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SAMMENDRAG 
 
Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Interne Politikker gav Centret for Demokratisk 
Kontrol med Væbnede Styrker (DCAF) i Genève og Den Europæiske Unions Institut (EUI) 
mandat til at foretage en undersøgelse af "parlamentarisk tilsyn med efterretningstjenester 
i relevante EU-medlemsstater og andre store demokratier". Formålet med undersøgelsen 
var at fastlægge demokratiske standarder og bedste praksis samt en passende balance 
mellem kravene om hemmeligholdelse og behovet for kontrol, som kan anvendes af 
Europa-Parlamentet (EP), når det opretter sit eget tilsynsorgan. Efter samråd med Europa-
Parlamentets Generaldirektorat for Interne Politikker blev det besluttet at fortolke dette 
mandat på baggrund af fire vigtige tendenser og udviklinger, som har affødt en diskussion 
om, hvordan EP kan styrke tilsynet med EU's agenturer for området med frihed, sikkerhed 
og retfærdighed samt EU's Situationscenter (SITCEN)1, som spiller en rolle inden for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (AFSJ): 
 
1) Lissabontraktaten giver EP og de nationale parlamenter mandat til at styrke tilsynet med 
to AFSJ-organer, nemlig Europol og Eurojust. Den fastsætter udtrykkeligt, at de nye 
forordninger om Europol og Eurojust skal omfatte bestemmelser om parlamentarisk kontrol 
(i forbindelse med Europol) og evaluering (i forbindelse med Eurojust). Kommissionen 
stiller i løbet af de næste to år forslag til disse forordninger. EP får mulighed for at sikre, at 
lovgivningen omfatter passende bestemmelser om parlamentarisk tilsyn. Området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed er nu underlagt standardlovgivningsproceduren, og det 
betyder, at EP bedre kan sikre, at nye eller reviderede lovrammer for agenturerne for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed omfatter bestemmelser om parlamentarisk 
tilsyn. Det har det allerede gjort i et udkast til forordning om Frontex, som blev drøftet i 
skrivende stund.  
  
2) EP kan få lejlighed til at behandle arbejdet i SITCEN, som udfører en række opgaver 
vedrørende intern sikkerhed, fordi det nu er en del af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 
(EEAS). Selv om EEAS (og dermed SITCEN) hører under den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik (FUSP), som er et mellemstatsligt politikområde, giver Lissabontraktaten 
EP en række nye beføjelser på dette område.  
 
3) Der er sket en væsentlig udvikling inden for adgang til oplysninger, som er tæt 
forbundet med øget tilsyn med AFSJ-organerne. EP og Kommissionen indgik i 2010 en ny 
interinstitutionel aftale, som forbedrer EP's adgang til oplysninger fra Kommissionen 
væsentligt. EP overvejer endvidere at revidere EU-lovgivningen om adgang til oplysninger 
samt muligheden for at indgå en ny interinstitutionel aftale med Rådet, som skal omfatte 
bestemmelser om parlamentarisk adgang til klassificerede oplysninger. Udviklingen i disse 
igangværende drøftelser får vidtrækkende følger for EP's tilsyn med AFSJ-organerne.  
 
4) Generelt har EP de sidste 10 år fået en stigende interesse for både de nationale 
sikkerhedstjenester og AFSJ-organerne. Dette understreges af dets store interesse for 
udarbejdelsen af den nye forordning om Frontex, Europols og Eurojusts beslutninger samt 
to midlertidige udvalg, som undersøgte de nationale sikkerhedstjenesters aktiviteter og 
fremsatte væsentlige anbefalinger med hensyn til tilsyn. 
 
På grundlag af denne fortolkning af mandatet er hovedformålet med denne undersøgelse at 
give en komparativ vurdering af tilsynet med efterretningstjenesterne i EU-
                                                 
1 I denne undersøgelse anvendes udtrykket "AFSJ-organer", som omfatter agenturerne for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed (Europol, Eurojust og Frontex) og EU's Situationscenter (SITCEN). 
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medlemsstaterne og andre demokratier med henblik på at fastlægge god praksis, som kan 
danne grundlag for debatten om en styrkelse af Europa-Parlamentets tilsyn med AFSJ-
organerne.  
 
Undersøgelsen fokuserer på Europol, Frontex og Eurojust samt SITCEN. Overordnet set er 
AFSJ-organernes rolle at fremme, koordinere og styrke samarbejdet mellem de nationale 
myndigheder med henblik på at fremme sikkerheden og retfærdigheden inden for EU. Det 
karakteristiske træk ved de nationale efterretningstjenester2 er velsagtens deres beføjelse 
til at anvende de såkaldte "særlige beføjelser" til at indsamle oplysninger, som f.eks. 
beføjelserne til at opfange kommunikation, udføre skjult overvågning, gøre brug af 
hemmelige meddelere og endog i hemmelighed at trænge ind i boliger. AFSJ-organerne har 
ikke sådanne beføjelser, og når de sammenholdes med denne beskrivelse, er det klart, at 
EU's AFSJ-organer ikke er efterretningstjenester på den måde, de opfattes på nationalt. I 
betragtning af at EP ønsker at øge tilsynet med disse organer, kan det forekomme at være 
et usædvanligt valg at give mandat til at undersøge og drage konklusioner af tilsynet med 
de nationale "efterretningstjenester".  
 
AFSJ-organerne og de nationale efterretningstjenester har dog nogle fælles karakteristika. 
De udfører "efterretningsopgaver" som nationale efterretningstjenester, omend ikke 
nødvendigvis på den samme måde eller til det samme formål. De indsamler navnlig (dog 
uden brug af særlige beføjelser), analyserer og formidler oplysninger til en række 
beslutningstagere. En anden vigtig lighed mellem AFSJ-organerne og de nationale 
efterretningstjenester er, at de også modtager, udarbejder og formidler klassificerede 
oplysninger. Dette har væsentlige konsekvenser for tilsynet, da overvågerne skal have 
adgang til klassificerede oplysninger for at kontrollere arbejdet i tjenester og agenturer, 
hvis virksomhed er "klassificeret" og/eller indebærer brug af klassificerede oplysninger, og 
EP kan på dette område lære meget af de nationale tilsynssystemer. Man bør imidlertid 
være varsom med hensyn til muligheden for at overføre tilsynsmodeller og tilsynspraksis 
fra det nationale niveau til EU-niveauet, da de nationale overvågere og EP kontrollerer 
tjenesterne med meget forskellige mandater og beføjelser. Tilsyn skal forstås i 
sammenhæng med de organisationer, med hvilke der føres tilsyn.  
 
Denne undersøgelse består af fem kapitler. I det første kapitel drøftes undersøgelsens 
formål, mandat og metode. Kapitel to giver et overblik over retsgrundlaget, mandatet og 
Europols, Eurojusts, Frontex' og SITCEN's gældende beføjelser, og det identificerer flere af 
disse organers arbejdsområder, som kan give anledning til bekymring i forbindelse med 
tilsyn. I kapitel tre analyseres EP's nuværende rolle og beføjelser med hensyn til tilsyn med 
AFSJ-organerne samt rækkevidden af dets adgang til oplysninger fra (og vedrørende) disse 
organer. I dette kapitel undersøges også de nationale parlamenters rolle i forbindelse med 
tilsyn med AFSJ-organerne samt den rolle, som Europols og Eurojusts fælles 
kontrolinstanser spiller i forbindelse med tilsyn med disse agenturers brug af 
personoplysninger. Kapitel fire indeholder en komparativ vurdering af, hvordan det 
parlamentariske og det specialiserede ikkeparlamentariske tilsyn tilrettelægges og 
gennemføres på nationalt plan. I denne del lægges der særlig vægt på parlamentariske og 

                                                 
2 Ved begrebet "efterretningstjeneste" forstås generelt et statsligt organ, som indsamler, analyserer og formidler 
oplysninger - om trusler mod den nationale sikkerhed eller andre nationale interesser - til politikere og andre 
udøvende organer. Efterretningstjenester kan udføre disse "efterretningsopgaver" udelukkende uden for deres 
lands stedlige kompetence (f.eks. den britiske Secret Intelligence Service), udelukkende inden for deres lands 
område (f.eks. det tyske Føderale Kontor for Beskyttelse af Forfatningen) eller både inden og uden for deres 
område (f.eks. den hollandske Generelle Efterretningstjeneste eller AIVD). I nogle få lande (f.eks. i Sverige og 
Danmark) har disse organer også politimæssige beføjelser og kaldes derfor somme tider 
"politisikkerhedstjenester". I forbindelse med denne undersøgelse anvendes for at skabe overenstemmelse 
udtrykket "efterretningstjeneste" for at henvise til organisationer, som betegnes forskelligt som 
"sikkerhedstjenester", "indenlandske efterretningstjenester" eller "efterretningstjenester". 
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ikkeparlamentariske tilsynsorganers adgang til oplysninger. I det sidste kapitel af 
undersøgelsen skitseres en række muligheder for konsolidering og styrkelse af Europa-
Parlamentets tilsyn med Europol, Eurojust, Frontex og SITCEN. Sammendraget fokuserer 
på at give en oversigt over dette kapitel, herunder de 22 anbefalinger til Europa-
Parlamentet. 
 

Anbefalinger til styrkelse af Europa-Parlamentets tilsyn 
med AFSJ-organerne 
 
Denne undersøgelse indeholder detaljerede anbefalinger, som kan være nyttige i 
forbindelse med den kommende drøftelse af, hvordan Europa-Parlamentets tilsyn med 
AFSJ-organerne kan styrkes. Nogle af anbefalingerne finder anvendelse på EP's tilsyn med 
alle AFSJ-organer, der er omhandlet i denne undersøgelse (dvs. Europol, Eurojust, Frontex 
og SITCEN). De fleste af dem vedrører dog udelukkende agenturerne for området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed (dvs. Europol, Eurojust og Frontex). Det skyldes, at EP 
har et udtrykkeligt traktatmandat til at føre tilsyn med Eurojust og Europol, og at det bliver 
medlovgiver til nye forordninger om disse agenturer og Frontex. Udviklingen af 
parlamentarisk tilsyn med SITCEN skal følge en anden kurs, fordi SITCEN hører under den 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), hvor EP har færre beføjelser. Anbefalingerne 
vedrører tilsynet med AFSJ-organerne i den form, de har i maj 2011. Det er vigtigt, at 
tilsynsordningerne etableres sideløbende med ændringer af organernes mandater og 
beføjelser, og de bør stå i rimeligt forhold til de aktiviteter, med hvilke der føres tilsyn. 
 
Når der udvikles retlige og institutionelle rammer for parlamentarisk tilsyn med AFSJ-
organerne, skal EP og andre relevante interessenter være opmærksom på, at 
tilsynsordningerne ikke må afskrække medlemsstaterne fra at anvende AFSJ-organerne til 
at samarbejde inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. De fleste EU-
medlemsstater er nu overbevist om den merværdi, som agenturer såsom Europol og 
Eurojust kan tilføre ved at støtte deres eget arbejde. Der er imidlertid en risiko for, at nogle 
medlemsstater, hvis tilsynsordningerne påfører AFSJ-organerne og/eller de nationale 
myndigheder for stor en byrde, vil vende tilbage til bilaterale samarbejdskanaler, som ikke 
er så strengt reguleret og måske ikke underlagt den samme kontrol. Ethvert skridt i den 
retning ville forringe AFSJ-organernes evne til at bidrage til at fremme frihed, retfærdighed 
og sikkerhed i EU.   
 
Anbefaling nr. 1: Europa-Parlamentet bør sikre, at nye ordninger for tilsyn med AFSJ-
organerne ikke afskrækker medlemsstaterne fra at bruge disse organer som 
samarbejdsplatforme.  
 

Begrænsning af rækkevidden af Europa-Parlamentets tilsyn med 
AFSJ-organerne  
 
Denne undersøgelse understreger en række faktorer, som bør anvendes til at begrænse 
rækkevidden af EP's tilsyn med AFSJ-organerne. De vedrører primært tilsyn med AFSJ-
organernes operationelle aktiviteter. For det første har AFSJ-organernes mellemstatslige 
karakter og forholdet mellem AFSJ-organernes og medlemsstaternes aktioner store 
konsekvenser for tilsyn. Medlemsstaternes politi-, anklage-, grænse- (og i meget mindre 
grad) efterretningstjenester er både de vigtigste leverandører til AFSJ-organerne og deres 
primære kunder. AFSJ-organerne fungerer primært på grundlag af oplysninger fra de 
nationale tjenester, og deres vigtigste ydelse er oplysninger og analyser, som sendes til 
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disse tjenester. De nationale tjenester kan handle, herunder anvende tvangsbeføjelser, på 
grundlag af sådanne oplysninger, bl.a. i forbindelse med aktioner, der koordineres af et 
AFSJ-organ såsom Europol eller Frontex. Som omhandlet i undersøgelsens kapitel to er en 
sådan handling de nationale myndigheders enebeføjelse. Dette bevirker, at både 
oplysningerne til AFSJ-organerne og de foranstaltninger, der træffes på grundlag af 
organernes resultater, reguleres af national lovgivning og bør overvåges af de relevante 
nationale myndigheder. Det er almindeligt anerkendt i EP og i medlemsstaterne, at det ikke 
henhører under EP's kompetenceområde at overvåge, hvordan de nationale tjenester 
indsamler oplysninger, som kan videregives til AFSJ-organer, og/eller foranstaltninger 
truffet på grundlag af oplysninger fra AFSJ-organer.  
 
For det andet består AFSJ-organerne af et blandet personale, som stilles til rådighed fra 
medlemsstaternes og EU's ansatte. Nationale forbindelsesofficerer i Europol, nationale 
grænsevagter, som deltager i en operation koordineret af Frontex, eller udstationerede 
efterretningsofficerer i SITCEN lønnes af medlemsstaterne og samarbejder med 
agenturerne i henhold til nationale love. Det er mere hensigtsmæssigt, at deres samarbejde 
med og bidrag til et AFSJ-organ overvåges af nationale tilsynsmekanismer. Dette 
mellemstatslige element i AFSJ-organerne gør det nødvendigt, at EP samarbejder tæt med 
de nationale parlamenter for at sikre, at der er indført passende tilsynsordninger.  
 
For det tredje har Europol og Eurojust bemyndigelse til at behandle, lagre og overføre 
personoplysninger inden for rammerne af deres mandater. Det drejer sig om aktiviteter, 
der griber ind i retten til privatlivets fred og kan danne grundlag for, at medlemsstaternes 
eller tredjelandenes myndigheder kan anvende tvangsbeføjelser eller særlige beføjelser - 
som har væsentlige menneskerettighedsmæssige konsekvenser. På grundlag heraf er det 
nødvendigt, at et uafhængigt organ fører tilsyn med disse aktiviteter. EU har derfor 
oprettet særlige ikkeparlamentariske tilsynsorganer - Europols og Eurojusts fælles 
kontrolinstanser - til dette formål. De fælles kontrolinstanser har adgang til alle filer og 
lokaler, der vedrører behandlingen af personoplysninger, og har gode forudsætninger for at 
sikre, at der rettes op på enhver praksis, som er i strid med bestemmelser om 
databeskyttelse. Efter vores mening er de fælles kontrolinstanser en passende 
tilsynsmekanisme til kontrol af, hvordan agenturerne inden for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed anvender personoplysninger. Derfor behøver EP ikke at gentage 
deres aktiviteter. EP behøver heller ikke at overvåge Frontex' fremtidige rolle med hensyn 
til behandling af personoplysninger, fordi det er planen, at Den Europæiske Tilsynsførende 
for Databeskyttelse skal have den samme funktion som de fælles kontrolinstanser.  
 
Der er flere andre argumenter, som taler imod at inddrage EP løbende i tilsynet med AFSJ-
organernes operationelle aktiviteter. Det er for det første, som understreget i kapitel fire, 
meget tidskrævende, og det kræver særlig ekspertise og ressourcer, som mange 
parlamenter ikke råder over. En række medlemmer af Europa-Parlamentet og 
medarbejdere, som blev interviewet til denne undersøgelse, anførte, at EP ikke ville have 
tid, ressourcer eller lyst til at kontrollere AFSJ-organernes operationelle aktiviteter. Tilsyn 
kan gennemføres mere effektivt af et "professionelt" tilsynsorgan, som f.eks. de fælles 
kontrolinstanser, der udelukkende koncentrerer sig om tilsynet med et agenturs 
operationelle aktiviteter. For det andet ville det, hvis EP får mandat til at overvåge 
behandling af oplysninger, kræve, at et parlament får adgang til personoplysninger i disse 
filer, hvilket ville skabe store problemer med hensyn til privatlivets fred. Endelig kunne 
parlamentarisk kontrol af de operationelle aspekter af AFSJ-organernes arbejde få negativ 
indflydelse på disse organers effektivitet. Det skyldes, at mange medlemsstater er imod at 
lade EP spille en rolle i denne forbindelse, og det kan begrænse udvekslingen af oplysninger 
med AFSJ-organerne, hvis EP tildeles en sådan rolle. 
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Europa-Parlamentets tilsynsmandat og tilsynsopgaver  
 
Der var bred enighed blandt vores samtalepartnere i forskellige EU-institutioner og -
organer om, at EP bør spille en rolle i tilsynet med AFSJ-organerne. Det er vigtigt, at 
parlamenterne og organer, som de har oprettet, fører tilsyn med AFSJ-organerne af de 
grunde, der er skitseret i kapitel et og fire. Det vigtigste er måske, at EP nu er medlovgiver 
inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, og at det kommer til at spille en 
afgørende rolle i forbindelse med definitionen af især det fremtidige mandat og de 
fremtidige beføjelser for agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. 
Derfor er det af stor betydning, at EP spiller en rolle med hensyn til at sikre, at disse 
agenturer opfylder deres mandat effektivt og på en måde, som er i overensstemmelse med 
den relevante lovgivning. Endvidere finansieres agenturerne for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed i vid udstrækning med EU-midler, som de bevilges af EP. EP skal 
som budgetmyndighed sørge for, at pengene anvendes både korrekt og effektivt.  
 
Disse begrundelser for parlamentarisk tilsyn med agenturerne for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed indebærer imidlertid ikke, at EP skal have indflydelse på deres 
forvaltning. Når man drøfter EP's rolle i tilsynet med AFSJ-organer, bør man være 
opmærksom på adskillelsen af beføjelser og ansvar i denne forbindelse. Det er særlig 
vigtigt med hensyn til Eurojust, da det arbejder med retlige organer. Tilsyn med AFSJ-
organerne må heller ikke sammensmeltes med at kontrollere eller være medforvalter af et 
agentur - det er ikke et parlaments opgave. Det er meningen, at AFSJ-organerne skal være 
et lager af ekspertise, hvis formål er at levere en faglig tjenesteydelse til EU og EU-
medlemsstaterne. Det er ikke parlamentarikernes opgave at blande sig i forvaltningen af 
dette arbejde. Sådanne opgaver henhører primært under agenturernes direktører og deres 
bestyrelser. Kommissionen og/eller Rådet fastsætter i mellemtiden politiske retningslinjer 
for AFSJ-organerne og påtager sig politisk ansvar for dem. Derfor anbefales det ikke, at EP 
inddrages i f.eks. udpegelsen af bestyrelsesmedlemmer eller deltager i bestyrelserne for 
agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Hvis EP inddrages i disse 
beslutningsprocesser, vil det gøre dets tilsynsopgaver uklare, og dermed gøre det meget 
svært efterfølgende at gennemføre en uafhængig vurdering af agenturernes og deres 
bestyrelsers handlinger.  
 
Anbefaling nr. 2: Europa-Parlamentet bør ikke være en del af Europols Styrelsesråd eller 
Frontex' bestyrelse eller af Eurojusts kollegium.  
 
I kapitel fire hævder vi, at det er svært at slå til lyd for en "bedste" tilgang eller praksis i 
forbindelse med emnet/emnerne med hensyn til et tilsynsorgans mandat. Det vigtigste er i 
sidste ende, at alle aspekter af en efterretningstjenestes arbejde overvåges af et organ, 
som er uafhængigt af tjenesterne og den udøvende magt. Hvad angår EU, betyder det 
uafhængigt af AFSJ-organerne, Rådet og Kommissionen. Undersøgelsens kapitel fire viser, 
at "emnet" tilsyn groft kan inddeles i fire områder: operationer, politik, administration og 
finanser. På grundlag af de ovenstående bemærkninger om de fælles kontrolinstansers og 
de nationale myndigheders rolle med hensyn til at overvåge AFSJ-organernes operationelle 
aktiviteter er det tydeligt, at EP bør koncentrere sig om at føre tilsyn med AFSJ-organernes 
politikker, administration og finanser. Dette berører imidlertid ikke EP's 
undersøgelsesbeføjelser (som er omhandlet i kapitel tre), i henhold til hvilke EP selvfølgelig 
kunne undersøge påstande om, at nogle af agenturernes aktiviteter er i strid med EU-
lovgivningen.  
 
Anbefaling nr. 3: Europa-Parlamentets tilsyn med agenturerne for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed bør fokusere på deres politikker, administration og finanser.  
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Tilsyn med AFSJ-agenturernes finanser 
 
EP kan udnytte sine budgetbevillings- og dechargebeføjelser bedre i forbindelse med sit 
tilsyn med agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed ved at sikre en 
vedvarende forbindelse mellem tilsynet med agenturernes politikker og administration og 
godkendelsen af og decharge til agenturernes budgetter. Hele budgetproceduren kræver 
tæt samarbejde mellem LIBE-udvalget (eller et nyoprettet organ med mandat til at 
overvåge agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed), Budgetudvalget 
(BUDG) og Budgetkontroludvalget (CONT). Der er fire måder, hvorpå EP fortsat kan 
anvende og forbedre anvendelsen af sine budgetkontrolbeføjelser effektivt. For det første 
skal EP fortsætte med at styrke samarbejdet mellem Budgetkontroludvalget og 
Budgetudvalget og LIBE-udvalget under hele budgetproceduren for at sikre, at der er 
forbindelser mellem tilsynet med AFSJ-agenturernes finanser og andre områder af deres 
arbejde. For det andet skal nogle medlemmer af LIBE-udvalget gøres mere bevidste om 
EP's enorme budget- og dechargebeføjelser, og om hvordan LIBE-udvalget kan samarbejde 
med Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget med henblik på at anvende disse beføjelser 
mere effektivt til opfyldelsen af sit mandat. For det tredje kan pungens magt (både 
forbeholdsproceduren og beføjelsen til at tilbageholde eller udsætte decharge for et budget) 
bruges som et redskab til at anmode om en ændring af de pågældende AFSJ-agenturers 
politikker, procedurer eller aktiviteter. Endelig kan forbeholdsproceduren som nævnt i 
kapitel tre i særlige tilfælde bruges til at overtale et AFSJ-agentur til at give oplysninger på 
et bestemt område, der finansieres af EU-budgettet. Dette bør imidlertid ikke være 
nødvendigt, hvis der vedtages en ny lovramme for EP's adgang til klassificerede 
oplysninger (se nedenfor). 
 
Anbefaling nr. 4: Europa-Parlamentet bør sikre, at dets budgetbevillings- og 
dechargeopgaver er fuldt ud forbundet med andre aspekter af dets tilsyn med agenturerne 
for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.  
 

Europa-Parlamentet skal holdes løbende underrettet om 
sikkerhedstrusler 
 
Europa-Parlamentet skal underrettes om trusler mod EU's og medlemsstaternes sikkerhed 
til fulde at kunne vurdere, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at imødegå 
sådanne trusler. Uden disse oplysninger er det svært for EP fuldt ud at vurdere, om AFSJ-
organerne f.eks. har brug for nye beføjelser (dvs. som kræver lovændringer), yderligere 
ressourcer eller nye samarbejdsaftaler med bestemte tredjelande. Dette er et godt 
eksempel på et område, hvor EP bør sikre, at der er en tæt forbindelse mellem dets rolle 
som lovgiver, budgetmyndighed og overvåger. Det kan også være i agenturernes interesse, 
at EP gøres bekendt med relevante trusler, da de på denne måde kan gøre medlemmerne 
af Europa-Parlamentet bekendt med deres behov for yderligere lovmæssige beføjelser eller 
ressourcer. Medlemmerne af Parlamentet kan være nyttige allierede i denne forbindelse (se 
kapitel fire). EP kunne f.eks. forsynes med risikovurderinger og trusselsanalyser fra 
Frontex, den fulde version af Europols trusselsvurdering af organiseret kriminalitet eller 
vurderinger af terrortrusler fra SITCEN (se kapitel to). Sådanne vurderinger er 
klassificerede og skal derfor udleveres til det organ i EP, som er udpeget til at modtage 
klassificerede oplysninger. Det ansvarlige organ kunne i denne forbindelse afholde 
drøftelser for lukkede døre med relevante tjenestemænd fra AFSJ-organerne. 
 
Anbefaling nr. 5: Europa-Parlamentet bør modtage trusselsvurderinger fra AFSJ-
organerne. Det ville sætte Parlamentet i stand til bedre at vurdere, om disse organer har 
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det nødvendige juridiske mandat, beføjelser og finansielle midler til at behandle sådanne 
trusler.   
 

Europa-Parlamentets forbindelse med de fælles kontrolinstanser 
 
EP har for tiden meget begrænset forbindelse med de to fælles kontrolinstanser. En tættere 
forbindelse med de fælles kontrolinstanser kunne indledes med at invitere deres formænd 
til at drøfte instansernes toårige og tematiske rapporter med det relevante organ i EP (se 
nedenfor). En sådan dialog ville give formændene for de fælles kontrolinstanser mulighed 
for at udtrykke bekymringer vedrørende deres mandat, beføjelser eller de ressourcer, de 
har til rådighed. Møder mellem EP og de fælles kontrolinstanser kunne også være et forum 
for drøftelse af gennemførelsen af henstillinger fra de fælles kontrolinstanser. EP kunne på 
dette grundlag udnytte sin politiske gennemslagskraft til at tage evt. problemer op med 
agenturernes direktører eller bestyrelser, og det kunne bruge sine budgetbeføjelser til at 
behandle sådanne forhold. En mere regelmæssig forbindelse med de fælles kontrolinstanser 
kunne også gavne medlemmerne af Europa-Parlamentet i udførelsen af deres arbejde. De 
fælles kontrolinstanser ligger inde med betydelige mængder viden og ekspertise, som kan 
være til nytte for medlemmerne af Europa-Parlamentet, når de f.eks. forbereder sig på 
høringer med agenturernes direktører eller udarbejder initiativbetænkninger eller 
lovgivningsmæssige betænkninger om Europol og Eurojust. Parlamentets medlemmer og 
deres medarbejdere kan udnytte denne ekspertise ikke blot gennem periodiske høringer, 
men også ved at gennemgå de fælles kontrolinstansers rapporter og afholde uformelle 
drøftelser med medlemmer af de fælles kontrolinstanser og deres sekretariat.  
 
I forbindelse med tættere forbindelse mellem EP og de fælles kontrolinstanser (eller ethvert 
andet specialiseret ikkeparlamentarisk tilsynsorgan, som oprettes), kan det være 
nødvendigt at give et organ med medlemmer af Parlamentet adgang til de fælles 
kontrolinstansers inspektionsrapporter. Men EP har ikke brug for adgang til data, som er 
indlæst i Europols databaser eller Eurojusts sagsstyringssystem, og/eller personoplysninger 
udvekslet med nationale myndigheder eller tredjelande. Adgang til sådanne data ville give 
anledning til alvorlige problemer vedrørende privatlivets fred. Hvis EP i forbindelse med 
sine tilsynsopgaver har adgang til dokumenter, som indeholder personoplysninger, bør 
personoplysningerne slettes fra disse dokumenter som fastlagt i bilag 2 til rammeaftalen 
mellem Parlamentet og Kommissionen fra 2010.  
 
EP kunne overveje at indføre den praksis, der anvendes i nogle medlemsstater, hvor 
parlamentet kan anmode et ikkeparlamentarisk tilsynsorgan om at undersøge et bestemt 
forhold (se kapitel fire). Dette er en mere direkte måde, som et parlament kan anvende til 
at udnytte både et ikkeparlamentarisk tilsynsorgans ekspertise og uafhængighed, med 
henblik på at undersøge bestemte aspekter af et agenturs arbejde. Så vidt vi ved, kan EP 
ikke for øjeblikket fremsætte sådanne anmodninger til de fælles kontrolinstanser. Enhver 
bestemmelse af en sådan art skulle affattes omhyggeligt for at sikre, at et 
ikkeparlamentarisk tilsynsorgans uafhængighed, som f.eks. de fælles kontrolinstanser, ikke 
ville blive bragt i fare af sådanne anmodninger fra EP. Derfor kan man lære meget af den 
gode praksis på nationalt niveau, nemlig at ikkeparlamentariske tilsynsorganer træffer den 
endelige beslutning om, hvorvidt de vil undersøge et emne efter anmodning fra 
parlamentet eller enhver anden enhed (se kapitel fire).     
 
Anbefaling nr. 6: Europa-Parlamentet bør deltage i en regelmæssig dialog med Europols 
og Eurojusts fælles kontrolinstanser, og det bør udnytte de fælles kontrolinstansers 
rapporter og ekspertise i sit eget tilsyn med agenturerne for området med frihed, sikkerhed 
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og retfærdighed.  
 

Standardisering af Europa-Parlamentets ret til at indkalde 
direktørerne for agenturerne for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed 
 
EP har i øjeblikket beføjelser til at kræve, at direktøren for Europol og formanden for 
Europols styrelsesråd giver møde for Parlamentet. Disse beføjelser bør udvides til at 
omfatte Frontex (direktøren og formanden for bestyrelsen) og Eurojust (den 
administrerende direktør og formanden for kollegiet). Selv om EP ikke har disse beføjelser 
over for Eurojust og Frontex, skal det understreges, at direktørerne for agenturerne for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed ofte giver møde for Parlamentet, når dette 
anmoder om det, og er klar over, at det ville være dårlig reklame at nægte at give møde 
for Parlamentet.  
 
Beføjelserne til at indkalde agenturernes direktører og formændene for deres 
bestyrelser/kollegier kan være særligt nyttige uden for de sammenhænge, hvor 
agenturernes direktører skal fremlægge deres årsberetning. Det vil f.eks. give EP mulighed 
for at kræve direktørens tilstedeværelse, når et bestemt problem eller en skandale kommer 
for dagens lys. Men retten til at indkalde direktøren for et organ under området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed kan være af begrænset værdi, medmindre de involverede 
medlemmer af Europa-Parlamentet har ret til at diskutere fortrolige spørgsmål. I henhold til 
de nuværende procedurer kan direktørerne ikke eller kan vælge ikke at besvare spørgsmål, 
der vil medføre, at de afslører fortrolige oplysninger. Dette er en yderligere illustration af 
behovet for at udforme en egentlig ramme for parlamentarisk adgang til fortrolige 
oplysninger, inden man udvikler andre tilsynsmekanismer (se nedenfor). 
 
Vi har valgt at begrænse denne henstilling til agenturer for området med frihed, sikkerhed 
og retfærdighed, dvs. ikke at medtage direktøren for Sitcen. Det er vanskeligt at forestille 
sig, hvordan denne formelle beføjelse kan udvides til direktøren for Sitcen, da dette ikke er 
et selvstændigt agentur. EP kan imidlertid anmode Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, som Sitcen hører under, om at give møde for 
Parlamentet. 
 
Anbefaling nr. 7: Europa-Parlamentets beføjelser til at indkalde direktøren for Europol og 
formanden for Europols styrelsesråd bør udvides til de tilsvarende personer inden for 
Eurojust og Frontex. 
 

Tilsyn med udnævnelse af agenturernes direktører 
 
I øjeblikket spiller EP ikke nogen rolle ved udnævnelsen af direktører fra agenturer for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed eller direktøren for Sitcen. Men EP har 
længe udtrykt ønske om at blive inddraget i udnævnelsen af direktører for disse organer. 
Undersøgelsen i kapitel fire af de nationale parlamenters rolle ved udnævnelsen af 
direktører for efterretningsagenturer viser, at de fleste parlamenter ikke inddrages i 
udnævnelsen af direktører for efterretningsagenturer.  
 
Der findes en række ulemper ved at inddrage EP i udnævnelsen af disse direktører, som i 
store træk svarer til argumenterne vedrørende de nationale parlamenters rolle i denne 
henseende, hvilket skitseres i kapitel fire. Først og fremmest risikerer man at politisere 
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agenturernes arbejde ved at inddrage EP i udnævnelsen af deres direktører, selv om det er 
meningen, at agenturerne skal være apolitiske. Dette problem vil blive endnu mere udtalt, 
hvis Parlamentets rolle ved udnævnelsen af direktørerne også kommer til at omfatte 
beføjelser til at godkende eller afvise en kandidat. For det andet er den nuværende proces 
for valget af direktører/bestyrelsesformænd til Europol, Frontex og Eurojust allerede 
langvarig og besværlig, fordi repræsentanter for 27 medlemsstater skal forsøge at finde en 
kompromiskandidat. Hvis EP også inddrages i denne proces, vil det blot gøre en allerede 
langvarig proces endnu mere kompliceret og langvarig. Da 27 stater allerede er involveret i 
udvælgelsen af direktørerne, sikrer man, at systemet har indbyggede kontrolfunktioner, der 
forhindrer enkeltstater i at udpege en direktør, der vil fremme deres egne særinteresser. 
Derved forsvinder en af de vigtigste begrundelser for at inddrage nationale parlamenter i 
udnævnelsen af direktører for efterretningsagenturer, nemlig at forhindre siddende 
regeringer i at udnævne nogen for at fremme og beskytte partipolitiske interesser.  
 
Alt taget i betragtning er forfatterne ikke overbeviste om, at EP bør tildeles en rolle i 
udnævnelsen af direktører for organerne for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed. Parlamentet bør imidlertid holdes orienteret om udnævnelsesprocedurerne. 
Denne orientering bør omfatte oplysninger om de foreslåede kandidaters identitet og 
referencer.  
 
Anbefaling nr. 8: Europa-Parlamentet bør ikke tildeles en rolle i udnævnelsen af 
direktører/bestyrelsesformænd for organerne for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed.  
 

En rolle for Europa-Parlamentet i form af vurderinger af 
menneskerettighedsresultaterne for samarbejdspartnerne for 
agenturerne inden for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed 
 
Når de fælles kontrolinstanser afgiver udtalelse om de juridiske og institutionelle rammer 
for databeskyttelse i tredjelande, undersøger de ikke de udenlandske partneres, f.eks. et 
politiagentur i et tredjeland, mere overordnede resultater på menneskerettighedsområdet. 
Derfor findes der ingen uafhængige vurderinger af, hvorvidt agenturer, som agenturer for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed udveksler oplysninger med, anvender 
teknikker, der krænker menneskerettighederne. Som det diskuteres i kapitel fire, er dette 
relevant for både indgående og udgående oplysninger. Udenlandske partnere kan indsamle 
oplysninger f.eks. ved hjælp af tortur eller vilkårlig tilbageholdelse og derefter udveksle 
disse oplysninger med agenturer for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. De 
kan også benytte oplysninger, der stammer fra agenturer for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed, som led i aktiviteter, der krænker menneskerettighederne. 
Disse problemer gælder navnlig udveksling af personoplysninger.  
 
Selv om procedurerne for rettidig omhu for agenturerne inden for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed bør hindre, at dette forekommer, er det god praksis, at et 
uafhængigt tilsynsorgan foretager en form for menneskerettighedsvurdering af 
menneskerettighedsresultaterne/-overholdelsen for partneragenturer i tredjelande. Der er 
præcedens for dette på nationalt plan (se kapitel fire), og denne rolle vil kunne udøves af 
EP eller et andet uafhængigt organ. Hvis EP beslutter sig for at påtage sig denne rolle, vil 
det være relevant at inddrage Udenrigsudvalgets Underudvalg om Menneskerettigheder, 
der har ekspertise i at undersøge menneskerettighedsspørgsmål uden for EU. Sådanne 
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vurderinger vil ikke være bindende, men skal bruges som information til Rådet og 
agenturerne inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, før disse indgår 
informationsudvekslingsaftaler med tredjelande.  
 
 
Anbefaling nr. 9: Europa-Parlamentet bør sikre, at enten et underudvalg i Parlamentet 
eller et specialiseret ikke-parlamentarisk organ leverer uafhængige vurderinger af 
menneskerettighedsresultaterne/-overholdelsen for agenturer i tredjelande, som agenturer 
for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed samarbejder med. Sådanne vurderinger 
kan gennemføres, inden der indgås informationsudvekslings- eller andre former for 
samarbejdsaftaler med tredjelande og under gennemførelsen af disse aftaler. 
 

En rolle for Europa-Parlamentet ved vurdering af 
informationsudvekslingsaftaler og aftalememoranda indgået af 
agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed  
 
Aftaler om udveksling af oplysninger er en vigtig del af agenturernes politik og bør derfor 
gennemgås af EP. Det er vigtigt, at EP er klar over, hvilke regler der er gældende, når 
organer for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed samarbejder med hinanden og 
med udenlandske instanser. Efter vores mening skal EP ikke spille en rolle i forbindelse 
med udformning af aftaler om udveksling af oplysninger eller aftalememoranda mellem 
agenturer (der er forskellige fra aftaler mellem EU og tredjelande som f.eks. SWIFT-
aftalen). Men et særligt udpeget organ i Parlamentet skal have mulighed for at foretage en 
ex post-gennemgang af indgåede aftaler og stille spørgsmål om bl.a. indholdet og 
gennemførelsen af sådanne aftaler. Det er ikke nok, at EP blot underrettes om, at sådanne 
aftaler findes. Derfor skal organerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed 
have pligt til at fremsende aftaler og aftalememoranda til de relevante organer i 
Parlamentet, også selv om disse anses for fortrolige.  
 
Anbefaling nr. 10: Europa-Parlamentet skal have adgang til aftaler om udveksling af 
oplysninger og andre aftalememoranda mellem organerne for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed inden for EU og mellem organerne for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed og tredjelande eller organisationer. 
 

Europa-Parlamentets adgang til og beskyttelse af fortrolige 
oplysninger 
 
Som det fremgår af denne undersøgelses analyse af tilsynet med nationale 
efterretningsagenturer, er oplysninger den ilt, som tilsynet behøver. Et mandat til at føre 
tilsyn med et agenturs arbejde er af begrænset værdi, hvis ikke det ledsages af adgangen 
til de relevante oplysninger. Det bliver utroligt vanskeligt at styrke det parlamentariske 
tilsyn med organer for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden klare og 
forudsigelige regler og procedurer for EP's adgang til relevante oplysninger fra disse 
organer samt Kommissionen og Rådet. Selv om adgangen til relevante oplysninger er af 
grundlæggende betydning for tilsynet, er det ligeledes vigtigt med en professionel 
håndtering af oplysningerne, hvis man ønsker at opnå et effektivt tilsyn. Derfor skal EP's 
forbedrede adgang til fortrolige oplysninger ledsages af nye, hensigtsmæssige procedurer 
til beskyttelse af disse oplysninger samt et stadigt engagement fra medlemmernes side i at 
håndtere de fortrolige oplysninger professionelt.  
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Forbedring af Europa-Parlamentets adgang til fortrolige oplysninger inden for området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed  

 
Udviklingen af de rette juridiske og institutionelle rammer for parlamentarisk adgang til 
fortrolige oplysninger er af grundlæggende betydning for en styrkelse af EP's tilsyn med 
organerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Diskussionen om EP's 
adgang til fortrolige oplysninger skal tages sideløbende med forhandlingerne om udvidelsen 
af EP's mandat til at føre tilsyn med organerne for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed. Vi har gennem hele denne undersøgelse argumenteret for, at tilsynsorganets 
informationsbehov hænger uløseligt sammen med dets mandat. Men uanset hvilke aspekter 
af organerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdigheds arbejde EP ønsker at føre 
tilsyn med, og hvilken institutionel mekanisme man vælger for at udføre dette tilsyn (se 
nedenfor for en diskussion om disse mekanismer), er det af central betydning at få adgang 
til de relevante fortrolige oplysninger. Dette skyldes, at de forskellige aspekter af arbejdet i 
organerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed er fortrolige og/eller omfatter 
behandling eller oprettelse af fortrolige oplysninger.  
 
Den parlamentariske adgang til fortrolige oplysninger diskuteres i øjeblikket inden for 
rammerne af forhandlingerne om revisionen af forordning 1049, som angiveligt drejer sig 
om offentlig adgang til oplysninger fra EU-organer. Europa-Parlamentets ordfører i dette 
spørgsmål, Michael Cashman, har valgt at medtage bestemmelser om parlamentarisk 
adgang til oplysninger i udkastet til de overordnede juridiske rammer for offentlig adgang 
til EU-dokumenter. Denne fremgangsmåde har flere fordele. For det første har den til 
formål at sikre, at der findes en overordnet ramme for EP's adgang til fortrolige oplysninger 
fra alle EU-organer og på tværs af alle politikområder. Dette vil være at foretrække frem 
for en opsplittet juridisk ramme for parlamentarisk adgang til oplysninger baseret på 
interinstitutionelle aftaler for flere forskellige områder. Virkningerne af de nuværende 
rammer er, at EP har adgang til fortrolige oplysninger fra f.eks. Rådet inden for nogle 
områder, men ikke andre, og at der gælder forskellige regler for adgangen til fortrolige 
oplysninger inden for forskellige politikområder. For det andet kan medtagelsen af 
bestemmelser om EP's adgang til klassificerede oplysninger som en del af den overordnede 
lovgivning om adgang til oplysninger bidrage til at sikre, at disse regler får status af 
lovgivning i stedet for at være indskrevet i interinstitutionelle aftaler, der har en 
underordnet juridisk status.  
 
På trods af disse fordele mener vi, at parlamentarisk adgang til fortrolige oplysninger bør 
kobles fra bestemmelserne om offentlig adgang til oplysninger. Dette understøttes af 
praksis på nationalt plan, hvor lovgivningen om informationsfrihed/adgang til oplysninger 
er helt adskilt fra bestemmelserne om parlamentarisk adgang til oplysninger. 
Parlamentarisk adgang til fortrolige oplysninger indebærer adgang til bestemte kategorier 
af oplysninger, hvor der findes en grund til, at offentligheden ikke har adgang, f.eks. 
efterretningsagenturers arbejde. Det er netop, fordi der ikke er offentlig adgang til disse 
oplysninger, at de skal være tilgængelige for visse parlamentarikere og institutioner, som 
parlamenter har nedsat bl.a. for at føre tilsyn med efterretningsagenturer. I næsten alle de 
stater, der analyseres i denne undersøgelse, har parlamenterne privilegeret adgang til 
fortrolige oplysninger, bl.a. for at give dem mulighed for at føre tilsyn med 
efterretningsaktiviteter. Dette tager udgangspunkt i princippet om, at parlamentarikere er 
valgt af befolkningen til at stille regeringerne og disses agenturer til ansvar. For at kunne 
gøre dette skal de have privilegeret adgang til oplysninger, som ikke nødvendigvis er 
tilgængelige for offentligheden. Derfor fastlægges reglerne for parlamentarisk adgang til 
fortrolige oplysninger i lovgivningen og er adskilt fra den almindelige lovgivning om 
informationsfrihed/adgang til oplysninger. 
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Anbefaling nr. 11: De nye bestemmelser om Europa-Parlamentets adgang til fortrolige 
oplysninger bør kobles fra lovgivningen om offentlig adgang til oplysninger.  
 

Retsgrundlaget for Europa-Parlamentets adgang til oplysninger  

 
EP kan benytte forskellige muligheder for at udvikle en ny juridisk ramme for 
parlamentarisk adgang til fortrolige oplysninger inden for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed og andre steder. For det første kan bestemmelserne om parlamentarisk 
adgang til fortrolige oplysninger integreres i de nye forordninger om Europol, Eurojust og 
Frontex. Sådanne bestemmelser skal udformes sideløbende med bestemmelser om 
parlamentarisk tilsyn med disse agenturer, hvorved man sikrer, at EP's adgang til fortrolige 
oplysninger fra og vedrørende de enkelte agenturer hænger nøje sammen med 
Parlamentets tilsynsmandat og -funktioner vedrørende de enkelte agenturer. Det er vigtigt 
at bemærke, at man i disse forordninger vil skulle udvide EP's adgang til fortrolige 
oplysninger fra Rådet, eftersom Rådet har "ejerskab" til en betydelig mængde oplysninger 
vedrørende agenturerne inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.  
 
For det andet kan EP forsøge at forhandle sig frem til en specifik interinstitutionel aftale 
med Rådet, der dækker området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. En aftale med 
Rådet om området med frihed, sikkerhed og retfærdighed kan bidrage til at sikre et sæt af 
ensartede bestemmelser om parlamentarisk adgang og fungere som en af mekanismerne 
for denne adgang (f.eks. løsningen med et særligt udvalg eller et underudvalg, som 
diskuteres i kapitel fem). Det står imidlertid ikke klart, hvorvidt aftalen med Rådet kan 
udvides til parlamentarisk adgang til oplysninger fra agenturerne selv. Der kan derfor være 
behov for en form for aftale mellem EP og hvert af de tre agenturer vedrørende 
parlamentarisk adgang til oplysninger. Dette vil formentlig kræve en ændring af den 
nuværende lovgivning for de enkelte agenturer, hvilket er ret usandsynligt, eftersom 
lovgivningsgrundlaget for alle tre agenturer skal ændres inden for de kommende tre år.  
 
For det tredje kan Europa-Parlamentets adgang til fortrolige oplysninger inden for alle 
politikområder som nævnt ovenfor reguleres ved hjælp af en overordnet lovgivning, der 
ligeledes omfatter offentlig adgang til EU-dokumenter. I henhold til de nuværende forslag 
kan EP bl.a. anmode om adgang til fortrolige oplysninger gennem formanden for det 
udvalg, der har ansvaret for et bestemt spørgsmål, f.eks. LIBE for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed. Hvis tilladelsen gives, kan oplysningerne stilles til rådighed for 
et særligt udvalg bestående af syv medlemmer, der udpeges af Europa-Parlamentets 
Formandskonference. Udvalgets medlemmer kan bestå af en kerne – som f.eks. udgøres af 
formændene for de politiske grupper – men det skal ikke være et udvalg med faste 
medlemmer. Fordelene ved netop denne institutionelle mekanisme diskuteres nærmere 
nedenfor. Men af ovenstående årsager bør bestemmelserne om Europa-Parlamentets 
adgang til fortrolige oplysninger ikke være en del af lovgivningen om offentlig adgang til 
oplysninger.  
 
Anbefaling nr. 12: Ny lovgivning om agenturerne for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed (Europol, Eurojust og Frontex) bør indeholde bestemmelser om Europa-
Parlamentets adgang til fortrolige oplysninger fra og vedrørende disse agenturer. Disse 
bestemmelser skal være forankret i EP's mandat til at føre tilsyn med disse agenturer, som 
vil blive skitseret i den samme lovgivning. 
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I kapitel tre anføres det, at den juridiske ramme for EP's adgang til oplysninger vedrørende 
Sitcen skal undersøges separat. Dette skyldes, at selv om Sitcen udfører visse funktioner af 
relevans for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, tilhører det et andet 
politikområde (FUSP), hvor EP har færre beføjelser. Til forskel fra agenturerne inden for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed har det ikke sit eget retsgrundlag, og der 
foreligger ingen planer om at "lissabonisere" dets retsgrundlag.  
 
EP's nuværende særlige udvalg for FUSP-området kan muligvis få adgang til oplysninger 
om Sitcen, men så vidt vi ved, har man aldrig benyttet sig af denne mulighed. Den 
interinstitutionelle aftale mellem Rådet og EP fra 2002 vil formentlig skulle genforhandles, 
eftersom Lissabontraktaten har medført grundlæggende forandringer af FUSP-området. I 
forbindelse med denne undersøgelse er den mest relevante ændring, at Sitcen ikke 
længere udelukkende hører under Rådet, eftersom det nu hører under EU-
Udenrigstjenestens struktur. Selv om den højtstående repræsentant har erklæret, at den 
nuværende interinstitutionelle aftale mellem Rådet og EP, der bestemmer EP's adgang til 
fortrolige oplysninger inden for FUSP-området, fortsat gælder, er bestemmelserne for EU-
Udenrigstjenesten så anderledes, at det virker sandsynligt, at der bliver behov for en ny 
aftale mellem EP og EU-Udenrigstjenesten, som skal omfatte bestemmelser for 
parlamentarisk adgang til fortrolige oplysninger. Men i lyset af Sitcens mellemstatslige 
karakter vil Rådet muligvis stadig fungere som portvagt for enhver parlamentarisk adgang 
til oplysninger om dette organ. Dermed kan den eksisterende aftale mellem EP og Rådet fra 
2002 eller en ajourført udgave af denne fortsat være gældende.  
 
Anbefaling nr. 13: Europa-Parlamentet bør overveje at forhandle sig frem til en 
interinstitutionel aftale med EU-Udenrigstjenesten, der skal omfatte bestemmelser om 
parlamentarisk adgang til klassificerede oplysninger.  
 

Omfanget af Europa-Parlamentets adgang til fortrolige oplysninger fra agenturer for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed  

 
Frem for at opstille en specifik liste over de typer af oplysninger, som EP kan få adgang til, 
vil det være at foretrække, at EP i lovgivningen tildeles en generel ret til at anmode om 
adgang til fortrolige oplysninger, som Parlamentet anser for at være af relevans for dets 
(nye) mandat og funktioner. I kapitel fire anføres det, at dette er almindelig god praksis på 
nationalt plan og bidrager til at sikre, at ansvaret for at afgøre, hvilke oplysninger der er 
relevante, som udgangspunkt skal ligge hos tilsynsmyndigheden. I forbindelse med EP's 
tilsyn med agenturerne inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed vil der 
blive fremsat anmodning om indsigt i fortrolige oplysninger fra og stillet fortrolige 
oplysninger til rådighed for en af nedenstående institutionelle mekanismer. Adgangen til 
fortrolige oplysninger på grundlag af anmodningerne skal imidlertid være omfattet af 
hensigtsmæssige begrænsninger som dem, der skitseres i Bilag 2 i rammeaftalen mellem 
EP og Kommissionen fra 2010.  
 
Anbefaling nr. 14: De juridiske bestemmelser om Europa-Parlamentets tilsyn med 
agenturerne inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed bør omfatte en 
generel ret til, at et organ udpeget af Parlamentet, kan få adgang til fortrolige oplysninger, 
som det anser for at være af relevans for dets tilsynsmandat og -funktioner. 

 
Selv om EP har behov for en generel ret til at anmode om adgang til fortrolige oplysninger, 
som er af relevans for dets mandat vedrørende tilsynet med agenturerne for området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed, kan det være lettere at sikre adgangen til de relevante 



Temaafdeling C: Borgernes Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender 
____________________________________________________________________________________________ 

16 

oplysninger ved at stille krav om, at agenturerne proaktivt offentliggør bestemte kategorier 
af oplysninger. På grundlag af anbefalingerne i kapitel fem kan følgende typer af 
oplysninger f.eks. være omfattet af den proaktive offentliggørelse: 
 

 årlige arbejdsplaner for agenturerne for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed  

 trusselsvurderinger udarbejdet af agenturerne  
 samarbejds- og informationsdelingsaftaler mellem agenturerne for området med 

frihed, sikkerhed og retfærdighed 
 samarbejds- og informationsdelingsaftaler mellem agenturerne for området med 

frihed, sikkerhed og retfærdighed og tredjelande 
 alle oplysninger vedrørende budgetlægning og tidligere udgifter 

 
Den proaktive offentliggørelse af disse typer af oplysninger svarer stort til de tilsvarende 
bestemmelser for proaktiv offentliggørelse over for tilsynsorganer på nationalt plan (se 
kapitel fire).    
 
Anbefaling nr. 15: I de nye lovbestemmelser om Europa-Parlamentets tilsyn med 
agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed bør man opstille en række 
specifikke kategorier af oplysninger, herunder fortrolige oplysninger, som agenturerne 
proaktivt skal offentliggøre over for et organ udpeget af Parlamentet. 

 

Beskyttelse af oplysninger, der behandles af EP 

 
Europa-Parlamentets forbedrede adgang til fortrolige oplysninger vil skulle ledsages af nye 
regler og procedurer for beskyttelse af fortrolige oplysninger, der behandles af EP.  
 
I kapitel fire skitseres de tre vigtigste mekanismer, der anvendes til at sikre, at 
medlemmerne af tilsynsorganerne ikke afslører fortrolige oplysninger uden behørig 
tilladelse. EP kan tage stilling til hver af disse mekanismer. For det første skal der træffes 
foranstaltninger til at sikre, at de rette personer vælges til de poster, hvor de får adgang til 
fortrolige oplysninger. En meget enkel måde at gøre dette på, som kan anvendes inden for 
EP, er at gruppeformændene omhyggeligt udvælger de medlemmer af Parlamentet, der 
skal være medlemmer af de organer, der får adgang til de fortrolige oplysninger. EP kan 
følge samme praksis, som benyttes i nogle nationale parlamenter, hvor de 
udvalgsmedlemmer, der får adgang til fortrolige oplysninger, vælges af deres kolleger, 
således at man sikrer opbakning på tværs af partierne (se kapitel fire). Der er imidlertid 
ingen præcedens for dette i EP.  
 
Nogle tilsynsorganer anvender også procedurer for sikkerhedsundersøgelser og -
godkendelser. Mens EP-medarbejdere bestemt skal sikkerhedsgodkendes, før de får adgang 
til fortrolige oplysninger, er situationen for Parlamentets medlemmer mere kompliceret. Det 
fremgår af kapitel fire, at i de fleste (men ikke alle) EU-lande skal parlamentsmedlemmer 
ikke gennemgå sikkerhedsundersøgelses- og -godkendelsesprocedurer. Denne forskel i 
national praksis har været et problem for EP, fordi sikkerhedsgodkendelsesprocedurer (for 
medlemmer af Parlamentet) skal udføres af nationale myndigheder, og i mange EU-lande 
må parlamentarikere ikke kræves sikkerhedsgodkendt. Derfor gav man i rammeaftalen 
mellem EP og Kommissionen fra 2010 plads til forskellig praksis i medlemsstaterne ved at 
indsætte formuleringen "passende personlig sikkerhedsgodkendelse". I lyset af de 
følsomme spørgsmål i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse af parlamentarikere er det 
tilrådeligt, at EU-institutionerne følger denne fremgangsmåde, når de skal udforme de 
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juridiske rammer for medlemmernes adgang til fortrolige oplysninger fra andre EU-
institutioner og organer. Det skal imidlertid understreges, at sikkerhedsgodkendelsen kan 
betragtes som en tillidsskabende foranstaltning, der kan gøre det lettere for 
tilsynsmyndigheden at opnå adgang til fortrolige oplysninger. I lyset af dette kan 
medlemmer af Parlamentet, der er medlemmer af organer med adgang til fortrolige 
oplysninger, have et ønske om at blive sikkerhedsgodkendt, selv om 
parlamentsmedlemmer i deres hjemland normalt ikke er omfattet af 
sikkerhedsgodkendelsesprocedurer. 
 
For det andet er det i de fleste stater strafbart for parlamentsmedlemmer og andre 
tilsynsførende at offentliggøre fortrolige oplysninger uden tilladelse. På EU-niveau 
kompliceres sanktionerne for uautoriseret offentliggørelse af, at retsforfølgelsen af et 
medlem af Europa-Parlamentet vil skulle finde sted i henhold til den nationale lovgivning. 
EP har imidlertid sine egne disciplinære procedurer, der kan anvendes, hvis et medlem 
uberettiget offentliggør fortrolige oplysninger. Det ligger uden rammerne af denne 
undersøgelse af vurdere, hvorvidt disse procedurer er hensigtsmæssige. Der er behov for 
yderligere undersøgelser af, hvorvidt disse procedurer er effektive, og hvordan de nationale 
strafferetlige bestemmelser finder anvendelse, hvis medlemmer af Europa-Parlamentet 
eller medarbejderne uberettiget offentliggør fortrolige oplysninger. Det ideelle ville være 
ensartede regler for hele EU på dette område for at undgå problemer med, at medlemmer 
af Europa-Parlamentet behandles forskelligt afhængig af deres nationalitet. 
 
Endelig spiller fysiske beskyttelsesforanstaltninger og -procedurer en vigtig rolle med 
henblik på at forhindre, at fortrolige oplysninger offentliggøres, enten ved et uheld eller 
bevidst. I skrivende stund, i maj 2011, er en arbejdsgruppe i EP i færd med at udforme nye 
sikkerhedsprocedurer, der vil give EP mulighed for at modtage og behandle fortrolige 
oplysninger. Dette sker i forbindelse med gennemførelsen af bilag 2 til rammeaftalen 
mellem Parlamentet og Kommissionen fra 2010. Selv om udformningen af disse 
sikkerhedsprocedurer er afstedkommet af en aftale, der vil lette EP's adgang til fortrolige 
oplysninger fra Kommissionen, vil disse procedurer også kunne anvendes for oplysninger 
fra Rådet, EU-Udenrigstjenesten og organerne for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed. Informationsbeskyttelsesprocedurer er særdeles tekniske, og derfor vil EP 
have gavn af drøftelser med nationale parlamenter og ikkeparlamentariske tilsynsorganer, 
der har erfaring i at håndtere disse spørgsmål. 
 
Det er vigtigt at bemærke, at disse procedurer i sig selv ikke vil være tilstrækkelige til at 
overbevise organerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, Rådet, 
Kommissionen og medlemsstaterne om, at de kan fremsende fortrolige oplysninger til EP. 
Med tiden skal man skabe forhold baseret på tillid, og dette vil i høj grad blive hjulpet på 
vej, hvis Parlamentets medlemmer demonstrerer, at de ikke vil offentliggøre oplysninger 
uden behørig tilladelse. 

Tilsynsmekanismer 
 
I kapitel fem beskrev vi forskellige muligheder for de mekanismer eller organer for 
Parlamentet, der kan varetage de heri beskrevne tilsynsfunktioner. Der findes også 
mekanismer, som kan give EP mulighed for at få adgang til fortrolige oplysninger inden for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.  
 
Det vil være at foretrække, at det organ, der får det primære ansvar for tilsynet med 
organerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, er det samme organ, som 
har adgang til fortrolige oplysninger inden for området med frihed, sikkerhed og 
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retfærdighed. I kapitel fire påvises det, at de særlige tilsynsudvalg på nationalt plan 
næsten altid er et af de organer (eller det eneste organ) i parlamentet, der har adgang til 
fortrolige oplysninger på sikkerhedsområdet (se tabel 3). Ved at have en mekanisme, der 
sikrer Parlamentet adgang til oplysninger vedrørende agenturerne for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed, og et separat organ – uden samme grad af adgang til disse 
oplysninger – til at føre tilsyn med disse organer vil man i alvorlig grad undergrave tilsynet 
med disse agenturer. Årsagerne til dette er selvindlysende: Organer med mandat til at føre 
tilsyn har brug for adgang til de relevante oplysninger, og organer, der har adgang til 
oplysninger vedrørende bestemte agenturer, men som ikke har et klart mandat til at føre 
tilsyn med disse agenturer, kan ikke udnytte deres privilegerede adgang til oplysningerne 
effektivt.  
 
Anbefaling nr. 16: Det organ i Europa-Parlamentet, der får ansvaret for tilsynet med 
organerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, skal være det samme organ i 
Parlamentet, der har adgang til fortrolige oplysninger inden for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed.  
 
Det vil være at foretrække, at EP har et enkelt organ (f.eks. LIBE-udvalget eller et 
nyoprettet underudvalg), der i første række varetager Parlamentets tilsyn med agenturerne 
for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. For at sikre, at EP har en konsekvent 
og koordineret tilgang til tilsynet med agenturerne for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed, bør der være ét organ, der har det primære ansvar for alle tilsynsfunktioner 
over for agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Dette ansvar skal 
ikke bare omfatte EP's eget tilsynsmandat og -funktioner, men ligeledes samarbejdet med 
nationale parlamenter og ikkeparlamentariske tilsynsorganer som f.eks. de fælles 
kontrolinstanser. En vigtig undtagelse fra dette er det finansielle tilsyn med agenturerne, 
som naturligvis fortsat hører under Budgetudvalgets og Budgetkontroludvalgets 
ansvarsområde. Men uanset hvilket organ der har det primære ansvar for tilsynet med 
organerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, skal det inddrages i BUDG- 
og CONT-udvalgets arbejde vedrørende disse agenturer. Det skal understreges, at det 
"organ", der diskuteres i dette afsnit, ikke kan få det primære ansvar for tilsynet med 
Sitcen, fordi det er placeret inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik under den 
højtstående repræsentant.  
 
Anbefaling nr. 17: Europa-Parlamentet skal sikre, at der findes ét organ inden for 
Parlamentet, der har det primære ansvar for tilsynet med agenturerne for området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed.  
 

LIBE-udvalgets udøvelse af supplerende tilsynsfunktioner  
 
Udviklingen af et nyt organ eller en ny mekanisme inden for EP vil sandsynligvis være en 
kompliceret og langvarig proces, der kræver accept fra talrige andre aktører. Afhængigt af 
hvilken type mekanisme EP ønsker at oprette, vil det måske ikke være muligt, før der 
udformes ny lovgivning om Europol og Eurojust, og der indføres en juridisk ramme, der 
regulerer EP's adgang til fortrolige oplysninger inden for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed. I lyset af dette er det nødvendigt, at LIBE-udvalget udvikler procedurer, der 
gør det bedre egnet til at fungere som forum for tilsynet med agenturerne inden for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, i det mindste foreløbig.  
 
En forholdsvis ukompliceret løsning er, at formandskabet for LIBE-udvalget kan afholde 
uofficielle briefinger med direktører/formænd for agenturerne for området med frihed, 
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sikkerhed og retfærdighed og/eller repræsentanter for bestyrelsen (for Europol og Frontex) 
og kollegiet (for Eurojusts vedkommende). Denne mulighed kan anvendes til at give 
Parlamentets medlemmer mulighed for at drøfte følsomme spørgsmål med disse personer 
på små, private møder. De behandlede spørgsmål kan dreje sig om alt, hvad der falder 
inden for LIBE-udvalgets bredere mandat. Direktørerne bør f.eks. anvende sådanne møder 
til at briefe formandskabets medlemmer om følsomme strategiske spørgsmål eller 
problemer vedrørende agenturets funktion. I løbet af vores interviews er det blevet klart, at 
nogle medlemmer af Europa-Parlamentet og direktørerne for agenturerne vil glæde sig over 
at få mulighed for at afholde mere fortrolige møder, når særligt følsomme spørgsmål skal 
drøftes. Sådanne møder kan afholdes på anmodning af formanden for LIBE-udvalget, af 
direktørerne/formændene for agenturerne for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed og/eller af relevante personer fra bestyrelserne/kollegiet. Selv om små, 
uofficielle møder kan være en nyttig mulighed for ad hoc-diskussioner om visse spørgsmål, 
kan de ikke anvendes som en mekanisme til mange af de tilsynsspørgsmål, der diskuteres 
oven for.  
 
Anbefaling nr. 18: Europa-Parlamentets LIBE-udvalg bør udvikle procedurer, der gør det 
bedre egnet til at fungere som forum for tilsynet med agenturerne inden for området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed, i det mindste foreløbig. Med henblik på dette kan LIBE-
udvalget afholde uofficielle møder mellem sit formandskab og direktørerne (eller formanden 
for Eurojusts vedkommende) for agenturerne for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed og/eller repræsentanter for agenturernes bestyrelse eller kollegiet (for 
Eurojusts vedkommende), hvor man kan tage følsomme spørgsmål om, der ikke kan 
diskuteres på de normale udvalgsmøder. 
 

Muligheder for særlige udvalg vedrørende området for frihed, 
sikkerhed og retfærdighed 
 
I kapitel tre i undersøgelsen undersøger man Europa-Parlamentets "særlige udvalgs" rolle – 
en lille gruppe medlemmer af Europa-Parlamentet, der især kommer fra AFET-udvalget – 
som giver Parlamentet mulighed for at tage spørgsmål op, der omfatter fortrolige 
oplysninger inden for FUSP-området (i det følgende betegnet "det særlige udvalg for den 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – FUSP). Der foreligger en række muligheder for at 
udvide dette udvalgs beføjelser eller anvende en tilsvarende model for tilsynet med 
organerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Det særlige udvalgs 
beføjelser kan eventuelt udvides til at omfatte området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed gennem en ændret interinstitutionel aftale for at give EP mulighed for at 
behandle spørgsmål, der omfatter fortrolige oplysninger, bl.a. vedrørende agenturerne for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. EP og Rådet kan også aftale at nedsætte 
et særligt udvalg inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed i henhold til 
samme model som det særlige udvalg for FUSP. Begge disse løsningsmuligheder med 
særlige udvalg har en række betydelige ulemper.  
 
Det første problem er, at et særligt udvalg af denne art i sidste ende kun er et middel, som 
giver moderudvalget mulighed for at få adgang til fortrolige oplysninger. Hverken det 
nuværende særlige udvalg eller det foreslåede særlige udvalg for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed (som defineres her) vil få et specifikt tilsynsmandat. Hvis 
udvalget får et specifikt mandat, vil det give mening at forfølge muligheden af et 
sikkerhedsgodkendt permanent underudvalg i stedet (se nedenfor). Eftersom et særligt 
udvalg vil bestå af en lille gruppe medlemmer af EP uden eget sekretariat, der mødes 
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lejlighedsvis, er det vanskeligt at se, hvordan det kan varetage de forskellige 
tilsynsfunktioner, der beskrives i kapitel fem, og som sammenfattes her.  
 
For det andet hersker der tvivl om, hvorvidt et særligt udvalg kan gøre effektiv brug af de 
fortrolige oplysninger, som det har adgang til, i forbindelse med drøftelser med Rådet 
og/eller agenturernes tjenestemænd. Eftersom det særlige udvalg ikke vil få et specifikt 
mandat eller have beføjelser til at udarbejde betænkninger, er det uklart, hvilket formål det 
vil tjene, at det har adgang til fortrolige oplysninger. Desuden vil medlemmerne naturligvis 
få forbud mod at viderebringe eller henvise til fortrolige oplysninger under diskussionerne 
med deres kolleger i LIBE-udvalget. Dette vil gøre det vanskeligt for LIBE-udvalget at 
udnytte det særlige udvalgs privilegerede adgang til fortrolige oplysninger i sit eget 
arbejde. Derfor vil anvendelsen af et særligt udvalg for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed være uforenelig med Anbefaling nr. 16, hvori man understeger, at det organ, 
der får ansvaret for tilsynet med organerne for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed, skal være det samme organ, som har adgang til fortrolige oplysninger 
vedrørende disse agenturer.  
 
Hvis medlemmerne af et særligt udvalg for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed 
ikke er eksperter i de emner og agenturer, der behandles, vil de for det tredje ikke besidde 
den relevante viden til at kunne stille de mest relevante spørgsmål og/eller søge adgang til 
relevante oplysninger. Risikoen for, at et særligt udvalg besidder utilstrækkelig 
specialviden, vil vokse betydeligt, hvis EP og Rådet vælger løsningen med at udvide 
mandatet for det eksisterende særlige udvalg for FUSP. Dette skyldes, at dets medlemmer 
og medarbejdere hovedsagelig kommer fra AFET-udvalget og muligvis ikke har specialviden 
og ekspertise, der er relevant for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.  
 
Endelig vil en løsning med et særligt udvalg for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed (og tilsvarende ordninger inden for andre politikområder) ikke fjerne behovet 
for en overordnet juridisk ramme for EP's adgang til oplysninger vedrørende området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed og andre områder. Der er risiko for, at man ved at give 
et særligt udvalg bestående af medlemmer af Europa-Parlamentet adgang til fortrolige 
oplysninger, vil se Rådet forsøge at undgå at gennemføre en grundlæggende revision af 
rammerne for parlamentarisk adgang til oplysninger.  
 
Anbefaling nr. 19: Europa-Parlamentet bør ikke forsøge at udvide det eksisterende særlige 
udvalgs mandat til at omfatte området med frihed, sikkerhed og retfærdighed eller at 
oprette et nyt særligt udvalg for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. 
 
EP's eksisterende særlige udvalg for FUSP kan behandle FUSP-anliggender, der omfatter 
drøftelse af fortrolige oplysninger med den højtstående repræsentant. Eftersom Sitcen 
hører under den højtstående repræsentants ansvarsområde, kan det særlige udvalg for 
FUSP benytte sine møder med hende til at drøfte spørgsmål vedrørende Sitcen. 
Medlemmerne af det særlige udvalg for FUSP kan f.eks. forsøge at få mere at vide om 
sammensætningen af Sitcen, dets nuværende prioriteringer eller dets rolle i forbindelse 
med vurdering af trusler mod EU's indre sikkerhed.  
 
Endnu en gang har brugen af et særligt udvalg en række betydelige ulemper. For det første 
vil det at give en meget begrænset gruppe af medlemmer af Europa-Parlamentet adgang til 
oplysninger om Sitcens arbejde ikke øge den bredere bevidsthed om Sitcens rolle blandt 
medlemmer af Europa-Parlamentet og medarbejderne. Muligheden for, at sådanne 
diskussioner kan bidrage til øget bevidsthed om Sitcens rolle, afhænger af, hvor mange af 
de oplysninger, der diskuteres på et møde i det særlige udvalg om Sitcen, der anses for 
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fortrolige. Om denne løsning bliver en succes, vil for det andet vil det afhænge af, hvorvidt 
formanden for AFET-udvalget vil være indstillet på at tage spørgsmålet om Sitcens interne 
sikkerhedsfunktioner op med den højtstående repræsentant. Dette er måske ikke 
sandsynligt, eftersom AFET ikke behandler interne sikkerhedsspørgsmål og har talrige 
andre prioriterede spørgsmål at drøfte med den højtstående repræsentant. Endelig er der 
naturligvis ingen garanti for, at den højtstående repræsentant er villig til at drøfte disse 
spørgsmål, eftersom Sitcens arbejde er yderst følsomt på grund af udstationeringen af 
officerer fra de nationale efterretningsvæsener. 
 
Men på trods af disse ulemper er det særlige udvalg for FUSP i øjeblikket den eneste 
mekanisme, hvor EP har mulighed for at diskutere Sitcens arbejde. Som vi konsekvent har 
fremført, står EP svagere i forhold til Sitcen end over for organerne for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed af en række årsager: Sitcen er f.eks. ikke et selvstændigt 
agentur, der finansieres via EU-budgettet, EP har ikke lovgivningsbeføjelser inden for FUSP, 
og man har ikke noget klart, traktatbaseret mandat til at føre direkte tilsyn med Sitcen. Det 
særlige udvalg for FUSP er derfor den eneste mekanisme, hvor EP kan have mulighed for at 
udøve begrænset tilsyn med Sitcen. 
 
Anbefaling nr. 20: Europa-Parlamentet bør anvende det eksisterende særlige udvalg til at 
undersøge arbejdet i EU's Situationscenter. Det særlige udvalg kan udnytte sin privilegerede 
adgang til fortrolige oplysninger til at behandle den særlige rolle, som Situationscentret 
spiller inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. 
 

Oprettelse af et LIBE-underudvalg, der skal føre tilsyn med 
agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed 
 
EP kan overveje at oprette et underudvalg til LIBE-udvalget, som skal føre tilsyn med 
agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Dette vil være et 
permanent organ oprettet i overensstemmelse med EP's forretningsorden. Før vi forklarer 
baggrunden for, at vi mener, at dette kan være en effektiv mekanisme til udvikling af EP's 
tilsyn med agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, vil vi 
fremsætte nogle forslag vedrørende retningslinjerne for et sådant underudvalg.    
 
Mandat 
 
Et underudvalgs mandat vil skulle ligge inden for de brede parametre af LIBE-udvalgets 
mandat, hvori det hedder, at "Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender er ansvarligt for […] Europol, Eurojust, Cepol og andre organer og agenturer 
inden for samme område". Inden for disse rammer vil underudvalget overtage 
hovedansvaret for EP's tilsyn med agenturerne for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed. Vi forestiller os, at underudvalgets kompetenceområde kommer til at omfatte 
alle agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der på nuværende 
tidspunkt hører under LIBE-udvalgets ansvarsområde. I henhold til den nuværende 
ansvarsfordeling i EP kan LIBE's underudvalg ikke føre direkte tilsyn med Sitcen, eftersom 
Sitcen indgår i EU-Udenrigstjenesten, som hører under Udenrigsudvalget. Det kunne 
imidlertid samarbejde tæt med Udenrigsudvalget, dets underudvalg om forsvar og FUSP's 
særlige udvalg om spørgsmål vedrørende de af Sitcens aktiviteter, som er relevante for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. 
 
Underudvalget kan f.eks. have til opgave at varetage de tilsynsfunktioner, der er beskrevet 
i kapitel fem, og andre funktioner, som EP finder relevante. Hvis agenturerne for området 
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med frihed, sikkerhed og retfærdigheds funktioner og beføjelser skulle udvikle sig, vil 
underudvalgets mandat blive ændret tilsvarende. På grundlag af det tilsynsmandat og de 
tilsynsfunktioner, der er skitseret tidligere i denne undersøgelse, kan underudvalgets 
mandat omfatte, men bør ikke begrænses til, følgende: 
 

i. Funktion som forum for periodiske og ad hoc-møder med bl.a. direktører/formænd 
for agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, repræsentanter 
for bestyrelser/kollegier, relevante tjenestemænd fra Rådet og Kommissionen 

ii. Modtagelse og gennemgang af agenturerne for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdigheds årlige arbejdsplaner og -rapporter 

iii. Modtagelse af vurderinger af trusler fra agenturerne for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed 

iv. Forbindelser med den fælles kontrolinstans og andre specialiserede 
ikkeparlamentariske tilsynsorganer, der er oprettet med henblik på at føre tilsyn 
med agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Denne rolle vil 
omfatte gennemgang af de fælles kontrolinstansers årlige og tematiske rapporter og 
opretholdelse af en regelmæssig dialog med disse. 

v. Udarbejdelse af LIBE-udvalgets egne initiativbetænkninger og lovgivningsmæssige 
betænkninger om anliggende vedrørende agenturerne for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed 

vi. Varetagelse af LIBE-udvalgets rådgivningsfunktioner med hensyn til bevillingen og 
decharge af budgetterne for agenturerne for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed og i den forbindelse afgivelse af ekspertudtalelser til støtte for 
Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget 

vii. Samarbejde med andre af EP's udvalg, som har kompetence i spørgsmål vedrørende 
agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Underudvalget 
kunne navnlig opretholde dialogen med Udenrigsudvalget og FUSP's særlige udvalg 
vedrørende Sitcen. Hvis EP beslutter at udnytte muligheden for at udarbejde 
udtalelser om menneskerettighedssituationen i agenturerne for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdigheds partnere i tredjelande, bør underudvalget høre 
Udenrigsudvalgets underudvalg om menneskerettigheder vedrørende dette emne. 

viii. Gennemgang af visse aspekter af agenturerne for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdigheds samarbejde med tredjelande og internationale organisationer, 
herunder kontrol af de aftaler om udveksling af oplysninger, der er indgået i denne 
forbindelse  

ix. Gennemgang af forbindelserne mellem agenturerne for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed, herunder deres aftalememoranda 

x. Samordning af forbindelser med nationale parlamenter og repræsentation for EP på 
interparlamentariske møder, som er relevante for agenturerne for området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed.    

 
I overensstemmelse med vores tidligere bemærkninger vedrørende EP's rolle i forbindelse 
med tilsynet med agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed mener vi 
ikke, at underudvalget skal overlappe de fælles kontrolinstansers arbejde med hensyn til 
undersøgelsen af lovligheden af visse agenturer for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdigheds brug af personoplysninger. Det vil desuden ikke skulle spille en rolle i 
forbindelse med undersøgelsen af andre af agenturernes operationelle aktiviteter, som 
f.eks. deres databaser eller de fælles aktioner, som de koordinerer. Underudvalget bør 
ligeledes ikke blande sig i de nationale parlamenters kompetenceområde og i 
kompetenceområdet for andre tilsynsorganer, der er ansvarlige for at kontrollere de 
nationale myndigheders arbejde i forbindelse med agenturerne for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed. 
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Medlemskab 
 
Medlemskabet af underudvalget skal fastsættes i overensstemmelse med de retningslinjer, 
der er fastlagt i henhold til artikel 186 og 190 i EP's forretningsorden. De eksisterende 
underudvalg (til Udenrigsudvalget) om Sikkerhed og Forsvar samt Menneskerettigheder har 
hhv. 28 medlemmer og 28 stedfortrædere og 30 medlemmer og 21 stedfortrædere. Disse 
parlamentsmedlemmer er generelt (men ikke nødvendigvis) samtidig medlem af 
Udenrigsudvalget. 
 
Vi mener, at disse tal er for høje, i betragtning af at to af de vigtigste årsager til at foreslå 
et underudvalg er følgende: (1) Behovet for et lille, fortroligt forum for drøftelser med 
formændene for agenturerne og bestyrelserne og (2) behovet for, at 
parlamentsmedlemmer har adgang til visse klassificerede oplysninger vedrørende 
agenturerne. Et udvalg med hele 50 medlemmer og stedfortrædere opfylder ikke disse 
behov. Mange af ovennævnte betænkeligheder, som agenturerne (og Rådet og 
Kommissionen) har med hensyn til drøftelsernes fortrolighed og beskyttelsen af 
klassificerede oplysninger, ville rent faktisk ikke blive løst, hvis underudvalget omfattede så 
mange parlamentsmedlemmer. Ud over betænkeligheder vedrørende beskyttelsen af 
klassificerede oplysninger ville en ordning med et underudvalg skulle skabe betingelser, 
hvor bl.a. agenturernes direktører har tillid til, at de kan tage betænkeligheder eller 
følsomme emner op med en gruppe parlamentsmedlemmer, uden at indholdet af sådanne 
forhandlinger viderebringes. I sidste ende vil agenturernes direktører og tjenestemænd fra 
Rådet, Kommissionen og de fælles kontrolinstanser sandsynligvis undlade at diskutere 
følsomme emner med EP, hvis de ikke har tillid til, at diskussionerne behandles fortroligt. 
 
På nationalt niveau har langt størstedelen af de specialiserede parlamentariske 
tilsynsudvalg mellem fem og 15 parlamentsmedlemmer (se tabel 1 i kapitel fire). Som det 
drøftes i kapitel fire, er sådanne udvalg normalt mindre end andre parlamentariske udvalg 
af hensyn til bevarelsen af fortroligheden. Vi mener tilsvarende, at et underudvalg højest 
bør omfatte 15 parlamentsmedlemmer (inklusive stedfortrædere). Dette kan dog være 
vanskeligt at opfylde set i lyset af kravet om, at EP's udvalg og underudvalg skal afspejle 
Parlamentets generelle sammensætning.  
 
Det vil være hensigtsmæssigt, hvis medlemmerne af underudvalget er enten fuldgyldige 
eller stedfortrædende medlemmer af LIBE-udvalget. Dette vil øge sandsynligheden for, at 
medlemmerne af underudvalget har tilstrækkelig viden om agenturerne for området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed til, at de er i stand til at bidrage effektivt til 
underudvalgets funktioner. Endelig kan EP overveje at inddrage et antal 
parlamentsmedlemmer fra andre (under-)udvalg, som behandler spørgsmål vedrørende 
agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og/eller har andre former 
for ekspertise, som er relevant for tilsynet med agenturerne for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed. Disse parlamentsmedlemmer kunne være medlemmer af 
Budgetkontroludvalget, Udenrigsudvalget og Underudvalget om Menneskerettigheder. 
Kapitel fire viste, at der er præcedens for at inddrage medlemmer, der deltager på eget 
initiativ (fra andre parlamentariske udvalg) i nationale parlamentariske tilsynsudvalg. Dette 
kan være med til at sikre, at der er en forsvarlig koordinering mellem udvalg, der 
omhandler beslægtede spørgsmål.  
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Adgang til oplysninger 
 
Alle medlemmer af udvalget og dets medarbejdere får adgang til klassificerede oplysninger 
inden for parametrene for underudvalgets mandat. Agenturerne, deres bestyrelser/kollegier 
og, hvis det er relevant, Rådet og Kommissionen (se ovenfor) kan desuden videregive visse 
kategorier af oplysninger proaktivt til undervalget. Underudvalget behøver dog ikke at have 
adgang til oplysninger i agenturernes databaser eller personoplysninger. Underudvalget 
skal gennemføre de foranstaltninger til beskyttelse af oplysninger, som drøftes i kapitel 
fem.   
 
Ressourcer 
 
Underudvalget skal understøttes af sikkerhedsgodkendte fuldtidsansatte. Dette er særligt 
vigtigt, i betragtning af at parlamentsmedlemmer ofte er med i flere udvalg og skal dele 
deres tid mellem arbejde i deres hjemland, Bruxelles og Strasbourg. Disse medarbejdere er 
også vigtige for udviklingen af Parlamentets institutionelle viden og ekspertise vedrørende 
agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, idet de sikrer, at sådan 
viden bevares, selv hvis parlamentsmedlemmer skifter til andre udvalg eller forlader EP.  
 
Vurdering 
 
Om EP skal etablere et LIBE-underudvalg, der skal føre tilsyn med agenturerne for området 
med frihed, sikkerhed og retfærdigheds arbejde, afhænger i vid udstrækning af, hvordan 
dets mandat til at føre tilsyn med disse agenturer defineres i den kommende lovgivning om 
Europol, Eurojust og Frontex. Hvis EP's tilsynsmandat og -funktioner i det store hele 
forbliver, som de er nu, dvs. relativt begrænsede, er det ikke klart, at der er behov for et 
underudvalg. Hvis EP imidlertid overtager yderligere tilsynsfunktioner efter de 
retningslinjer, der fremlægges i kapitel fem, er der gode argumenter for at oprette et 
underudvalg. Der er fire hovedårsager til, at vi mener, at der kan oprettes et underudvalg.  
 
For det første har vi argumenteret for, at EP har brug for at have adgang til klassificerede 
oplysninger fra og vedrørende agenturerne for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed samt mulighed for at afholde fortrolige, uofficielle drøftelser med 
agenturernes direktører og andre relevante aktører. EP's eksisterende institutionelle 
tilsynsordninger er imidlertid ikke egnede til sådanne funktioner, fordi der indgår for mange 
parlamentsmedlemmer, og der er ikke præcedens for mindre, fortrolige drøftelser med 
agenturerne. Vi har advaret mod at løse dette problem ved bruge en mekanisme eller et 
organ, som blot har adgang til klassificerede oplysninger vedrørende agenturerne for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden et ledsagende mandat til at benytte 
disse oplysninger som del af tilsynsprocessen. Det er værd at gentage, at det ikke er et mål 
i sig selv, at et organ i Parlamentet har adgang til oplysninger: Det skal bidrage til at sætte 
Parlamentet i stand til at føre tilsyn med de enkelte agenturer. Af denne grund forholder vi 
os kritisk til den eventuelle brug af en model med et særligt udvalg for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed. Behovet for at forbinde adgangen til klassificerede oplysninger 
med et klart tilsynsmandat er et af de vigtigste argumenter for oprettelsen af et 
underudvalg.  
 
Endnu et argument for oprettelsen af et underudvalg er, at LIBE-udvalget muligvis ikke har 
tid til at deltage i mange af de foreslåede tilsynsfunktioner, der er skitseret i kapitel fem. 
Hvis EP ønsker at spille en større rolle i forbindelse med tilsynet med agenturerne for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, kan oprettelsen af et undervalg være et 
overbevisende valg.  
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For det tredje vil et underudvalg være i overensstemmelse med vores tidligere anbefaling 
om, at EP bør have et organ, der har det primære ansvar for alle områder af det 
parlamentariske tilsyn med agenturerne for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed. Underudvalget vil kunne samle resultaterne fra forskellige tilsynsfunktioner 
og den løbende dialog med agenturerne, Rådet, Kommissionen, de særlige kontrolinstanser 
og de nationale parlamenter. Dette vil give EP mulighed for at udarbejde anbefalinger, der 
kan forbedre agenturernes arbejde, og samtidig komme med input, der kan indgå i andre 
aspekter af dets eget arbejde. Underudvalgets indsigt kan navnlig bidrage til at sikre, at de 
forskellige roller, som EP spiller i forhold til agenturerne for området med frihed, sikkerhed 
og retfærdighed, er tæt forbundne. EP's funktion som medlovgiver vil i langt højere grad 
ske på grundlag af resultaterne og anbefalingerne fra dets tilsynsarbejde, og 
underudvalgets tilsyn ville også omfatte anvendelsen af EP's budgetbeføjelser. 
 
Endelig vil oprettelsen af et underudvalg give EP mulighed for gradvist at udvikle mere 
indgående viden og ekspertise vedrørende agenturerne for området med frihed, sikkerhed 
og retfærdighed. Efter vores mening er dette noget, som mangler i EP i øjeblikket, og 
noget, der er af afgørende betydning, hvis EP skal spille en mere aktiv rolle i forbindelse 
med kontrollen af agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdigheds 
arbejde.  
 
Anbefaling nr. 21: Europa-Parlamentet bør oprette et LIBE-underudvalg, der skal føre 
tilsyn med agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Det nøjagtige 
omfang og indhold af underudvalgets mandat fastsættes i overensstemmelse med 
Parlamentets forretningsorden, men vil være tæt forbundet med de tilsynsfunktioner, som 
Europa-Parlamentet har fået i forbindelse med den nye lovgivning om Europol, Eurojust og 
Frontex. 
 

Styrkelse af samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og nationale 
parlamenter i forbindelse med tilsynet med agenturerne for området 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed 
 
Lissabontraktaten kræver specifikt, at nationale parlamenter skal inddrages i tilsynet med 
Europol og Eurojust. Selv om den præcise karakter og omfanget af de nationale 
parlamenters rolle er forskellig i de respektive lande, fremhævede denne undersøgelse tre 
primære måder, hvorpå de nationale parlamenter allerede fører et vist tilsyn med disse 
agenturer (se kapitel tre). For det første fører nogle nationale parlamenter tilsyn med deres 
egen regerings repræsentanter i Rådet og bestyrelser for agenturer, dvs. de udøver kontrol 
med nationale ressourcer i agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. 
For det andet kan nationale parlamenter indgå direkte i et samarbejde med agenturerne for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, f.eks. ved at afholde høringer med 
direktører og andre højtstående tjenestemænd og ved at udarbejde rapporter om 
agenturerne. Dette samarbejde har typisk haft til formål at skabe bevidsthed om 
agenturernes arbejde snarere end direkte at gennemgå eller kontrollere agenturernes 
aktiviteter. Parlamenterne er desuden del af nationale tilsynssystemer, som kontrollerer 
foranstaltninger truffet af nationale myndigheder, som f.eks. politiet. Retningslinjerne for et 
sådant tilsyn henhører under de nationale instansers kompetence, og det ligger uden for 
denne undersøgelses omfang at fremsætte anbefalinger i denne forbindelse. En tredje 
dimension af den nationale parlamentariske inddragelse i tilsynet med agenturerne for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed er samarbejdet med andre parlamenter og 
EP (se kapitel tre), hvilket er det, vi fokuserer på her. 
 



Temaafdeling C: Borgernes Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender 
____________________________________________________________________________________________ 

26 

Efter vores mening bør det interparlamentariske samarbejdes mål primært fokusere på 
strategiske emner snarere end specifikke foranstaltninger, der træffes af agenturerne for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Der er tre områder, hvor 
interparlamentarisk samarbejde kan være specielt nyttigt. For det første kunne de 
nationale parlamenter og EP drage fordel af yderligere drøftelser, samt udveksling af 
oplysninger, erfaringer og bedste praksis, vedrørende deres tilsyn med nationale 
myndigheders aktiviteter, der er forbundet med agenturerne for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed. Der er f.eks. et klart behov for yderligere oplysninger om, 
hvordan, hvis overhovedet, de nationale parlamenter og andre relevante tilsynsorganer 
(som f.eks. retlige organer) fører tilsyn med følgende: (a) nationale bidrag eller ressourcer 
til agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed som f.eks. oplysninger, 
der er fremsendt til agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, og (b) 
de foranstaltninger, som de nationale myndigheder har truffet på grundlag af oplysninger 
fremsendt af og/eller foranstaltninger koordineret af disse organer som f.eks. arrestation og 
afhøring af personer, der er mistænkt for at være involveret i alvorlig kriminel virksomhed. 
Nationale tilsynsførende kan bruge sådanne oplysninger som baggrund for deres egne 
strategier for kontrol af f.eks. politiets ellers grænsemyndigheders aktiviteter, som har 
forbindelse med agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. For det 
andet kunne de nationale parlamenter og EP, for så vidt den nationale lovgivning tillader 
det, udveksle oplysninger om særlige problemer (inden for deres kompetenceområder) i 
forbindelse med de nationale myndigheders aktiviteter, som har forbindelse med 
agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdigheds arbejde. Endelig kunne de 
nationale parlamenter og EP samarbejde om at evaluere, hvorvidt nye og eksisterende 
bestemmelser med relation til agenturerne for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed overholder nærheds- og proportionalitetsprincippet. 
 
Der er forskellige holdninger til, om dette samarbejde bør være institutionaliseret gennem 
en eller anden form for permanent interparlamentarisk organ, eller om det skal foregå 
mere uformelt gennem eksisterende interparlamentariske forummer. Kommissionen har 
f.eks. i sin meddelelse fra december 2010 stillet forslag om inddragelse af nationale 
parlamenter i tilsynet med Europol. Kommissionen foreslog, at der skulle indføres et fælles 
eller permanent interparlamentarisk forum, hvor både nationale og europæiske 
parlamentsmedlemmer ville være repræsenteret, i overensstemmelse med artikel 9 og 10 i 
protokollen om de nationale parlamenters rolle i EU. Den foreslog endvidere, at et sådant 
forum kunne oprette en undergruppe med direkte kontakt til Europol. Forummet ville kunne 
invitere Europols direktør, og det kunne mødes jævnligt og oprette en undergruppe med 
ansvar for at holde direkte kontakt med Europol. Kommissionens forslag har modtaget 
nogen støtte fra de nationale parlamenter. En række EU-medlemsstater og nationale 
parlamenter har dog rejst tvivl om merværdien af at oprette et sådant interparlamentarisk 
forum. Alle de former for samarbejde, der drøftes ovenfor, kan potentielt finde sted inden 
for rammerne af de eksisterende forummer for interparlamentarisk dialog. 
 
Vigtigere er måske, at det er meget tvivlsomt, om et permanent organ med repræsentanter 
fra alle nationale parlamenter vil kunne fungere. Nationale parlamenters holdning til, 
interesse i og viden om spørgsmål med relation til området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed varierer meget i hele EU. Det vil derfor være yderst vanskeligt at opnå 
enighed om spørgsmål som f.eks. en dagsorden for tilsyn, for slet ikke at tale om mere 
væsentlige spørgsmål. Et forum, der omfattede så mange aktører med forskellige 
dagsordner, kan være ude af stand til at fungere, men det vil være vanskeligt at udarbejde 
en model for et mindre forum, fordi det vil være urimeligt at udelukke nogen af de 
nationale parlamenter. Desuden har de nationale parlamenter forskellige niveauer for 
adgang til oplysninger – fra nationale myndigheder – og adgang til forskellige typer 
oplysninger om agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. De kan 
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derfor have meget forskellige udgangssituationer med hensyn til kendskabet til bestemte 
spørgsmål.  
 
I lyset af disse udfordringer anbefaler vi ikke, at der oprettes et permanent forum for 
interparlamentarisk samarbejde om tilsynet med agenturerne for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed. Det vil være at foretrække, at de nationale parlamenter og EP 
henvender sig direkte til agenturerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed 
inden for rammerne af de eksisterende interparlamentariske forummer. Dette omfatter 
også fælles møder/høringer mellem LIBE-udvalget og de nationale parlamenters relevante 
udvalg samt COSAC. Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, den politiske 
overvågning af Europol og evalueringen af Eurojusts aktiviteter er rent faktisk blevet faste 
emner på COSAC's dagsorden. Et flertal af COSAC's medlemmer har støttet ideen om at 
gennemføre en høring af direktørerne for de respektive agenturer samt eksperter forud for 
drøftelser i COSAC om Europol og Eurojust. COSAC's mulige rolle i den politiske 
overvågning af RIA-agenturer er baseret på artikel 10 i TEUF-protokol nr. 1 om de 
nationale parlamenters rolle. I denne artikel fastsættes, at COSAC bør fremme 
udvekslingen af oplysninger og bedste praksis mellem nationale parlamenter og EP, 
herunder de særlige udvalg, og kan iværksætte interparlamentariske konferencer om 
særlige emner. COSAC kan fortsat udgøre et godt arbejdssted for de ovenfor nævnte typer 
af samarbejde. 
 
Anbefaling nr. 22: Det interparlamentariske samarbejde om tilsynet med agenturerne for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed bør ske inden for rammerne af eksisterende 
forummer for samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. Europa-
Parlamentet behøver ikke at oprette et nyt permanent interparlamentarisk organ.  
 




