v současnosti spadají do oblasti působnosti výboru LIBE. Za stávajícího rozdělení 
odpovědností Evropského parlamentu by podvýbor výboru LIBE nemohl vykonávat přímý 
dohled nad střediskem Sitcen, protože toto středisko je součástí ESVČ, které spadá do 
oblasti působnosti výboru AFET. Mohl by nicméně s výborem AFET, s jeho Podvýborem pro 
obranu a se Zvláštním výborem pro SZBP úzce spolupracovat v otázkách týkajících se 
činností střediska Sitcen, které souvisejí s PBSP. 
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Tento podvýbor by mohl být například pověřen plněním funkcí v oblasti dohledu, které jsou 
nastíněny v páté kapitole, a veškerých dalších funkcí, které Evropský parlament uzná za 
vhodné. Pokud by se funkce a pravomoci agentur PSBP měly rozvíjet, měl by se 
odpovídajícím způsobem měnit i mandát tohoto podvýboru. Na základě mandátu a funkcí 
v oblasti dohledu, které byly nastíněny výše v této studii, by mandát tohoto podvýboru 
mohl zahrnovat, nikoli však výlučně, tyto funkce: 
 

i. sloužit jako fórum pro pravidelné a ad hoc svolávané schůze, mj. 
s řediteli/prezidentem agentur PSBP; představiteli správních rad/kolegia; 
příslušnými úředníky Komise a Rady; 

ii. přijímat a přezkoumávat roční pracovní plány a zprávy agentur PSBP; 
iii. přijímat posouzení hrozeb od agentur PSBP; 
iv. vztahy se společnými kontrolními orgány a všemi ostatními specializovanými 

neparlamentními orgány dohledu, které jsou zřízeny za účelem dohledu nad 
agenturami PSBP. Součástí této úlohy by bylo přezkoumávání výročních 
a tématických zpráv společných kontrolních orgánů a pravidelný dialog s nimi; 

v. předkládání návrhů zpráv z vlastního podnětu a legislativních zpráv předkládaných 
jménem výboru LIBE, které by pojednávaly o záležitostech týkajících se agentur 
PSBP; 

vi. zastávání poradenských funkcí výboru LIBE, pokud jde o přidělování rozpočtových 
prostředků a udělování absolutoria pro rozpočty agentur PSBP, čímž by tento 
podvýbor vydával odborná stanoviska, o které by se pak mohla opřít práce 
Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu;  

vii. spolupráce s dalšími výbory Evropského parlamentu, do jejichž působnosti spadají 
záležitosti týkající se agentur PSBP. Podvýbor by mohl zejména udržovat dialog 
s výborem AFET a Zvláštním výborem pro SZBP ohledně střediska Sitcen. Pokud by 
se Evropský parlament rozhodl využít možnost předložit návrh stanoviska k situaci 
v oblasti lidských práv u partnerů agentur PSBP ve třetích zemích, měl by tento 
podvýbor vést o této záležitosti konzultace s Podvýborem pro lidská práva výboru 
AFET; 

viii. přezkoumávat určité aspekty spolupráce agentur PSBP se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi, včetně kontroly v této souvislosti uzavíraných dohod 
o výměně informací;  

ix. přezkoumávání vztahů mezi agenturami PSBP, včetně jejich memorand 
o porozumění; a 

x. koordinování vztahů s vnitrostátními parlamenty a zastupování Evropského 
parlamentu na meziparlamentních setkáních, které se týkají PSBP.       

 
V souladu s našimi předchozími poznámkami, které se týkaly úlohy Evropského parlamentu 
v oblasti dohledu na agenturami PSBP, se domníváme, že tento podvýbor by neměl dělat 
podruhé tutéž práci jako společné kontrolní orgány, pokud jde o dodržování zákonů při 
používání osobních údajů v určitých agenturách PSBP. Tento podvýbor by se také nijak 
nepodílel na prověřování ostatních aktivit spojených s operacemi těchto agentur, např. 
jejich pracovních materiálů nebo společných operací, které koordinují. Nezasahoval by také 
do oblasti působnosti vnitrostátních parlamentů a dalších orgánů dohledu, které odpovídají 
za kontrolu práce vnitrostátních orgánů spojených s agenturami PSBP. 
 
Členství 
 
O členství v podvýboru by se mělo rozhodovat na základě pokynů stanovených v článcích 
186 a 190 jednacího řádu Evropského parlamentu. Stávající podvýbory (Výboru pro 
zahraniční věci) pro bezpečnost a obranu a pro lidská práva mají první 28 členů a 28 
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náhradníků a druhý 30 členů a 21 náhradníků. Poslanci Evropského parlamentu jsou 
většinou (nikoli však nutně) zároveň i členy Výboru pro zahraniční věci. 
 
Podle našeho názoru jsou tyto počty zbytečně vysoké, uvážíme-li dva hlavní důvody pro 
návrh na zřízení podvýboru: 1) potřeba malého fóra pro důvěrné jednání s šéfy agentur 
a správních rad; a 2) potřeba přístupu poslanců Evropského parlamentu k utajovaným 
informacích souvisejících s činností zmiňovaných agentur. Výbor, který má 50 členů 
a náhradníků, těmto potřebám nejspíš nebude vyhovovat. Značný počet výhrad, které 
agentury (a Rada i Komise) mají ohledně důvěrnosti jednání a ochrany utajovaných 
informací, by se v případě, že by měl tento podvýbor takové množství členů z řad poslanců 
Evropského parlamentu, by nebylo možné uspokojivě vyřešit. Kromě výhrad týkajících se 
ochrany utajovaných informací by pravidla fungování podvýboru měla vytvořit prostředí, 
které budou mj. ředitelé agentur považovat za natolik důvěrné, že v něm mohou jednat 
o problémech a citlivých otázkách se skupinou poslanců Evropského parlamentu, aniž by se 
obsah těchto jednání dále šířil. Ředitelé agentur a úředníci Rady, Komise a společných 
kontrolních orgánů pravděpodobně nebudou s Evropským parlamentem o citlivých otázkách 
jednat, pokud se nebudou moci spolehnout na to, že tato jednání zůstanou důvěrná. 
 
Na vnitrostátní úrovni se počet převážné většiny specializovaných parlamentních výborů 
pověřených vykonáváním dohledu pohybuje v rozmezí pěti až patnácti poslanců (viz 
tabulka 1 ve čtvrté kapitole). Jak se uvádí ve čtvrté kapitole, tyto výbory jsou obvykle 
menší než jiné parlamentní výbory, a to právě z důvodu zachování důvěrnosti. V souladu 
s tím se domníváme, že podvýbor by neměl mít více než 15 poslanců Evropského 
parlamentu (včetně náhradníků). Docílit takového stavu může být ovšem obtížné vzhledem 
k požadavku, že složení výborů a podvýborů Evropského parlamentu má odrážet celkové 
složení parlamentu.  
 
Věci by prospělo, kdyby členové podvýboru byli buď plnými, nebo náhradními členy výboru 
LIBE. Zvýšila by se tak pravděpodobnost toho, že členové podvýboru budou mít dostatečné 
znalosti o problematice agentur PSBP a budou tak schopni účinným způsobem přispívat 
k plnění funkcí tohoto podvýboru. Evropský parlament by měl konečně také zvážit, zda by 
členy tohoto podvýboru nemělo být také několik členů jiných (pod)výborů, kteří se zabývají 
záležitostmi souvisejícími s agenturami PSBP a mají jiné odborné znalosti, které jsou 
z hlediska vykonávání dohledu nad agenturami PSBP důležité. Mohlo by se jednat o členy 
Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro zahraniční věci a jeho Podvýboru pro lidská 
práva. Ve čtvrté kapitole bylo názorně doloženo, že je zde precedent členství z úřední 
povinnosti ve výborech vnitrostátních parlamentů pověřených vykonáváním dohledu 
vyplývající pro poslance (kteří jsou členy jiných parlamentních výborů). Lze tak napomoci 
tomu, aby činnost výborů, které se zabývají podobnými záležitostmi, byla náležitě 
koordinovaná.  
 
Přístup k informacím 
 
Všichni členové podvýboru a jeho zaměstnanci by měli právo na přístup k utajovaným 
informacím v mezích mandátu tohoto podvýboru.  Některé kategorie informací by navíc 
agentury, jejich správní rady/kolegium a popřípadě též Rada a Komise (viz výše) 
zpřístupňovaly automaticky. Tento podvýbor by nicméně neměl mít přístup k informacím 
uchovávaným v databázích těchto agentur ani k žádným osobním údajům. Byl by povinen 
uplatňovat opatření na ochranu informací, které jsou předmětem páté kapitoly.   
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Prostředky 
 
Podvýbor by musel mít zaměstnance, kteří by v něm pracovali na plný úvazek a měli by 
bezpečnostní prověrky. To je obzvláště důležité s ohledem na skutečnost, že poslanci 
Evropského parlamentu jsou často členy několika výborů a část svého času musí věnovat 
i práci ve svých vlastních zemích, v Bruselu a ve Štrasburku. Zaměstnanci jsou důležití 
i s ohledem na rozvíjení institucionálních znalostí Parlamentu a odborných znalostí 
problematiky agentur PSBP; zajišťují zachování těchto znalostí i v případě, že poslanci 
Evropského parlamentu přestoupí do jiného výboru nebo z Evropského parlamentu 
odejdou.  
 
Posouzení 
 
To, jestli má Evropský parlament zřídit podvýbor výboru LIBE, který bude vykonávat dohled 
nad prací agentur PSBP, závisí do značné míry na tom, jak bude vymezen v rámci 
připravované legislativy týkající se agentur Europol, Eurojust a Frontex jeho mandát 
k vykonávání dohledu nad činností těchto agentur. Zůstanou-li mandát a funkce 
Evropského parlamentu rámcově v té podobě, jakou mají nyní, tj. budou-li relativně 
omezené, není potřeba zřizovat podvýbor zcela zřejmá. Pokud ovšem Evropský parlament 
získá nějaké nové funkce v oblasti dohledu v souladu s možnosti, které jsou představeny 
v páté kapitole, bude ke zřízení podvýboru pádný důvod. K vytvoření podvýboru jsou podle 
našeho názoru čtyři hlavní důvody.  
 
Zaprvé jsme se snažili ukázat, že Evropský parlament musí mít přístup k utajovaným 
informacím, které pocházejí od agentur PSBP nebo se těchto agentur týkají, a musí mít 
rovněž možnost vést důvěrná jednání za zavřenými dveřmi s řediteli těchto agentur 
a dalšími zúčastněnými stranami. Stávající institucionální podmínky Evropského parlamentu 
v oblasti dohledu nicméně nejsou příliš vhodné pro plnění takových funkcí, protože do věci 
je zapojen zbytečně velký počet poslanců Evropského parlamentu a pro důvěrná jednání 
s těmito agenturami, kterých by se účastnil pouze malý počet lidí, zde chybí precedens. 
Upozornili jsme na nevýhody řešení tohoto problému v podobě mechanismu či orgánu, 
který by měl přístup k utajovaným informacím týkajícím se agentur PSBP, postrádal však 
mandát k využívání těchto informací v rámci procesů dohledu. Není od věci ještě jednou 
zopakovat, že zpřístupnění těchto informací určitému parlamentnímu orgánu není 
samoúčelným cílem: musí sloužit jako prostředek, který parlamentu umožní vykonávat 
dohled na činností konkrétních agentur. Z tohoto důvodu zaujímáme kritický postoj 
k použitelnosti modelu zvláštního výboru v oblasti PSBP.  Potřeba spojení přístupu 
k utajovaným informacím s jednoznačně vymezeným mandátem vykonávat dohled je 
jedním z hlavních argumentů ve prospěch vytvoření podvýboru.  
 
Druhým argumentem pro vytvoření podvýboru je to, že výbor LIBE by nemusel mít 
dostatek času na to, aby plnil takové množství navrhovaných funkcí v oblasti dohledu, které 
nastiňuje pátá kapitola. Má-li hrát Evropský parlament významnější roli v oblasti dohledu 
nad agenturami PSBP, mohlo by zřízení podvýboru představovat přesvědčivou volbu.  
Zatřetí, zřízení podvýboru by bylo ve shodě s jedním z našich výše uvedených doporučení, 
že Evropský parlament by měl mít jeden jediný orgán, který ponese hlavní odpovědnost za 
všechny oblasti parlamentního dohledu nad agenturami PSBP.  Tento podvýbor by měl být 
schopen projednávat svá zjištění, ke kterým dojde při plnění různých funkcí spojených 
s výkonem dohledu, v rámci průběžného dialogu s agenturami, Radou, Komisí, společnými 
kontrolními orgány a vnitrostátními parlamenty. Evropský parlament by tak měl možnost 
vydávat doporučení, která by mohla vést ke zlepšení práce těchto agentur, a získat rovněž 
vstupní informace, kterých by mohl využít v jiných aspektech své vlastní činnosti.  Zjištění 
tohoto podvýboru by mohla především přispět k zajištění plné provázanosti různých funkcí, 
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které Evropský parlament plní ve vztahu k agenturám PSBP. Například své funkce 
spoluzákonodárného orgánu by Evropský parlament mohl plnit v těsném sepětí se 
zjištěními a doporučeními, která by byla výsledkem jeho práce v oblasti dohledu, a dohled 
vykonávaný jeho podvýborem by měl rovněž vliv na uplatňování rozpočtových pravomocí 
Evropského parlamentu. 
 
Zřízení podvýboru by konečně také Evropskému parlamentu umožnilo postupně rozvíjet 
stále důkladnější poznatky a odborné znalosti problematiky agentur PSBP. Podle našeho 
názoru je to něco, co v Evropském parlamentu v současnosti chybí, a co je přesto velmi 
zásadní, má-li Evropský parlament hrát aktivnější roli v oblasti kontroly práce agentury 
PSBP.  
 
Doporučení č. 21: Evropský parlament by za účelem dohledu nad agenturami PSBP zřídit 
podvýbor v rámci výboru LIBE. Přesný rozsah a obsah mandátu tohoto podvýboru by byl 
definován v souladu s jednacím řádem Parlamentu, byl by však těsně spjat s funkcemi 
v oblasti dohledu, které Evropský parlament získá na základě nové legislativy týkající se 
agentur Europol, Eurojust a Frontex. 
 

Posílení spolupráce mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními 
parlamenty v oblasti dohledu nad agenturami PSBP  
 
Lisabonská smlouva obsahuje specifický požadavek, aby se vnitrostátní parlamenty podílely 
na dohledu nad agenturami Europol a Eurojust. Charakter a rozsah funkcí vnitrostátních 
parlamentů se sice mezi jednotlivými státy v detailu liší, tato studie nicméně představuje tři 
hlavní způsoby, jak vnitrostátní parlamenty v současnosti již vykonávají určitý dohled nad 
těmito agenturami (viz třetí kapitola). Zaprvé, některé vnitrostátní parlamenty dohlížejí na 
práci zástupců své vlastní vlády v Radě a ve správních radách agentur, tj. kontrolují 
vnitrostátní vstupy agentury PSBP. Zadruhé, vnitrostátní parlamenty mohou vstupovat 
s agenturami PSBP do přímého styku například formou slyšení jejich ředitelů a dalších 
vyšších úředníků a podávání zpráv o těchto agenturách. Cílem tohoto styku bylo doposud 
obvykle spíše zvyšování povědomí o práci těchto agentur než přímý přezkum či kontrola 
jejich činnosti. Parlamenty jsou mimoto součástí vnitrostátních systémů dohledu, které 
kontrolují opatření přijatá vnitrostátními orgány, jako je například policie. Stanovení 
konkrétního podmínek takového dohledu je výsadním právem vnitrostátních orgánů, 
a vydávat doporučení v tomto ohledu by proto přesahovalo rámec této studie. Třetí dimenzí 
účasti vnitrostátních parlamentů na dohledu nad agenturami PSBP je spolupráce s jinými 
parlamenty a s Evropským parlamentem (viz třetí kapitola); na tu se zde nyní zaměření. 
 
Cíle meziparlamentní spolupráce by podle našeho názoru spíše než na konkrétní operace 
agentur PSBP měly zaměřovat především na strategické otázky. Meziparlamentní 
spolupráce by mohla být obzvláště přínosná zejména v následujících třech oblastech. 
Zaprvé, vnitrostátní parlamenty a Evropský parlament by mohly čerpat z dalších diskusí, 
jakož i z výměny informací, zkušeností a osvědčených postupů týkajících se dohledu nad 
aktivitami vnitrostátních orgánů, které jsou spojeny s agenturami PSBP. Je například 
jednoznačně zapotřebí získat další informace o tom, zda a jak vnitrostátní parlamenty 
a další příslušné vnitrostátní orgány dohledu (jako například soudní orgány) vykonávají 
dohled nad: a) tím, jak jednotlivé státy přispívají k činnosti agentur PSBP a jaké jim 
poskytují vstupy, například v podobě informací zasílaných agenturám PSBP; a b) nad 
opatřeními, která na základě těchto informací přijímají vnitrostátní orgány, či operacemi 
koordinovanými těmito orgány, jako jsou zatčení a vyslýchání osob podezřelých z účasti na 
závažné trestné činnosti. Vnitrostátní orgány dohledu by s pomocí těchto informací mohly 
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koncipovat své vlastní přístupy ke kontrole činnosti vnitrostátních orgánů, například 
policejních orgánů či orgánů pohraniční správy, které jsou provázány s agenturami PSBP. 
Zadruhé by si spolu vnitrostátní parlamenty a Evropský parlament mohly v mezích, které 
stanovuje vnitrostátní právo, vyměňovat informace o konkrétních problémech (spadajících 
do oblasti jejich působnosti) souvisejících s výše uvedenými aktivitami vnitrostátních 
orgánů, které jsou spojeny s prací agentur PSBP. A konečně by také vnitrostátní 
parlamenty a Evropský parlament mohly spolupracovat v oblasti hodnocení toho, zda jsou 
nově přijímaná a stávající nařízení týkající se agentur PSBP v souladu se zásadami 
subsidiarity a proporcionality. 
 
Na to, zda by tato spolupráce měla být institucionalizovány v podobě nějakého stálého 
meziparlamentního orgánu, nebo zda by měla fungovat nějakým méně formálním 
způsobem formou stávajících meziparlamentních fór, existují různé názory. Komise 
například ve svém sdělení z prosince roku 2010 představila návrhy na zapojení 
vnitrostátních parlamentů do vykonávání dohledu nad agenturou Europol. Komise v tomto 
sdělení navrhla, aby byl zřízeno společné nebo trvalé meziparlamentní fórum, ve kterém by 
byly zastoupení jak poslanci vnitrostátních parlamentů, tak poslanci Evropského 
parlamentu, v souladu s články 9 a 10 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů 
v Evropské unii. Komise v něm dále navrhla, aby v rámci tohoto fóra byla založena 
podskupina, která bude udržovat přímé vztahy s agenturou Europol. Fórum by mělo 
možnost pozvat k účasti ředitele Europolu, mohlo by se scházet pravidelně a mohlo by 
založit skupinu, jejímž úkolem by bylo udržování přímých vztahů s agenturou Europol. Tyto 
návrhy Komise se setkaly s určitou podporou ze strany vnitrostátních parlamentů. Přidanou 
hodnotu vytvoření takového meziparlamentního fóra nicméně několik členských států EU 
a jejich vnitrostátních parlamentů zpochybnilo. Všechny výše uvedené formy spolupráce by 
mohly případně probíhat i v rámci již existujících fór pro meziparlamentní dialog. 
 
Ještě podstatnější je však asi pochybnost týkající se akceschopnosti takového stálého 
orgánu, který by zahrnoval zástupce všech vnitrostátních parlamentů.  Postoje 
vnitrostátních parlamentů k otázkám týkajícím se agentur PSBP, míra jejich zájmu o tyto 
otázky a rovněž znalostí v tomto oboru se v rámci EU velice liší. Dospět ke konsensu 
v otázkách, jako je agenda dohledu, nemluvě o některých dalších, důležitějších otázkách, 
by proto bylo velmi obtížné. Fórum, které zahrnuje takové množství aktérů s rozličnou 
agendou, by nemohlo být akceschopné, je nicméně obtížné najít kritéria pro vytvoření 
menšího fóra, protože vyloučit z něho některý z vnitrostátních parlamentů by bylo 
nepatřičné. Vnitrostátní parlamenty mají navíc rozdílné možnosti, pokud jde o přístup 
k informacím – od vnitrostátních orgánů – a přístup k různým typům informací od agentur 
PSBP. Jejich výchozí postavení, co se týče znalosti konkrétní problematiky, se proto mohou 
velmi lišit.  
 
S ohledem na tyto problémy zřízení stálého fóra pro meziparlamentní spolupráci v oblasti 
dohledu nad agenturami PSBP nedoporučujeme. Bylo by vhodnější, aby se vnitrostátní 
parlamenty a Evropský parlament činností agentur PSBO zabývaly v rámci stávajících 
meziparlamentních fór. Sem patří společná setkání/slyšení výboru LIBE a příslušných 
výborů vnitrostátních parlamentů, jakož i COSAC. PSBP, politické monitorování činnosti 
agentury Europol a hodnocení aktivit agentury Eurojust se ve skutečnosti již staly 
pravidelnými body na pořadu jednání COSAC. Většina členů COSAC podpořila myšlenku 
rozprav o činnosti agentuře Europol a Eurojust, které by se konaly na zasedání COSAC před 
slyšením ředitelů příslušných agentur a odborníků. Do budoucna by se úloha COSAC 
v oblasti monitorování agentur JHA mohla opírat o článek 10 Protokolu č. 1 k SFEU o úloze 
vnitrostátních parlamentů. Tento článek stanoví, že COSAC by měl podporovat výměnu 
informací a osvědčených postupů mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským 
parlamentem, včetně jejich zvláštních výborů, a může rovněž organizovat meziparlamentní 
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konference na konkrétní témata. COSAC by mohl sloužit i nadále jako užitečná platforma 
pro různé typy spolupráce, o nichž zde byla výše řeč. 
 
Doporučení č. 22: Meziparlamentní spolupráce v oblasti dohledu nad agentura PSBP by 
měla probíhat v rámci již existujících fór pro spolupráci mezi Evropským parlamentem 
a vnitrostátními parlamenty. Není třeba, aby Evropský parlament zřizoval nový stálý 
meziparlamentní orgán.  
 






