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ΣΥΝΟΨΗ 
 
Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέθεσε στο 
Κέντρο της Γενεύης για τον Δημοκρατικό Έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων (DCAF) και στο 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (EUI) να εκπονήσουν μελέτη σχετικά με την 
«κοινοβουλευτική εποπτεία των οργανισμών πληροφοριών στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε 
άλλες μεγάλες δημοκρατικές χώρες». Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να «εντοπίσει 
δημοκρατικά πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, καθώς και τη δέουσα ισορροπία μεταξύ των 
απαιτήσεων απορρήτου και της ανάγκης ελέγχου που μπορεί να εφαρμοστεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου (ΕΚ) κατά τη σύσταση του δικού του φορέα εποπτείας». Μετά από 
διαβουλεύσεις με τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του ΕΚ, αποφασίστηκε η εν 
λόγω εντολή να ερμηνευθεί στο πλαίσιο τεσσάρων σημαντικών τάσεων και εξελίξεων που 
πυροδότησαν μια συζήτηση σχετικά με το πώς μπορεί το ΕΚ να ενισχύσει την εποπτεία των 
οργανισμών του χώρου ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) της ΕΕ, καθώς και 
του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (Sitcen)1 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαδραματίζουν 
κάποιον ρόλο στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ): 
 
(1) Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναθέτει στο ΕΚ και στα εθνικά κοινοβούλια εντολή για την 
ενίσχυση της εποπτείας που ασκούν στους δύο φορείς του ΧΕΑΔ: Ευρωπόλ και Eurojust. 
Προβλέπει ρητά ότι οι νέοι κανονισμοί για την Ευρωπόλ και τη Eurojust θα περιέχουν 
διατάξεις περί κοινοβουλευτικού «ελέγχου» (για την Ευρωπόλ) και «αξιολόγησης» (για τη 
Eurojust). Εντός δύο ετών, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για τους εν λόγω 
κανονισμούς· το ΕΚ θα έχει την ευκαιρία να διασφαλίσει ότι η συναφής νομοθεσία θα 
περιλαμβάνει τις κατάλληλες διατάξεις για την κοινοβουλευτική εποπτεία. Επιπλέον, το 
γεγονός ότι ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης υπόκειται πλέον στη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία σημαίνει ότι το ΕΚ έχει σήμερα περισσότερες δυνατότητες να 
διασφαλίσει ότι τα νέα ή αναθεωρημένα νομικά πλαίσια για τους οργανισμούς του ΧΕΑΔ 
περιέχουν διατάξεις για την κοινοβουλευτική εποπτεία. Πράγματι, αυτό έχει ήδη συμβεί σε 
σχέδιο κανονισμού για τη Frontex, το οποίο είναι υπό συζήτηση τη στιγμή που συντάσσεται 
η παρούσα μελέτη.  
  
(2) Το ΕΚ μπορεί να έχει ευκαιρίες να ασχοληθεί με το έργο του Sitcen, που ασκεί ορισμένα 
καθήκοντα εσωτερικής ασφάλειας, καθώς πλέον υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). Μολονότι η ΕΥΕΔ (συνεπώς και το Sitcen) υπάγονται στην Κοινή 
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), που συνιστά διακυβερνητικό τομέα 
πολιτικής, η Συνθήκη της Λισαβόνας αναθέτει ορισμένες νέες αρμοδιότητες στο ΕΚ στον εν 
λόγω τομέα.  
 
(3) Έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της πρόσβασης σε πληροφορίες, που 
συνδέονται άρρηκτα με την ενίσχυση της εποπτείας των φορέων του ΧΕΑΔ. Το 2010 
συνήφθη νέα διοργανική συμφωνία μεταξύ του ΕΚ και της Επιτροπής, η οποία βελτιώνει 
σημαντικά την πρόσβαση του ΕΚ σε πληροφορίες της Επιτροπής. Επιπλέον, το ΕΚ εξετάζει 
επί του παρόντος το ενδεχόμενο αναθεώρησης της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες, καθώς και το ενδεχόμενο σύναψης νέας διοργανικής συμφωνίας 
με το Συμβούλιο, η οποία θα περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση των 
κοινοβουλίων σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Η πορεία αυτών των εν εξελίξει συζητήσεων 
θα επηρεάσει σημαντικά την εποπτεία των φορέων του ΧΕΑΔ από το ΕΚ.  
 
(4) Γενικότερα, την τελευταία δεκαετία το ΕΚ επιδεικνύει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
τόσο για τους εθνικούς οργανισμούς πληροφοριών όσο και για τους φορείς του ΧΕΑΔ. Αυτό 

                                                 
1 Η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί τον όρο «φορείς του ΧΕΑΔ» αναφερόμενη στους οργανισμούς του ΧΕΑΔ 
(Ευρωπόλ, Eurojust και Frontex) και στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Sitcen). 
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αποδεικνύεται και από το έντονο ενδιαφέρον που δείχνει για την κατάρτιση νέου κανονισμού 
για τις αποφάσεις περί Frontex, Ευρωπόλ και Eurojust, καθώς και για τις δύο προσωρινές 
επιτροπές που εξέτασαν τις δραστηριότητες των εθνικών οργανισμών ασφάλειας και 
διατύπωσαν σημαντικές συστάσεις όσον αφορά την εποπτεία. 
 
Βάσει αυτής της ερμηνείας της εντολής, πρωταρχικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι να 
παράσχει μια συγκριτική αξιολόγηση της εποπτείας των οργανισμών πληροφοριών στα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες δημοκρατικές χώρες, προκειμένου να 
εντοπιστούν οι ορθές πρακτικές που μπορούν να εμπλουτίσουν τον διάλογο σχετικά με την 
ενίσχυση της εποπτείας των φορέων του ΧΕΑΔ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
 
Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην Ευρωπόλ, στη Frontex και στη Eurojust, καθώς και στο 
Sitcen. Γενικότερα, ο ρόλος αυτών των φορέων του ΧΕΑΔ είναι η διευκόλυνση, ο 
συντονισμός και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών για την προαγωγή 
της ασφάλειας και της δικαιοσύνης εντός της ΕΕ. Κατά κοινή ομολογία, το βασικό 
χαρακτηριστικό των εθνικών οργανισμών πληροφοριών2 είναι η ευχέρειά τους να κάνουν 
χρήση των αποκαλούμενων «ειδικών εξουσιών» για τη συλλογή πληροφοριών, όπως π.χ. η 
παρακολούθηση των επικοινωνιών, η διεξαγωγή συγκεκαλυμμένης παρακολούθησης, η 
χρήση μυστικών πληροφοριοδοτών, ακόμη και η λαθραία είσοδος σε οικίες. Οι φορείς του 
ΧΕΑΔ δεν διαθέτουν τέτοιες εξουσίες και σε αντιδιαστολή προς την ως άνω περιγραφή 
καθίσταται σαφές ότι οι φορείς του ΧΕΑΔ της ΕΕ δεν συνιστούν οργανισμούς πληροφοριών 
κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίον χρησιμοποιείται ο όρος σε εθνικό επίπεδο. Δεδομένου ότι 
το ΕΚ ενδιαφέρεται να ενισχύσει την εποπτεία των εν λόγω φορέων, η ανάθεση μελέτης και 
άντλησης διδαγμάτων από την εποπτεία των εθνικών «οργανισμών πληροφοριών» πιθανώς 
να φαίνεται ασυνήθιστη επιλογή.  
 
Εντούτοις, οι φορείς του ΧΕΑΔ και οι εθνικοί οργανισμοί πληροφοριών εμφανίζουν ορισμένα 
κοινά χαρακτηριστικά. Εκτελούν «υπηρεσίες πληροφοριών» των εθνικών οργανισμών 
πληροφοριών, αν και όχι απαραίτητα με τον ίδιο τρόπο ή για τον ίδιο σκοπό. Συγκεκριμένα, 
συγκεντρώνουν (χωρίς ωστόσο να διαθέτουν ειδικές εξουσίες), αναλύουν και διαβιβάζουν 
πληροφορίες σε διάφορους φορείς λήψης αποφάσεων. Μια ακόμη σημαντική ομοιότητα 
μεταξύ των φορέων του ΧΕΑΔ και των εθνικών οργανισμών πληροφοριών είναι ότι 
αμφότεροι λαμβάνουν, παράγουν και διαβιβάζουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Αυτό 
επηρεάζει σημαντικά την εποπτεία, καθώς οι επόπτες χρειάζονται πρόσβαση σε 
διαβαθμισμένες πληροφορίες προκειμένου να ελέγχουν το έργο των οργανισμών των οποίων 
οι δραστηριότητες είναι «διαβαθμισμένες» και/ή ενέχουν τη χρήση διαβαθμισμένων 
πληροφοριών, σε έναν τομέα όπου το ΕΚ μπορεί να μάθει πολλά από τα εθνικά συστήματα 
εποπτείας. Εντούτοις, θα πρέπει να παραμείνουμε επιφυλακτικοί όσον αφορά τη 
«φορητότητα» των μοντέλων και πρακτικών εποπτείας από το εθνικό επίπεδο στο επίπεδο 
της ΕΕ, δεδομένου ότι οι εθνικοί επόπτες και το ΕΚ ελέγχουν οργανισμούς με πολύ 
διαφορετικές εντολές και αρμοδιότητες. Η εποπτεία θα πρέπει να εννοηθεί στο πλαίσιο των 
οργανώσεων που υπόκεινται σε αυτή.  
 

                                                 
2 Ο όρος «οργανισμός πληροφοριών» αναφέρεται κατά κανόνα σε κάποιον κρατικό φορέα που συγκεντρώνει, 
αναλύει και διαβιβάζει πληροφορίες –σχετικά με απειλές για την εθνική ασφάλεια ή άλλα εθνικά συμφέροντα– σε 
φορείς χάραξης πολιτικής και άλλα εκτελεστικά όργανα. Οι οργανισμοί πληροφοριών εκτελούν αυτές τις «υπηρεσίες 
πληροφοριών» αποκλειστικά εκτός της εδαφικής δικαιοδοσίας του εκάστοτε κράτους (π.χ. Μυστική Υπηρεσία 
Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου) αποκλειστικά εντός της επικράτειάς τους (π.χ. το Ομοσπονδιακό Γραφείο 
της Γερμανίας για την Προστασία του Συντάγματος) ή και εντός και εκτός της επικράτειάς τους (π.χ. ο Ολλανδικός 
Γενικός Οργανισμός Πληροφοριών ή AIVD). Σε λίγα κράτη (π.χ. Σουηδία και Δανία), οι φορείς αυτοί μπορούν 
επίσης να κατέχουν αστυνομικές εξουσίες και ενίοτε αποκαλούνται «αστυνομικές υπηρεσίες ασφάλειας». Για λόγους 
συνοχής, η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί τον όρο «οργανισμός πληροφοριών» για να αναφερθεί σε οργανώσεις 
που κατά περίπτωση φέρουν τον τίτλο «υπηρεσία ασφάλειας», «εσωτερικός οργανισμός πληροφοριών» ή 
«υπηρεσία πληροφοριών». 
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Η παρούσα μελέτη αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο εξετάζει τους στόχους, την 
εντολή και τη μεθοδολογία της μελέτης. Το δεύτερο κεφάλαιο παρέχει μια επισκόπηση της 
νομικής βάσης, της εντολής και των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ, της Eurojust, 
της Frontex και του Sitcen και εντοπίζει διάφορους τομείς του έργου αυτών των φορέων που 
ενδέχεται να εγείρουν προβληματισμούς όσον αφορά την εποπτεία. Το τρίτο κεφάλαιο 
αναλύει τον τρέχοντα ρόλο και τις τρέχουσες αρμοδιότητες του ΕΚ όσον αφορά την εποπτεία 
των φορέων του ΧΕΑΔ, καθώς και το πεδίο εφαρμογής της πρόσβασής του σε πληροφορίες 
από (και σχετικές με) τους εν λόγω φορείς. Το κεφάλαιο αυτό επίσης εξετάζει τον ρόλο των 
εθνικών κοινοβουλίων στην εποπτεία των φορέων του ΧΕΑΔ, καθώς και τον ρόλο των 
κοινών εποπτικών αρχών (ΚΕΑ) της Ευρωπόλ και της Eurojust στον έλεγχο της χρήσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αυτούς τους φορείς. Το τέταρτο κεφάλαιο παρέχει 
αναλυτική συγκριτική αξιολόγηση της οργάνωσης και διεξαγωγής της κοινοβουλευτικής και 
της εξειδικευμένης μη κοινοβουλευτικής εποπτείας σε εθνικό επίπεδο. Στο μέρος αυτό θα 
αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσβαση στις πληροφορίες από κοινοβουλευτικούς και μη 
κοινοβουλευτικούς εποπτικούς φορείς. Το τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης παρουσιάζει μια 
σειρά επιλογών για την εδραίωση και την ενίσχυση της εποπτείας της Ευρωπόλ, της 
Eurojust, της Frontex και του Sitcen από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η παρούσα σύνοψη θα 
εστιάσει στην παρουσίαση μιας επισκόπησης του εν λόγω κεφαλαίου, περιλαμβανομένων 
των 22 συστάσεων που περιέχει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 

Συστάσεις για την ενίσχυση της εποπτείας των φορέων του 
ΧΕΑΔ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 
Η παρούσα μελέτη παρέχει αναλυτικές συστάσεις που ενδέχεται να αποβούν χρήσιμες για 
τον επικείμενο διάλογο σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της εποπτείας των φορέων του 
ΧΕΑΔ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ορισμένες από αυτές τις συστάσεις αφορούν την 
εποπτεία από το ΕΚ όλων των φορέων του ΧΕΑΔ που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη 
(δηλαδή Ευρωπόλ, Eurojust, Frontex και Sitcen)· εντούτοις, οι περισσότερες συστάσεις 
εστιάζουν αποκλειστικά στους οργανισμούς του ΧΕΑΔ (δηλαδή Ευρωπόλ, Eurojust, Frontex). 
Και αυτό διότι το ΕΚ διαθέτει ρητή εντολή από τη Συνθήκη να εποπτεύει τη Eurojust και την 
Ευρωπόλ και θα είναι συν-νομοθέτης για νέους κανονισμούς σχετικά με τους 
συγκεκριμένους οργανισμούς και τη Frontex. Η ανάπτυξη της κοινοβουλευτικής εποπτείας 
του Sitcen θα πρέπει να ακολουθήσει διαφορετική πορεία, καθώς το Sitcen υπάγεται στην 
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), έναν τομέα όπου το ΕΚ διαθέτει 
λιγότερες αρμοδιότητες. Οι συστάσεις αφορούν την εποπτεία των φορέων του ΧΕΑΔ με τη 
μορφή που αυτοί έχουν τον Μάιο του 2011. Είναι απαραίτητο οι ρυθμίσεις εποπτείας να 
αναπτύσσονται παράλληλα με κάθε ενδεχόμενη τροποποίηση της εντολής και των 
αρμοδιοτήτων των εν λόγω φορέων και να παραμείνουν ανάλογες των δραστηριοτήτων που 
εποπτεύουν. 
 
Αναπτύσσοντας νομικά και θεσμικά πλαίσια για την κοινοβουλευτική εποπτεία των φορέων 
του ΧΕΑΔ, το ΕΚ και άλλοι συναφείς ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να έχουν πάντοτε 
κατά νου ότι οι ρυθμίσεις εποπτείας δεν θα πρέπει να αποτρέπουν τα κράτη μέλη από την 
αξιοποίηση αυτών των φορέων για συνεργασία στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης. Τα περισσότερα κράτη μέλη είναι πεπεισμένα πλέον για την προστιθέμενη αξία 
που μπορούν να έχουν οργανισμοί όπως η Ευρωπόλ και η Eurojust για τη στήριξη του ίδιου 
του έργου τους. Εντούτοις, υπάρχει ο εξής κίνδυνος: εάν οι ρυθμίσεις εποπτείας 
επιβαρύνουν υπέρμετρα τους φορείς του ΧΕΑΔ και/ή τις εθνικές αρχές, ορισμένα κράτη μέλη 
μπορεί απλώς να καταφύγουν σε διμερείς οδούς συνεργασίας, που υπόκεινται σε λιγότερο 
αυστηρή ρύθμιση και ενδεχομένως όχι στα ίδια επίπεδα ελέγχου. Κάθε κίνηση προς αυτήν 
την κατεύθυνση θα μπορούσε να υπονομεύσει την ικανότητα των φορέων του ΧΕΑΔ να 
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συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην προαγωγή της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της 
ασφάλειας στην ΕΕ.   
 
Σύσταση 1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι κάθε πιθανή νέα 
ρύθμιση για την εποπτεία των φορέων του ΧΕΑΔ δεν θα έχει ως αποτέλεσμα να αποτρέπει τα 
κράτη μέλη από την αξιοποίηση αυτών των φορέων ως μέσων συνεργασίας.  
 

Περιορισμοί στο πεδίο εφαρμογής της εποπτείας των φορέων του 
ΧΕΑΔ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
 
Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει διάφορους παράγοντες που θα πρέπει να αξιοποιηθούν για 
να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της εποπτείας των φορέων του ΧΕΑΔ από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Κατά κύριο λόγο πρόκειται για παράγοντες που αφορούν την εποπτεία των 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των φορέων του ΧΕΑΔ. Πρώτον, η διακυβερνητική φύση 
των φορέων του ΧΕΑΔ και η σχέση μεταξύ των ενεργειών τους και των κρατών μελών 
επηρεάζουν σημαντικά την εποπτεία. Οι αστυνομικές, εισαγγελικές, συνοριακές υπηρεσίες 
των κρατών μελών και (σε μικρότερο βαθμό) οι οργανισμοί πληροφοριών είναι τόσο οι 
βασικοί προμηθευτές όσο και οι βασικοί πελάτες των φορέων του ΧΕΑΔ. Οι φορείς του ΧΕΑΔ 
λειτουργούν κυρίως βάσει πληροφοριών που παρέχονται από τους εθνικούς οργανισμούς και 
βασικό τους προϊόν είναι οι πληροφορίες και οι αναλύσεις που διαβιβάζονται σε αυτούς τους 
οργανισμούς. Οι εθνικοί οργανισμοί μπορούν να αναλάβουν δράση, συμπεριλαμβανομένης 
της άσκησης εξουσιών εξαναγκασμού, βάσει αυτών των πληροφοριών, μεταξύ άλλων στο 
πλαίσιο επιχειρήσεων που συντονίζονται από έναν φορέα του ΧΕΑΔ όπως η Ευρωπόλ ή η 
Frontex. Όπως εξετάζεται στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, οι ενέργειες αυτές 
εξακολουθούν να αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των εθνικών αρχών. Η συνέπεια είναι ότι 
τόσο τα στοιχεία εισροής προς τους φορείς του ΧΕΑΔ και οι δράσεις που αναλαμβάνονται 
βάσει των στοιχείων εκροής αυτών των φορέων ρυθμίζονται από το εθνικό δίκαιο και θα 
πρέπει να εποπτεύονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Γενικά εντός του ΕΚ και των κρατών 
μελών είναι αποδεκτό ότι δεν αποτελεί δικαίωμα του ΕΚ να εποπτεύει τον τρόπο με τον 
οποίον οι εθνικοί οργανισμοί συλλέγουν τις πληροφορίες που μπορεί να ανταλλάσσουν με 
τους φορείς του ΧΕΑΔ και/ή τη δράση που αναλαμβάνεται βάσει των πληροφοριών που 
παρέχουν οι τελευταίοι.  
 
Κατά δεύτερον, οι φορείς του ΧΕΑΔ απαρτίζονται από ένα κράμα υπαλλήλων που έχουν 
αποσπαστεί από τα κράτη μέλη και την ΕΕ. Οι εθνικοί αξιωματικοί σύνδεσμοι στην Ευρωπόλ, 
οι εθνικοί συνοριακοί φρουροί που συμμετέχουν σε μια επιχείρηση που συντονίζεται από τη 
Frontex, ή αποσπασμένοι αξιωματικοί πληροφοριών στο Sitcen πληρώνονται από τα κράτη 
μέλη και συνεργάζονται με τους οργανισμούς σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες. Ως 
αποσπασμένοι, η συνεργασία τους με τον εκάστοτε φορέα του ΧΕΑΔ και η συνεισφορά τους 
σε αυτόν είναι ορθότερο να υπόκεινται σε εθνικούς μηχανισμούς εποπτείας. Αυτό το 
διακυβερνητικό στοιχείο των φορέων του ΧΕΑΔ προϋποθέτει τη στενή συνεργασία του ΕΚ με 
τα εθνικά κοινοβούλια διασφαλίζοντας ότι υπάρχουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις εποπτείας.  
 
Τρίτον, η Ευρωπόλ και η Eurojust έχουν δικαίωμα επεξεργασίας, αποθήκευσης και 
διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός των παραμέτρων των εντολών τους. 
Πρόκειται για δραστηριότητες που θίγουν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν ως βάση για την άσκηση ειδικών αρμοδιοτήτων ή εξουσιών εξαναγκασμού 
—με εξαιρετικά σημαντικές συνέπειες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα— από τις αρχές 
των κρατών μελών ή τρίτων χωρών. Με αυτό το δεδομένο, οι εν λόγω δραστηριότητες θα 
πρέπει αναμφίβολα να υπόκεινται σε εποπτεία από ανεξάρτητο φορέα. Ως εκ τούτου, η ΕΕ 
έχει συστήσει εξειδικευμένους μη κοινοβουλευτικούς εποπτικούς φορείς —τις κοινές 
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εποπτικές αρχές (ΚΕΑ) της Ευρωπόλ και της Eurojust— για αυτόν τον σκοπό. Οι ΚΕΑ 
διαθέτουν πρόσβαση σε όλους τους φακέλους και τις εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και είναι σε θέση να διασφαλίσουν την 
επανόρθωση κάθε πρακτικής που παραβιάζει κανονισμούς για την προστασία των 
δεδομένων. Κατά την άποψή μας, οι ΚΕΑ είναι ο κατάλληλος εποπτικός μηχανισμός για τον 
έλεγχο της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους φορείς του ΧΕΑΔ. 
Επομένως, οι δραστηριότητές τους δεν θα πρέπει να επικαλύπτονται από το ΕΚ. Παρομοίως, 
το ΕΚ δεν θα πρέπει να εποπτεύει τον μελλοντικό ρόλο της Frontex όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς προβλέπεται ότι ο Ευρωπαίος 
Επόπτης Προστασίας Δεδομένων θα ασκεί παρόμοιο ρόλο με αυτό των ΚΕΑ.  
 
Υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα κατά της συμμετοχής του ΕΚ στην εποπτεία των 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των φορέων του ΧΕΑΔ σε μόνιμη βάση. Πρώτον, όπως 
επισημαίνεται στο κεφάλαιο 4, είναι εξαιρετικά χρονοβόρο και απαιτεί εξειδικευμένη 
εμπειρογνωμοσύνη και πόρους που πολλά κοινοβούλια δεν διαθέτουν. Ορισμένοι βουλευτές 
του ΕΚ και μέλη του προσωπικού που ερωτήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης 
ανέφεραν ότι το ΕΚ δεν θα διέθετε επαρκή χρόνο, πόρους ή διάθεση να ελέγχει τις 
επιχειρησιακές δραστηριότητες των φορέων του ΧΕΑΔ. Η εποπτεία μπορεί να ασκηθεί 
αποτελεσματικότερα από έναν «επαγγελματικό» εποπτικό φορέα, όπως είναι οι ΚΕΑ, που θα 
εστιάζει αποκλειστικά στην εποπτεία των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων ενός οργανισμού. 
Δεύτερον, η ανάθεση στο ΕΚ μιας εντολής εποπτείας της επεξεργασίας πληροφοριών θα 
προϋπέθετε ότι το Κοινοβούλιο θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
στους συναφείς φακέλους, γεγονός που εγείρει σημαντικούς προβληματισμούς ως προς την 
ιδιωτικότητα. Τέλος, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των επιχειρησιακών πτυχών του έργου των 
φορέων του ΧΕΑΔ θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την αποτελεσματικότητα αυτών των 
φορέων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλά κράτη διαφωνούν με την ανάθεση 
ενός τέτοιου ρόλου στο ΕΚ και ενδέχεται να περιορίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών με 
τους φορείς του ΧΕΑΔ εάν ανατεθεί στο ΕΚ τέτοιος ρόλος. 

Η εντολή και οι αρμοδιότητες εποπτείας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 
 
Μεταξύ των συνομιλητών μας στα διάφορα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ υπήρχε 
ευρεία σύγκλιση απόψεων υπέρ της ανάθεσης κάποιου ρόλου στο ΕΚ για την εποπτεία των 
φορέων του ΧΕΑΔ. Η εποπτεία των φορέων του ΧΕΑΔ από το Κοινοβούλιο και από φορείς 
που έχουν συσταθεί από το Κοινοβούλιο είναι σημαντική για λόγους που παρατίθενται στα 
κεφάλαια 1 και 4. Εκείνο όμως που έχει ίσως μεγαλύτερη σημασία είναι το γεγονός ότι το ΕΚ 
είναι πλέον συν-νομοθέτης στον τομέα του ΧΕΑΔ και θα έχει καθοριστικό ρόλο στον 
προσδιορισμό των μελλοντικών εντολών και εξουσιών των φορέων του ΧΕΑΔ συγκεκριμένα. 
Επομένως, είναι καίριας σημασίας το ΕΚ να διαδραματίσει κάποιο ρόλο ώστε να διασφαλιστεί 
ότι οι εν λόγω οργανισμοί εκτελούν τις εντολές τους αποτελεσματικά και με τρόπο που 
συνάδει με τη συναφή νομοθεσία. Επιπλέον, οι οργανισμοί του ΧΕΑΔ σε μεγάλο βαθμό 
χρηματοδοτούνται με πόρους της ΕΕ που τους χορηγούνται από το ΕΚ. Ως η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή, το ΕΚ πρέπει να διαδραματίζει κάποιον ρόλο διασφαλίζοντας ότι οι 
πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται τόσο ορθά όσο και αποδοτικά.  
 
Αυτή η επιχειρηματολογία όσον αφορά την κοινοβουλευτική εποπτεία των οργανισμών του 
ΧΕΑΔ δεν σημαίνει ωστόσο ότι το ΕΚ θα πρέπει να έχει λόγο στη διαχείρισή τους. Κατά την 
εξέταση του ρόλου του ΕΚ στην εποπτεία των φορέων του ΧΕΑΔ θα πρέπει να έχουμε 
πάντοτε κατά νου τη διάκριση των εξουσιών και των ευθυνών εν προκειμένω. Αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τη Eurojust, επειδή συνεργάζεται με δικαστικές αρχές. Η 
εποπτεία των φορέων του ΧΕΑΔ δεν θα πρέπει επίσης να συνδυαστεί με τον έλεγχο ή τη 



Τμήμα Πολιτικής Γ: Δικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 
____________________________________________________________________________________________ 

8 

συνδιαχείριση μιας υπηρεσίας — δεν είναι αυτός ο ρόλος ενός κοινοβουλίου. Οι φορείς του 
ΧΕΑΔ θα πρέπει να λειτουργούν ως αποθετήρια εμπειρογνωμοσύνης που παρέχουν 
επαγγελματικές υπηρεσίες στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της. Δεν είναι ρόλος των βουλευτών 
να εμπλέκονται στη διαχείριση αυτού του έργου· τα καθήκοντα αυτά υπάγονται στην 
αρμοδιότητα των διευθυντών και των διοικητικών συμβουλίων των οργανισμών. 
Παράλληλα, η Επιτροπή και/ή το Συμβούλιο παρέχουν πολιτική κατεύθυνση στους φορείς 
του ΧΕΑΔ και αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη εξ ονόματός τους. Για αυτούς τους 
λόγους, δεν συνιστάται η συμμετοχή του ΕΚ σε ζητήματα όπως ο διορισμός των 
εκπροσώπων των διοικητικών συμβουλίων ή ακόμη και η ίδια η συμμετοχή στα διοικητικά 
συμβούλια των οργανισμών του ΧΕΑΔ. Πράγματι, η συμμετοχή του ΕΚ σε αυτές τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων θα προκαλούσε σύγχυση όσον αφορά τις εποπτικές του 
αρμοδιότητες, καθιστώντας στη συνέχεια εξαιρετικά δυσχερή την ανεξάρτητη επιθεώρηση 
των ενεργειών των οργανισμών και των διοικητικών τους συμβουλίων.  
 
Σύσταση 2: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να συμμετέχει στα διοικητικά 
συμβούλια της Ευρωπόλ ή της Frontex ή στο συλλογικό όργανο της Eurojust.  
 
Στο κεφάλαιο 4 υποστηρίζουμε ότι είναι δύσκολο να προαχθεί μια «βέλτιστη» προσέγγιση ή 
πρακτική όσον αφορά το αντικείμενο ή τα αντικείμενα της εντολής ενός εποπτικού φορέα. 
Σε τελική ανάλυση, αυτό που μετράει είναι όλες οι διαστάσεις του έργου ενός οργανισμού 
πληροφοριών να εποπτεύονται από κάποιον φορέα που είναι ανεξάρτητος από τους ίδιους 
τους οργανισμούς και την εκτελεστική εξουσία. Στην περίπτωση της ΕΕ, αυτό σημαίνει 
ανεξαρτησία από τους φορείς του ΧΕΑΔ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Το κεφάλαιο 4 της 
μελέτης παρουσιάζει ότι το «αντικείμενο» της εποπτείας χωρίζεται γενικότερα σε τέσσερις 
τομείς: επιχειρήσεις, πολιτική, διοίκηση και οικονομικά. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω 
παρατηρήσεων σχετικά με τον ρόλο των ΚΕΑ και των εθνικών αρχών στην εποπτεία των 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των φορέων του ΧΕΑΔ, προκύπτει σαφώς ότι το ΕΚ θα 
πρέπει να εστιάσει στην εποπτεία των πολιτικών, της διοίκησης και των οικονομικών 
ζητημάτων των εν λόγω φορέων. Αυτό βέβαια με την επιφύλαξη των διερευνητικών 
αρμοδιοτήτων του ΕΚ (που εξετάζονται στο κεφάλαιο 3), δυνάμει των οποίων το ΕΚ θα 
μπορούσε, φυσικά, να εξετάσει ισχυρισμούς για παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ από κάθε 
τέτοια δραστηριότητα.  
 
Σύσταση 3: Η εποπτεία των οργανισμών του ΧΕΑΔ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
πρέπει να εστιάζει στις πολιτικές, τη διοίκηση και τα οικονομικά τους.  
 

Εποπτεία των οικονομικών των οργανισμών του ΧΕΑΔ 
 
Το ΕΚ μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα τις εξουσίες του σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού και τη χορήγηση απαλλαγής κατά την εποπτεία των οργανισμών του ΧΕΑΔ, 
μεριμνώντας για τη διαρκή σύνδεση μεταξύ της εποπτείας των πολιτικών και της διοίκησης 
των οργανισμών με την έγκριση και απαλλαγή των προϋπολογισμών του οργανισμών. Ο 
συνολικός δημοσιονομικός κύκλος προϋποθέτει στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
LIBE (ή άλλου νεοσυσταθέντα φορέα με εντολή εποπτείας των οργανισμών του ΧΕΑΔ), της 
Επιτροπής Προϋπολογισμών (BUDG) και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
(CONT). Τέσσερις είναι οι βασικοί τρόποι με τους οποίους το ΕΚ μπορεί να συνεχίσει 
αποτελεσματικά και να βελτιώσει τη χρήση των εξουσιών δημοσιονομικής εποπτείας που 
διαθέτει εν προκειμένω. Πρώτον, το ΕΚ πρέπει να ενισχύει σταθερά τη συνεργασία μεταξύ 
των επιτροπών CONT, BUDG και LIBE κατά τη διάρκεια ολόκληρου του δημοσιονομικού 
κύκλου ώστε να διασφαλίζει ότι υπάρχουν σύνδεσμοι μεταξύ της εποπτείας των οικονομικών 
των οργανισμών του ΧΕΑΔ και άλλων τομέων του έργου τους. Δεύτερον, ορισμένα μέλη της 
Επιτροπής LIBE πρέπει να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση των εξαιρετικών εξουσιών επί του 
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προϋπολογισμού και εξουσιών απαλλαγής που διαθέτει το ΕΚ και του πώς η LIBE μπορεί να 
συνεργαστεί με τις επιτροπές BUDG και CONT για αποτελεσματικότερη χρήση αυτών των 
εξουσιών στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της εντολής της. Τρίτον, οι εξουσίες χρηματοδότησης 
(τόσο η διαδικασία αποθεματικού όσο και η εξουσία άρνησης ή καθυστέρησης της 
χορήγησης απαλλαγής για έναν προϋπολογισμό) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για 
αίτημα αλλαγής των πολιτικών, των διαδικασιών ή των δραστηριοτήτων του εκάστοτε 
οργανισμού του ΧΕΑΔ. Τέλος, όπως αναφέραμε στο κεφάλαιο 3, η διαδικασία αποθεματικού 
μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για να πεισθεί ένας 
οργανισμός του ΧΕΑΔ να γνωστοποιήσει πληροφορίες σε έναν τομέα που χρηματοδοτείται 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτό, εντούτοις, δεν θα χρειαστεί εάν εγκριθεί νέο νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες από το ΕΚ (βλ. κατωτέρω). 
 
Σύσταση 4: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι εξουσίες του στους 
τομείς των πιστώσεων του προϋπολογισμού και της χορήγησης απαλλαγής να συνδέονται 
πλήρως με άλλες πτυχές της εποπτείας των οργανισμών του ΧΕΑΔ.  
 

Τηρώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με απειλές 
κατά της ασφάλειας 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται ενήμερο για απειλές κατά της ασφάλειας της 
ΕΕ και των κρατών μελών προκειμένου να αξιολογεί πλήρως τα απαραίτητα μέτρα για την 
απόκρουση αυτών των απειλών. Χωρίς αυτήν την ενημέρωση, το ΕΚ θα δυσκολεύεται να 
αξιολογεί πλήρως εάν οι φορείς του ΧΕΑΔ ενδέχεται, για παράδειγμα, να χρειάζονται νέες 
εξουσίες (δηλαδή νέες νομοθετικές τροποποιήσεις), πρόσθετους πόρους ή νέες συμφωνίες 
συνεργασίας με συγκεκριμένες τρίτες χώρες. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα εξαιρετικό 
παράδειγμα ενός τομέα στον οποίο το ΕΚ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι υφίσταται στενή 
σχέση μεταξύ των ρόλων του ως νομοθέτη, ως αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και ως 
επόπτη. Η επισήμανση στο ΕΚ των συναφών απειλών ενδέχεται επίσης να αποβεί προς το 
συμφέρον των ίδιων των οργανισμών πληροφοριών, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί οι 
βουλευτές του ΕΚ να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για πρόσθετες νομοθετικές εξουσίες ή 
πόρους· οι βουλευτές του ΕΚ μπορεί να αποβούν χρήσιμοι σύμμαχοι εν προκειμένω (βλ. 
κεφάλαιο 4). Το ΕΚ θα μπορούσε, για παράδειγμα, να λαμβάνει εκτιμήσεις κινδύνου και 
αναλύσεις απειλών από τη Frontex, την πλήρη έκδοση της εκτίμησης απειλής του 
οργανωμένου εγκλήματος της Ευρωπόλ, ή τις εκτιμήσεις τρομοκρατικών απειλών από το 
Sitcen (βλ. κεφάλαιο 2). Οι εκτιμήσεις αυτές είναι διαβαθμισμένες και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να προωθούνται στο όργανο εκείνο του ΕΚ που είναι αρμόδιο για τη λήψη 
διαβαθμισμένων πληροφοριών. Σε αυτό το πλαίσιο, το αρμόδιο όργανο θα μπορούσε να 
διαβουλεύεται κεκλεισμένων των θυρών με αρμόδιους αξιωματούχους από τους φορείς του 
ΧΕΑΔ. 
 
Σύσταση 5: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει εκτιμήσεις απειλών από τους 
φορείς του ΧΕΑΔ.  Αυτό θα επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να αξιολογεί καλύτερα εάν οι φορείς 
αυτοί διαθέτουν την απαραίτητη νομική εντολή, τις εξουσίες και τους χρηματοδοτικούς 
πόρους για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών.   
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Η σχέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις κοινές εποπτικές αρχές 
 
Το ΕΚ έχει επί του παρόντος πολύ περιορισμένη σχέση με τις δύο ΚΕΑ. Μια στενότερη 
συνεργασία με τις ΚΕΑ θα μπορούσε να ξεκινήσει με την πρόσκληση των προέδρων αυτών 
να συζητήσουν τις διετείς και θεματικές εκθέσεις τους με το αρμόδιο όργανο εντός του ΕΚ 
(βλ. κατωτέρω). Ο διάλογος αυτός θα επιτρέψει στους προέδρους των ΚΕΑ να εκφράσουν 
πιθανούς προβληματισμούς τους σχετικά με την εντολή, τις εξουσίες ή τους πόρους που 
τους διατίθενται. Οι συνεδριάσεις μεταξύ του ΕΚ και των ΚΕΑ θα μπορούσαν επίσης να 
χρησιμεύσουν ως βήματα διαλόγου σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων των ΚΕΑ. Σε 
αυτήν τη βάση, το ΕΚ θα μπορούσε να αξιοποιήσει την πολιτική του ισχύ για να θίξει 
πιθανούς προβληματισμούς στους διευθυντές ή τα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών και 
να αξιοποιήσει τις εξουσίες του επί του προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση αυτών των 
ζητημάτων. Μια τακτικότερη σχέση με τις ΚΕΑ επίσης θα ωφελούσε τους βουλευτές του ΕΚ 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι ΚΕΑ είναι αποθετήρια σημαντικού όγκου 
γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης που θα μπορούσαν να ωφελήσουν τους βουλευτές του ΕΚ 
όταν, παραδείγματος χάρη, προετοιμάζονται για τις ακροάσεις που πραγματοποιούνται με 
διευθυντές οργανισμών ή κατά την κατάρτιση εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας ή νομοθετικών 
εκθέσεων σχετικά με την Ευρωπόλ και τη Eurojust. Οι βουλευτές του ΕΚ και το προσωπικό 
τους μπορούν να ωφεληθούν από αυτήν την εμπειρογνωμοσύνη, όχι μόνο μέσω των 
περιοδικών ακροάσεων, αλλά και αναθεωρώντας τις εκθέσεις των ΚΕΑ και διεξάγοντας 
άτυπες συζητήσεις με μέλη των ΚΕΑ και της γραμματείας τους.  
 
Στο πλαίσιο της στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΚ και των ΚΕΑ (ή άλλων 
εξειδικευμένων μη κοινοβουλευτικών εποπτικών φορέων που θα συσταθούν), μια ομάδα 
βουλευτών του ΕΚ πρέπει ενδεχομένως να αποκτήσει πρόσβαση στις εκθέσεις επιθεώρησης 
των ΚΕΑ. Αυτό που δεν θα χρειαστεί το ΕΚ είναι η πρόσβαση στα δεδομένα που εισάγονται 
στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ ή στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου της Eurojust 
και/ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανταλλάσσονται με τις εθνικές αρχές ή με τρίτες 
χώρες. Η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα θα προκαλούσε σοβαρές ανησυχίες ως προς την 
ιδιωτικότητα. Εάν, στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων του, το ΕΚ διαθέτει πρόσβαση 
σε έγγραφα που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα δεδομένα αυτά θα πρέπει 
να διαγράφονται από τα συναφή έγγραφα, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα 2 της 
συμφωνίας πλαίσιο του 2010 μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου.  
 
Το ΕΚ θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να υιοθετήσει την πρακτική που εφαρμόζεται 
σε ορισμένα κράτη μέλη, σύμφωνα με την οποία το κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από μη 
κοινοβουλευτικό εποπτικό φορέα να εξετάσει ένα συγκεκριμένο ζήτημα (βλ. κεφάλαιο 4). 
Αυτός είναι ένας πιο άμεσος τρόπος κατά τον οποίο ένα κοινοβούλιο μπορεί να αξιοποιήσει 
τόσο την εμπειρογνωμοσύνη όσο και την ανεξαρτησία ενός μη κοινοβουλευτικού εποπτικού 
φορέα προκειμένου να εξετάσει συγκεκριμένες πτυχές του έργου ενός οργανισμού. Εξ όσων 
γνωρίζουμε, το ΕΚ επί του παρόντος δεν μπορεί να υποβάλλει παρόμοια αιτήματα στις ΚΕΑ. 
Κάθε διάταξη τέτοιας φύσεως θα πρέπει να διατυπωθεί προσεκτικά, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι δεν θα διακυβεύεται η ανεξαρτησία ενός μη κοινοβουλευτικού εποπτικού φορέα, όπως οι 
ΚΕΑ, από τέτοιου είδους αιτήματα του ΕΚ. Επομένως, πολλά διδάγματα μπορούν να 
αντληθούν από τις ορθές πρακτικές σε εθνικό επίπεδο, συγκεκριμένα ότι οι μη 
κοινοβουλευτικοί εποπτικοί φορείς λαμβάνουν την τελική απόφαση σχετικά με το εάν θα 
εξετάσουν ή όχι ένα ζήτημα κατόπιν αιτήματος του κοινοβουλίου ή άλλου φορέα (βλ. 
κεφάλαιο 4).     
 
Σύσταση 6: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να διεξάγει τακτικό διάλογο με τις κοινές 
εποπτικές αρχές (ΚΕΑ) της Ευρωπόλ και της Eurojust και να κάνει χρήση των εκθέσεων και 
της εμπειρογνωμοσύνης των ΚΕΑ κατά την εποπτεία που ασκεί στους οργανισμούς του ΧΕΑΔ. 
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Τυποποίηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καλεί 
τους διευθυντές των οργανισμών του ΧΕΑΔ να παρουσιάζονται 
ενώπιόν του 
 
Το ΕΚ επί του παρόντος διαθέτει εξουσία να ζητήσει από τον Διευθυντή της Ευρωπόλ και τον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ να παρουσιαστεί ενώπιόν του. Η εξουσία 
αυτή θα πρέπει να επεκταθεί στη Frontex (Διευθυντή και Πρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου) και στη Eurojust (Διοικητικό διευθυντή και Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου). 
Μολονότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαθέτει αυτές τις εξουσίες όσον αφορά τη Eurojust 
και τη Frontex, πρέπει να τονίσουμε ότι, στην πράξη, οι διευθυντές των οργανισμών του 
ΧΕΑΔ εμφανίζονται συχνά ενώπιον του Κοινοβουλίου κατόπιν αιτήματος αυτού και 
γνωρίζουν ότι η άρνηση εμφάνισης ενώπιον του Κοινοβουλίου θα σήμαινε αρνητική 
δημοσιότητα.  
 
Η εξουσία κλήτευσης διευθυντών και προέδρων διοικητικών συμβουλίων/συλλογικών 
οργάνων των οργανισμών θα μπορούσε να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη και εκτός πλαισίου της 
παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης ενός οργανισμού από τον διευθυντή της. Για παράδειγμα 
αυτό θα επέτρεπε στην ΕΚ να ζητήσει την εμφάνιση ενός διευθυντή ενώπιόν του σε 
περίπτωση που έρθει στο φως κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα ή σκάνδαλο. Εντούτοις, το 
δικαίωμα κλήτευσης του διευθυντή ενός φορέα του ΧΕΑΔ μπορεί να είναι περιορισμένης 
αξίας εάν οι βουλευτές του ΕΚ που συμμετέχουν στη διαδικασία δεν έχουν δικαίωμα να 
συζητούν διαβαθμισμένα ζητήματα. Δυνάμει των υφιστάμενων διαδικασιών, οι διευθυντές 
δεν μπορούν ή επιλέγουν να μην απαντήσουν σε ερωτήσεις που θα προϋπέθεταν τη 
γνωστοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών. Αυτό αναδεικνύει περαιτέρω την ανάγκη 
διαμόρφωσης του κατάλληλου πλαισίου για την πρόσβαση των κοινοβουλίων στις 
διαβαθμισμένες πληροφορίες πριν την ανάπτυξη άλλων εποπτικών μηχανισμών (βλ. 
κατωτέρω). 
 
Επιλέξαμε να περιορίσουμε αυτήν τη σύσταση στους οργανισμούς του ΧΕΑΔ, δηλαδή να μην 
συμπεριλάβουμε τον διευθυντή του Sitcen. Είναι δύσκολο να βρεθούν τρόποι διεύρυνσης 
αυτής της επίσημης εξουσίας στον διευθυντή του Sitcen καθώς αυτή δεν συνιστά αυτόνομη 
υπηρεσία.  Το ΕΚ μπορεί, ωστόσο, να ζητήσει από την Ύπατη Εκπρόσωπο για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην οποία υπάγεται το Sitcen, να 
παρουσιαστεί ενώπιόν του. 
 
Σύσταση 7: Η εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καλεί τον διευθυντή της Ευρωπόλ 
και τον πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου της Europol να παρουσιάζονται ενώπιόν του 
πρέπει να επεκταθεί στα αντίστοιχα αξιώματα της Eurojust και της Frontex. 
 

Εποπτεία του διορισμού των διευθυντών των οργανισμών 
 
Επί του παρόντος, το ΕΚ δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο στον διορισμό των διευθυντών των 
οργανισμών του ΧΕΑΔ ή του διευθυντή του Sitcen. Ωστόσο, εδώ και αρκετό καιρό το ΕΚ έχει 
εκφράσει την επιθυμία να συμμετέχει στον διορισμό των διευθυντών των εν λόγω φορέων. 
Η έρευνα στο κεφάλαιο 4 για τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στον διορισμό των 
διευθυντών των οργανισμών πληροφοριών δείχνει ότι η πλειονότητα των κοινοβουλίων δεν 
συμμετέχουν στον διορισμό των διευθυντών των οργανισμών πληροφοριών.  
 
Η συμμετοχή του ΕΚ στον διορισμό των διευθυντών εμφανίζει ορισμένα μειονεκτήματα τα 
οποία έχουν άμεση σχέση με τα επιχειρήματα που αφορούν τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων εν προκειμένω, όπως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 4. Κατά πρώτο και κύριο 
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λόγο, η συμμετοχή του ΕΚ στον διορισμό των διευθυντών ενέχει τον κίνδυνο να προσδοθεί 
πολιτική διάσταση στο έργο οργανισμών που είναι εξ ορισμού μη πολιτικοί. Ο 
προβληματισμός αυτός θα ενταθεί εάν ο ρόλος του Κοινοβουλίου στον διορισμό των 
διευθυντών πρόκειται να συμπεριλάβει την εξουσία έγκρισης ή απόρριψης ενός υποψηφίου. 
Κατά δεύτερον, η ισχύουσα διαδικασία επιλογής διευθυντών/προέδρου της Ευρωπόλ, της 
Frontex και της Eurojust ήδη είναι χρονοβόρα και δυσκίνητη, καθώς σε αυτήν συμμετέχουν 
αντιπρόσωποι των 27 κρατών μελών που αναζητούν μια συμβιβαστική επιλογή υποψηφίου. 
Η προσθήκη του ΕΚ σε αυτήν τη διαδικασία θα περιέπλεκε ακόμη περισσότερο την 
κατάσταση και θα προκαλούσε καθυστέρηση σε μια ήδη χρονοβόρα διαδικασία. Επιπλέον, το 
γεγονός ότι 27 κράτη μέλη ήδη συμμετέχουν στην επιλογή των διευθυντών διασφαλίζει την 
ύπαρξη ενσωματωμένων ελέγχων και ισορροπιών, που αποτρέπουν τον διορισμό διευθυντή 
από ένα μόνο κράτος για την προαγωγή των συμφερόντων του. Αυτό αναιρεί και έναν από 
τους βασικούς λόγους για τους οποίους συμμετέχουν τα εθνικά κοινοβούλια στον διορισμό 
των διευθυντών των οργανισμών πληροφοριών: η εκάστοτε κυβέρνηση δεν πρέπει να 
διορίζει κάποιον για την προώθηση και την προστασία κομματικών πολιτικών συμφερόντων.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, οι συντάκτες της παρούσας μελέτης δεν είναι της 
άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβει ρόλο στον διορισμό των 
διευθυντών των φορέων του ΧΕΑΔ. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει ωστόσο να τηρείται ενήμερο 
αναφορικά με τις διαδικασίες διορισμού. Θα πρέπει μεταξύ άλλων να ενημερώνεται και για 
την ταυτότητα και τα διαπιστευτήρια των προτεινόμενων υποψηφίων.  
 
Σύσταση 8: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να αναλάβει ρόλο στον διορισμό των 
διευθυντών/προέδρου των φορέων του ΧΕΑΔ.  
 

Ένας ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της 
κατάρτισης εκτιμήσεων σχετικά με τις επιδόσεις των εταίρων 
συνεργασίας των φορέων του ΧΕΑΔ στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 
 
Μολονότι οι ΚΕΑ εκδίδουν γνωμοδότηση σχετικά με το νομικό και το θεσμικό πλαίσιο για την 
προστασία των δεδομένων στις τρίτες χώρες, δεν εξετάζουν τις ευρύτερες επιδόσεις στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συγκεκριμένων ξένων εταίρων, όπως ένας αστυνομικός 
οργανισμός μιας τρίτης χώρας. Δεν υπάρχει, επομένως, ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά πόσο 
οι οργανισμοί με τους οποίους οι φορείς του ΧΕΑΔ ανταλλάσσουν πληροφορίες 
χρησιμοποιούν τεχνικές που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως εξετάζεται στο 
κεφάλαιο 4, αυτό αφορά τόσο τις εισερχόμενες όσο και τις εξερχόμενες πληροφορίες. Οι 
ξένοι εταίροι μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες μέσω π.χ. βασανιστηρίων ή αυθαίρετων 
κρατήσεων και στη συνέχεια να ανταλλάσσουν αυτές τις πληροφορίες με φορείς του ΧΕΑΔ. 
Παρομοίως, μπορεί να χρησιμοποιούν πληροφορίες που τους παρέχονται από φορείς του 
ΧΕΑΔ στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι 
προβληματισμοί αυτοί αφορούν κυρίως την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  
 
Μολονότι οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας των ίδιων των φορέων του ΧΕΑΔ δεν θα πρέπει 
να επιτρέπουν να συμβεί κάτι τέτοιο, συνιστά ορθή πρακτική για έναν ανεξάρτητο εποπτικό 
φορέα να παρέχει κάποιου είδους εκτίμηση σχετικά με τις γενικότερες επιδόσεις/τη 
συμμόρφωση των οργανισμών εταίρων τρίτων χωρών στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχει συναφές προηγούμενο (βλ. κεφάλαιο 4) και αυτός 
είναι ένας ρόλος που θα μπορούσε να αναληφθεί από το ΕΚ ή άλλον ανεξάρτητο φορέα. Εάν 
το ΕΚ αναλάβει αυτόν τον ρόλο, συνιστάται η συμμετοχή της υποεπιτροπής ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων της Επιτροπής AFET, η οποία διαθέτει εμπειρογνωμοσύνη στην εξέταση 
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ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτού του είδους οι 
εκτιμήσεις δεν θα είναι δεσμευτικές, αλλά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για ενημέρωση 
του Συμβουλίου και των διοικητικών συμβουλίων των οργανισμών του ΧΕΑΔ στο πλαίσιο της 
σύναψης συμφωνιών ανταλλαγής πληροφοριών με τρίτες χώρες.  
 
 
Σύσταση 9: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι είτε μια (υπο-)επιτροπή 
του Κοινοβουλίου είτε ένας εξειδικευμένος μη κοινοβουλευτικός φορέας παρέχει ανεξάρτητες 
εκτιμήσεις για τις γενικότερες επιδόσεις/συμμόρφωση στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των οργανισμών των τρίτων χωρών με τους οποίους συνεργάζονται οι φορείς 
του ΧΕΑΔ. Οι εκτιμήσεις αυτές θα μπορούσαν να εκπονούνται πριν τη σύναψη συμφωνίας 
ανταλλαγής πληροφοριών ή άλλου είδους συνεργασίας με τρίτη χώρα, και κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής αυτών των συμφωνιών. 
 

Ένας ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τον έλεγχο των 
συμφωνιών ανταλλαγής πληροφοριών και των μνημονίων 
συνεργασίας των φορέων του ΧΕΑΔ 
 
Οι συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών συνιστούν σημαντικό μέρος της πολιτικής των 
οργανισμών και θα πρέπει ως εκ τούτου να υπόκεινται σε έλεγχο από το ΕΚ. Πράγματι, είναι 
σημαντικό να γνωρίζει το ΕΚ τους όρους συνεργασίας αφενός των φορέων του ΧΕΑΔ μεταξύ 
τους, αφετέρου των φορέων του ΧΕΑΔ με ξένους οργανισμούς. Κατά την άποψή μας, το ΕΚ 
δεν θα πρέπει να διαδραματίζει ρόλο κατά τη σύνταξη ή έγκριση των συμφωνιών 
ανταλλαγής πληροφοριών ή των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ οργανισμών (που 
διαφέρουν από τις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, όπως η συμφωνία SWIFT). 
Εντούτοις, ένα ειδικά επιφορτισμένο κοινοβουλευτικό όργανο θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ελέγχει, εκ των υστέρων, συμφωνίες που έχουν συναφθεί και να θέτει ερωτήματα ή 
προβληματισμούς σχετικά, μεταξύ άλλων, με το περιεχόμενο και την εφαρμογή τους. Δεν 
αρκεί να ενημερώνεται απλώς το ΕΚ για την ύπαρξη αυτών των συμφωνιών. Αναλόγως, οι 
φορείς του ΧΕΑΔ θα πρέπει να υποχρεούνται να διαβιβάζουν τις συμφωνίες και τα μνημόνια 
συνεργασίας στους αρμόδιους φορείς του Κοινοβουλίου, ακόμη και εάν πρόκειται για 
συμφωνίες που θεωρούνται διαβαθμισμένες.  
 
Σύσταση 10: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαθέτει πρόσβαση σε συμφωνίες 
ανταλλαγής πληροφοριών και άλλα μνημόνια συνεργασίας που συνάπτονται μεταξύ των 
φορέων του ΧΕΑΔ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και μεταξύ των φορέων του 
ΧΕΑΔ και τρίτων χωρών ή οργανώσεων. 
 

Πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες και προστασία από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 
Όπως καταδεικνύει η ανάλυση της εποπτείας των οργανισμών πληροφοριών που περιέχεται 
στην παρούσα μελέτη, οι πληροφορίες είναι το οξυγόνο που συντηρεί την εποπτεία· μια 
εντολή για την εποπτεία του έργου ενός οργανισμού είναι περιορισμένης χρήσης εάν δεν 
συνοδεύεται από πρόσβαση στις συναφείς πληροφορίες. Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να 
ενισχυθεί η κοινοβουλευτική εποπτεία των φορέων του ΧΕΑΔ χωρίς σαφείς και 
προβλέψιμους κανόνες και διαδικασίες σχετικά με την πρόσβαση του ΕΚ σε συναφείς 
πληροφορίες αυτών των φορέων, της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Η πρόσβαση σε 
συναφείς πληροφορίες είναι μεν θεμελιώδους σημασίας για την εποπτεία, αλλά και ο 
επαγγελματικός χειρισμός αυτών των πληροφοριών από τους επόπτες είναι επίσης καίριας 
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σημασίας για την αποτελεσματική εποπτεία. Επομένως, η μεγαλύτερη πρόσβαση σε 
διαβαθμισμένες πληροφορίες από το ΕΚ θα πρέπει να συνοδευθεί από την ανάπτυξη των 
κατάλληλων διαδικασιών για την προστασία αυτών των πληροφοριών, καθώς και από μια 
διαρκή δέσμευση από τους βουλευτές του ΕΚ για τον χειρισμό των διαβαθμισμένων 
πληροφοριών με επαγγελματισμό.  
 

Βελτιώνοντας την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διαβαθμισμένες πληροφορίες 
του ΧΕΑΔ 
 
Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου νομικού και θεσμικού πλαισίου για την πρόσβαση των 
κοινοβουλίων σε διαβαθμισμένες πληροφορίες είναι θεμελιώδους σημασίας για την ενίσχυση 
της εποπτείας των φορέων του ΧΕΑΔ από το ΕΚ. Η συζήτηση σχετικά με την πρόσβαση του 
ΕΚ σε διαβαθμισμένες πληροφορίες θα πρέπει να διεξαχθεί παράλληλα με συζητήσεις σχετικά 
με την εξέλιξη της εντολής του ΕΚ να εποπτεύει τους φορείς του ΧΕΑΔ· πράγματι, στο 
σύνολο της παρούσας μελέτης υποστηρίζουμε ότι οι πληροφοριακές ανάγκες μιας εποπτικής 
αρχής συνδέονται άρρηκτα με την εντολή της. Εντούτοις, ανεξάρτητα από τις πτυχές του 
έργου των φορέων του ΧΕΑΔ που επιθυμεί να εποπτεύει το ΕΚ και ποιοι θεσμικοί μηχανισμοί 
επιλέγονται για την εκτέλεση της εποπτείας (βλ. κατωτέρω για εξέταση αυτών των 
μηχανισμών), η πρόσβαση σε συναφείς διαβαθμισμένες πληροφορίες θα είναι καίριας 
σημασίας.Και αυτό διότι διάφορες πτυχές του έργου των φορέων του ΧΕΑΔ είναι 
διαβαθμισμένες και/ή περιλαμβάνουν την επεξεργασία ή δημιουργία διαβαθμισμένων 
πληροφοριών.  
 
Η πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε διαβαθμισμένες πληροφορίες εξετάζεται επί του παρόντος 
στο πλαίσιο των συζητήσεων σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού 1049 — της 
νομοθεσίας που αφορά ουσιαστικά την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες φορέων της 
ΕΕ. Ο εισηγητής του ΕΚ εν προκειμένω, ο κ. Michael Cashman, επέλεξε να συμπεριλάβει 
διατάξεις για την πρόσβαση του Κοινοβουλίου στις πληροφορίες, στο ευρύτερο σχέδιο 
νομικού πλαισίου που διέπει την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της ΕΕ. Η προσέγγιση 
αυτή εμφανίζει διάφορα πλεονεκτήματα. Κατά πρώτον, αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι 
υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο για την πρόσβαση του ΕΚ σε διαβαθμισμένες πληροφορίες όλων 
των φορέων της ΕΕ και σε όλους τους τομείς πολιτικής. Αυτό μπορεί να είναι προτιμότερο 
από ένα αποσπασματικό νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση του Κοινοβουλίου στις 
πληροφορίες βάσει διοργανικών συμφωνιών σε διάφορους τομείς. Οι συνέπειες του 
ισχύοντος πλαισίου είναι ότι το ΕΚ έχει πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, π.χ. του 
Συμβουλίου, σε ορισμένους τομείς, αλλά όχι σε άλλους και ότι ισχύουν διαφορετικές 
διαδικασίες όσον αφορά την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ανάλογα με τον 
τομέα πολιτικής. Κατά δεύτερον, η συμπερίληψη διατάξεων σχετικά με την πρόσβαση του ΕΚ 
σε διαβαθμισμένες πληροφορίες στο πλαίσιο της ευρύτερης νομοθεσίας για την πρόσβαση 
του κοινού στις πληροφορίες θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι οι κανόνες αυτοί έχουν το 
καθεστώς νομοθεσίας και ότι δεν περιέχονται απλά σε διοργανικές συμφωνίες, οι οποίες 
έχουν το καθεστώς δευτερογενούς δικαίου.  
 
Παρά τα πλεονεκτήματα αυτά, είμαστε της γνώμης ότι η πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε 
διαβαθμισμένες πληροφορίες θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τις διατάξεις περί πρόσβασης 
του κοινού στις πληροφορίες. Αυτό στηρίζεται και από την πρακτική σε εθνικό επίπεδο, όπου 
οι νόμοι περί ελευθερίας πληροφόρησης/πρόσβασης σε πληροφορίες διαχωρίζονται εντελώς 
από τους κανονισμούς περί της πρόσβασης των κοινοβουλίων στις πληροφορίες. Η 
πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε διαβαθμισμένες πληροφορίες προϋποθέτει πρόσβαση σε 
συγκεκριμένες πληροφορίες που δικαιολογημένα εξαιρούνται από την πρόσβαση του κοινού, 
όπως π.χ. οι πληροφορίες σχετικά με το έργο των οργανισμών πληροφοριών. Ακριβώς 
επειδή αυτές οι πληροφορίες δεν είναι προσβάσιμες για το κοινό, θα πρέπει να διατίθενται σε 
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ορισμένους βουλευτές και σε φορείς που συστήνονται από τα κοινοβούλια για την εποπτεία, 
μεταξύ άλλων, των οργανισμών πληροφοριών. Σχεδόν σε κάθε χώρα από αυτές που 
αναλύονται στην παρούσα μελέτη, τα κοινοβούλια διαθέτουν προνομιακή πρόσβαση σε 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, ώστε, μεταξύ άλλων, να είναι σε θέση να εποπτεύουν τις 
δραστηριότητες των οργανισμών πληροφοριών. Αυτό βασίζεται στην αντίληψη ότι οι 
βουλευτές εκλέγονται από τους πολίτες και οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί τους είναι 
υπόλογοι ενώπιόν τους. Για τον σκοπό αυτό, απαιτούν προνομιακή πρόσβαση σε 
πληροφορίες που δεν διατίθενται απαραίτητα στο ευρύ κοινό. Ως εκ τούτου, οι κανόνες που 
διέπουν την πρόσβαση των κοινοβουλίων σε διαβαθμισμένες πληροφορίες περιέχονται στη 
νομοθεσία και είναι ανεξάρτητοι από τους γενικούς νόμους περί ελευθερίας πληροφόρησης/ 
πρόσβασης στις πληροφορίες. 
 
Σύσταση 11: Οι νέοι κανονισμοί σχετικά με την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σε διαβαθμισμένες πληροφορίες θα πρέπει να αποσυνδεθούν από τη νομοθεσία για την 
πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες.  
 

Η νομική βάση για την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις πληροφορίες 
 
Το ΕΚ θα μπορούσε να ακολουθήσει διάφορες επιλογές όσον αφορά την ανάπτυξη ενός νέου 
θεσμικού πλαισίου για την πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε διαβαθμισμένες πληροφορίες 
στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και εκτός αυτού. Πρώτον, οι διατάξεις 
που αφορούν την πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε διαβαθμισμένες πληροφορίες θα 
μπορούσαν να ενσωματωθούν στους νέους κανονισμούς για την Ευρωπόλ, τη Eurojust και 
τη Frontex. Οι διατάξεις αυτές θα μπορούσαν να διαμορφωθούν παράλληλα με κανονισμούς 
για την κοινοβουλευτική εποπτεία αυτών των οργανισμών, διασφαλίζοντας έτσι ότι η 
πρόσβαση του ΕΚ σε διαβαθμισμένες πληροφορίες του κάθε οργανισμού, και σχετικά με 
αυτόν, συνδέεται στενά με την εντολή εποπτείας του και τις αρμοδιότητες που διαθέτει 
αναφορικά με κάθε οργανισμό. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι οι κανονισμοί αυτοί θα 
πρέπει να επεκταθούν στην πρόσβαση του ΕΚ σε διαβαθμισμένες πληροφορίες του 
Συμβουλίου, καθώς το Συμβούλιο «κατέχει» σημαντικό όγκο πληροφοριών σχετικά με τους 
οργανισμούς του ΧΕΑΔ.  
 
Δεύτερον, το ΕΚ θα μπορούσε να αποπειραθεί να διαπραγματευθεί μια ειδική διοργανική 
συμφωνία με το Συμβούλιο που θα καλύπτει ζητήματα του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης. Μια τέτοια συμφωνία με το Συμβούλιο θα μπορούσε να συνεισφέρει στη 
διασφάλιση ενός ενιαίου συνόλου κανονισμών για την πρόσβαση του Κοινοβουλίου, καθώς 
και ενός μηχανισμού για τη συγκεκριμένη πρόσβαση (π.χ. την ειδική επιτροπή ή την 
υποεπιτροπή που συζητήθηκαν ως επιλογές στο κεφάλαιο 5). Δεν είναι σαφές, ωστόσο, εάν 
μια συμφωνία με το Συμβούλιο θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και την 
πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε πληροφορίες των ίδιων των οργανισμών. Ως εκ τούτου 
μπορεί να χρειαστεί κάποιας μορφής συμφωνία μεταξύ του ΕΚ και κάθε ενός εξ αυτών των 
τριών οργανισμών αναφορικά με την πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε πληροφορίες. Αυτό 
πιθανότατα θα απαιτήσει κάποια τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με τον 
κάθε οργανισμό, η οποία είναι μάλλον αδύνατη, δεδομένου ότι η νομοθετική βάση και για 
τους τρεις οργανισμούς πρόκειται να τροποποιηθεί εντός των προσεχών τριών ετών.  
 
Τρίτον, όπως επισημαίνεται ανωτέρω, η πρόσβαση του ΕΚ σε διαβαθμισμένες πληροφορίες 
σε όλους τους τομείς πολιτικής θα μπορούσε να ρυθμίζεται από μια γενικότερη νομοθεσία 
που διέπει και την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της ΕΕ. Δυνάμει των υφιστάμενων 
προτάσεων, το ΕΚ θα μπορούσε να ζητήσει πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες μέσω, 
μεταξύ άλλων, της προεδρίας της επιτροπής που είναι αρμόδια για τον εκάστοτε τομέα, π.χ. 
της LIBE για τα ζητήματα ΧΕΑΔ. Εφόσον χορηγηθεί η πρόσβαση, οι πληροφορίες θα τίθενται 
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στη διάθεση ειδικής επιτροπής που θα απαρτίζεται από επτά μέλη τα οποία θα είναι 
διορισμένα από τη Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ. Η σύνθεση της επιτροπής θα μπορούσε 
να είναι ένας πυρήνας μελών —οι επικεφαλής, π.χ., των πολιτικών Ομάδων— αλλά τα μέλη 
δεν θα είναι σταθερά. Τα θετικά στοιχεία αυτού του συγκεκριμένου θεσμικού μηχανισμού 
εξετάζονται αναλυτικότερα στη συνέχεια. Εντούτοις, για λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, 
οι κανονισμοί σχετικά με την πρόσβαση του ΕΚ σε διαβαθμισμένες πληροφορίες δεν θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη νομοθεσία για την πρόσβαση του κοινού σε 
πληροφορίες.  
 
Σύσταση 12: Η νέα νομοθεσία για τους οργανισμούς του ΧΕΑΔ (Ευρωπόλ, Eurojust and 
Frontex) θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε διαβαθμισμένες πληροφορίες που προέρχονται από αυτούς τους 
οργανισμούς και τους αφορούν. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο της 
εντολής του ΕΚ να εποπτεύει αυτούς τους οργανισμούς, εντολή που θα καθορίζεται στην ίδια 
νομοθετική πράξη. 
 
Στο κεφάλαιο 3, υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά το νομικό πλαίσιο που 
ρυθμίζει την πρόσβαση του ΕΚ σε πληροφορίες σχετικές με το Sitcen.  Και αυτό διότι, παρά 
το γεγονός ότι το Sitcen εκτελεί ορισμένα καθήκοντα συναφή με τον ΧΕΑΔ, εμπίπτει σε 
διαφορετικό τομέα πολιτικής (την ΚΕΠΠΑ), στον οποίο το ΕΚ διαθέτει πιο περιορισμένες 
εξουσίες. Αντίθετα με τους οργανισμούς του ΧΕΑΔ, δεν διαθέτει τη δική του νομοθετική 
βάση και δεν υπάρχουν σχέδια εναρμόνισης της νομικής του βάσης με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας.  
 
Η υφιστάμενη ειδική επιτροπή του ΕΚ για ζητήματα ΚΕΠΠΑ μπορεί να έχει πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικές με το Sitcen, αλλά, εξ όσων γνωρίζουμε, η συγκεκριμένη δυνατότητα 
δεν έχει αξιοποιηθεί ποτέ. Η διοργανική συμφωνία του 2002 μεταξύ του Συμβουλίου και του 
ΕΚ θα πρέπει ενδεχομένως να υποβληθεί σε επαναδιαπραγμάτευση, δεδομένου ότι η 
Συνθήκη της Λισαβόνας έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές στον τομέα της ΚΕΠΠΑ. Για τους 
σκοπούς της παρούσας μελέτης, η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι το Sitcen δεν συνιστά πια 
αποκλειστικά δημιούργημα του Συμβουλίου, καθώς πλέον εμπίπτει στη διάρθρωση της ΕΥΕΔ. 
Μολονότι η Ύπατη Εκπρόσωπος έχει δηλώσει ότι η ισχύουσα διοργανική συμφωνία μεταξύ 
του Συμβουλίου και του ΕΚ, που ρυθμίζει την πρόσβαση του ΕΚ σε διαβαθμισμένες 
πληροφορίες στον τομέα της ΚΕΠΠΑ, θα εξακολουθεί να ισχύει, οι διαδικασίες της ΕΥΕΔ είναι 
τόσο διαφορετικές που μάλλον θα χρειαστεί νέα συμφωνία μεταξύ του ΕΚ και της ΕΥΕΔ, η 
οποία θα περιέχει διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε διαβαθμισμένες 
πληροφορίες. Εντούτοις, δεδομένου του διακυβερνητικού χαρακτήρα του Sitcen, το 
Συμβούλιο μπορεί να εξακολουθεί να είναι ο φύλακας της πρόσβασης του Κοινοβουλίου σε 
πληροφορίες σχετικές με αυτόν τον φορέα. Επομένως, η υφιστάμενη συμφωνία του 2002 
μεταξύ του ΕΚ και του Συμβουλίου ή μια επικαιροποιημένη έκδοσή της μπορεί να 
εξακολουθεί να ισχύει.  
 
Σύσταση 13: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο 
διαπραγμάτευσης μιας διοργανικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης που θα περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε 
διαβαθμισμένες πληροφορίες.  
 

Το πεδίο εφαρμογής της πρόσβασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διαβαθμισμένες 
πληροφορίες από τους οργανισμούς του ΧΕΑΔ 
 
Αντί να απαριθμεί συγκεκριμένα τα είδη πληροφοριών στα οποία θα μπορούσε το ΕΚ να έχει 
πρόσβαση, θα ήταν προτιμότερο η νομοθεσία να χορηγεί στο ΕΚ ένα γενικότερο δικαίωμα να 
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αιτείται πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες τις οποίες θεωρεί συναφείς για τη (νέα) 
εντολή και τις αρμοδιότητες εποπτείας. Στο κεφάλαιο 4 υποστηρίζουμε ότι αυτή είναι μια 
συνήθης ορθή πρακτική σε εθνικό επίπεδο και διασφαλίζει ότι η ευθύνη για τον 
προσδιορισμό της συνάφειας των πληροφοριών θα πρέπει, σε πρώτο επίπεδο, να βαρύνει 
τον επόπτη. Στο πλαίσιο της εποπτείας των οργανισμών του ΧΕΑΔ από το ΕΚ, οι 
διαβαθμισμένες πληροφορίες θα ζητούνται και θα διατίθενται σε έναν από τους θεσμικούς 
μηχανισμούς που παρουσιάζονται κατωτέρω. Η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες 
βάσει αιτήματος θα υπόκειται, ωστόσο, στους κατάλληλους περιορισμούς, όπως αυτοί που 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2 της συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ της ΕΚ και της Επιτροπής 
του 2010.   
 
Σύσταση 14: Οι νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την εποπτεία των οργανισμών του 
ΧΕΑΔ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα γενικό δικαίωμα 
πρόσβασης ενός επιφορτισμένου οργάνου του Κοινοβουλίου σε διαβαθμισμένες πληροφορίες 
που κρίνει συναφείς για την εντολή και τις αρμοδιότητες εποπτείας του. 

 
Μολονότι το ΕΚ χρειάζεται ένα γενικό δικαίωμα να αιτείται πρόσβαση σε διαβαθμισμένες 
πληροφορίες συναφείς με την εντολή του να εποπτεύει τους οργανισμούς του ΧΕΑΔ, η 
πρόσβαση σε συναφείς πληροφορίες ενδέχεται να διασφαλίζεται καλύτερα εάν απαιτείται από 
τους οργανισμούς να προβαίνουν σε προκαταβολικές γνωστοποιήσεις συγκεκριμένων 
κατηγοριών πληροφοριών. Βάσει των όσων υποστηρίζονται στο κεφάλαιο 5, οι ακόλουθοι 
τύποι πληροφοριών θα μπορούσαν για παράδειγμα να υπόκεινται σε καθεστώς 
προκαταβολικής γνωστοποίησης: 
 

 Ετήσια σχέδια εργασίας των οργανισμών του ΧΕΑΔ 
 Εκτιμήσεις για απειλές οι οποίες εκπονούνται από τους οργανισμούς  
 Συμφωνίες συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών του 

ΧΕΑΔ 
 Συμφωνίες συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών του 

ΧΕΑΔ και τρίτων χωρών 
 Όλες οι πληροφορίες που αφορούν την κατάρτιση του προϋπολογισμού και 

προηγούμενες δαπάνες 
 
Η προκαταβολική γνωστοποίηση αυτού του είδους των πληροφοριών συνάδει σε μεγάλο 
βαθμό με παρόμοιες διατάξεις που αφορούν προκαταβολικές γνωστοποιήσεις προς εποπτικές 
αρχές σε εθνικό επίπεδο (βλ. κεφάλαιο 4).       
 
Σύσταση 15: Οι νέες νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την εποπτεία των οργανισμών του 
ΧΕΑΔ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να απαριθμούν συγκεκριμένες κατηγορίες 
πληροφοριών, περιλαμβανομένων διαβαθμισμένων πληροφοριών που πρέπει να 
γνωστοποιούνται προκαταβολικά σε ειδικά επιφορτισμένο όργανο του Κοινοβουλίου. 
 

Η προστασία των πληροφοριών που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 
Η περαιτέρω πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διαβαθμισμένες πληροφορίες θα 
πρέπει να συνοδευθεί από την παράλληλη ανάπτυξη κανόνων και διαδικασιών για την 
προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών που διαχειρίζεται το ΕΚ.  
 
Το κεφάλαιο 4 παρουσιάζει τρεις βασικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται ώστε να 
διασφαλίζεται ότι τα μέλη των εποπτικών οργάνων δεν γνωστοποιούν διαβαθμισμένες 
πληροφορίες χωρίς την ενδεδειγμένη άδεια. Το ΕΚ μπορεί, εάν το επιθυμεί, να εξετάσει κάθε 
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μηχανισμό. Πρώτον, πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι επιλέγονται τα 
κατάλληλα άτομα για τις θέσεις από τις οποίες θα διαθέτουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες 
πληροφορίες. Ένας απλός τρόπος για να γίνει αυτό, και μπορεί να εφαρμοστεί εντός του ΕΚ, 
είναι να επιλέξουν οι επικεφαλής των Ομάδων τους βουλευτές που θα ενταχθούν στα 
όργανα εκείνα τα οποία θα έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Το ΕΚ θα 
μπορούσε να εφαρμόσει την πρακτική που ακολουθείται σε ορισμένα εθνικά κοινοβούλια, 
σύμφωνα με την οποία τα μέλη των επιτροπών που έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες 
πληροφορίες επιλέγονται από τους ομότιμούς τους, διασφαλίζοντας έτσι τη διακομματική 
στήριξη (βλ. κεφάλαιο 4). Εντούτοις, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο προηγούμενο στο ΕΚ.  
 
Από ορισμένα εποπτικά όργανα χρησιμοποιούνται επίσης διαδικασίες ελέγχου και άδειας 
ασφαλείας. Ενώ αφενός είναι αυτονόητο ότι το προσωπικό του ΕΚ θα πρέπει να υπόκειται σε 
άδεια ασφαλείας πριν του χορηγηθεί πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, η 
κατάσταση για τους βουλευτές του ΕΚ είναι πιο περίπλοκη. Το κεφάλαιο 4 αναφέρει ότι στα 
περισσότερα (αλλά όχι σε όλα) κράτη μέλη της ΕΕ, οι βουλευτές δεν υπόκεινται σε 
διαδικασίες ελέγχου και άδειας ασφαλείας. Αυτή η απόκλιση στις εθνικές πρακτικές 
δημιουργεί πρόβλημα στο ΕΚ διότι οι διαδικασίες άδειας ασφαλείας (των βουλευτών του ΕΚ) 
πρέπει να διεξαχθούν από τις εθνικές αρχές και, σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, οι βουλευτές 
δεν μπορούν να υποβληθούν σε καμία άδεια ασφαλείας. Για αυτόν τον λόγο, η συμφωνία 
πλαίσιο του 2010 μεταξύ του ΕΚ και της Επιτροπής προβλέπει ένα περιθώριο εφαρμογής των 
αποκλινουσών πρακτικών των κρατών μελών, εισάγοντας τη φράση «δέουσα προσωπική 
άδεια ασφαλείας». Δεδομένων των ευαίσθητων ζητημάτων που σχετίζονται με τις άδειες 
ασφαλείας των βουλευτών, θα ήταν συνετό να ακολουθήσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
αυτήν την προσέγγιση κατά τη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου για την πρόσβαση των 
βουλευτών του ΕΚ και άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ σε διαβαθμισμένες 
πληροφορίες. Εντούτοις, θα πρέπει να τονιστεί ότι η άδεια ασφαλείας θα πρέπει να θεωρείται 
μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης που μπορεί να καταστήσει ευκολότερη για τους επόπτες 
την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Με αυτό το δεδομένο, οι βουλευτές του ΕΚ 
που συμμετέχουν σε όργανα τα οποία διαθέτουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες 
μπορούν, εάν το επιθυμούν, να εξετάσουν το ενδεχόμενο απόκτησης άδειας ασφαλείας, 
ακόμη και εάν οι βουλευτές στη χώρα τους δεν υπόκεινται κατά κανόνα σε διαδικασίες 
άδειας ασφαλείας. 
 
Δεύτερον, τα περισσότερα κράτη ποινικοποιούν την άνευ άδειας γνωστοποίηση 
διαβαθμισμένων πληροφοριών από τους βουλευτές και άλλους επόπτες. Σε επίπεδο ΕΕ, οι 
ποινές για τη μη εγκεκριμένη γνωστοποίηση περιπλέκονται από το γεγονός ότι η δίωξη ενός 
βουλευτή του ΕΚ θα πρέπει να διεξαχθεί δυνάμει του εθνικού δικαίου. Το ΕΚ, εντούτοις, 
διαθέτει τις δικές του πειθαρχικές διαδικασίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε 
περίπτωση μη εγκεκριμένων γνωστοποιήσεων διαβαθμισμένων πληροφοριών από βουλευτή 
του ΕΚ. Η αξιολόγηση της επάρκειας αυτών των διαδικασιών υπερβαίνει το πλαίσιο της 
παρούσας μελέτης. Πράγματι, απαιτείται περισσότερη έρευνα σχετικά με το εάν είναι 
αποτελεσματικές αυτές οι διαδικασίες ή όχι, καθώς και σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του εθνικού ποινικού δικαίου σε περίπτωση μη εγκεκριμένων γνωστοποιήσεων 
διαβαθμισμένων πληροφοριών από βουλευτές ή προσωπικό του ΕΚ. Το ιδανικό θα ήταν να 
υπάρχει συνοχή στο σύνολο της ΕΕ εν προκειμένω, ώστε να αποφευχθεί το πρόβλημα της 
διαφορετικής μεταχείρισης των βουλευτών του ΕΚ ανάλογα με την εθνικότητά τους. 
 
Τέλος, τα μέτρα και οι διαδικασίες φυσικής προστασίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
διασφαλίζοντας ότι οι διαβαθμισμένες πληροφορίες δεν γνωστοποιούνται ούτε τυχαία ούτε 
σκόπιμα. Κατά τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης, τον Μάιο του 2011, μια ομάδα εργασίας 
του ΕΚ καταρτούσε νέες διαδικασίες ασφαλείας που θα επιτρέψουν στο ΕΚ να λαμβάνει και 
να διαχειρίζεται διαβαθμισμένες πληροφορίες. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του παραρτήματος 2 της συμφωνίας πλαίσιο του 2010 μεταξύ του 
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ΕΚ και της Επιτροπής. Αν και η ανάπτυξη αυτών των διαδικασιών ασφαλείας υπαγορεύθηκε 
από μια συμφωνία που θα διευκολύνει την πρόσβαση του ΕΚ σε διαβαθμισμένες 
πληροφορίες της Επιτροπής, οι διαδικασίες αυτές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και για 
πληροφορίες που λαμβάνονται από το Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ και τους οργανισμούς του 
ΧΕΑΔ. Δεδομένης της ιδιαίτερα τεχνικής φύσης των διαδικασιών προστασίας των 
πληροφοριών, το ΕΚ ενδέχεται να ωφεληθεί από συζητήσεις με τα εθνικά κοινοβούλια και 
τους μη κοινοβουλευτικούς εποπτικούς φορείς που διαθέτουν πείρα στην αντιμετώπιση 
αυτών των ζητημάτων. 
 
Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι αυτές οι διαδικασίες δεν αρκούν από μόνες τους για να 
πείσουν τους οργανισμούς του ΧΕΑΔ, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αξιόπιστο να χειριστεί διαβαθμισμένες πληροφορίες. Σταδιακά 
θα πρέπει να αναπτυχθεί μια σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη, η οποία θα ενισχυθεί 
σημαντικά εάν οι βουλευτές του ΕΚ αποδείξουν ότι δεν πρόκειται να γνωστοποιούν 
πληροφορίες χωρίς την απαραίτητη άδεια. 

Εποπτικοί μηχανισμοί 
 
Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζουμε διάφορες επιλογές ως προς τους μηχανισμούς ή τους φορείς 
του Κοινοβουλίου που θα μπορούσαν να αναλάβουν τις αρμοδιότητες εποπτείας που 
εξετάζονται. Πρόκειται επίσης για τους μηχανισμούς μέσω των οποίων το ΕΚ θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαβαθμισμένες πληροφορίες στον χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης.  
 
Είναι προτιμότερο ο φορέας στον οποίον ανατίθεται η βασική ευθύνη εποπτείας των 
οργανισμών του ΧΕΑΔ να είναι ο ίδιος με εκείνον τον φορέα που θα διαθέτει πρόσβαση σε 
διαβαθμισμένες πληροφορίες στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Το 
κεφάλαιο 4 δείχνει ότι σε εθνικό επίπεδο οι εξειδικευμένες εποπτικές επιτροπές είναι σχεδόν 
πάντα ένας από τους φορείς (ή ο μοναδικός φορέας) του κοινοβουλίου που έχει πρόσβαση 
σε διαβαθμισμένες πληροφορίες στον τομέα της ασφάλειας (βλ. Πίνακα 3). Η ύπαρξη στους 
κόλπους του Κοινοβουλίου ενός μηχανισμού πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν τους 
οργανισμούς του ΧΕΑΔ και ενός ξεχωριστού οργάνου— χωρίς όμως το ίδιο επίπεδο 
πρόσβασης σε τέτοιου είδους πληροφορίες— για την εποπτεία αυτών των οργανισμών θα 
συνιστούσε σοβαρή υπονόμευση της εποπτείας τους. Οι λόγοι είναι αυτονόητοι: τα όργανα 
με εντολή διεξαγωγής εποπτείας πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συναφείς πληροφορίες και τα 
όργανα που διαθέτουν πρόσβαση σε πληροφορίες για συγκεκριμένους οργανισμούς χωρίς 
όμως να έχουν σαφή εντολή για την εποπτεία τους δεν μπορούν να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικά την προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες.  
 
Σύσταση 16: Το όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιο για την εποπτεία 
των οργανισμών του ΧΕΑΔ θα πρέπει να είναι και το όργανο του Κοινοβουλίου που θα έχει 
πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης.  
 
Θα ήταν προτιμότερο να διαθέτει το ΕΚ ένα όργανο (π.χ. την Επιτροπή LIBE ή μια 
νεοσυσταθείσα υποεπιτροπή) που θα έχει τον βασικό ρόλο στην κοινοβουλευτική εποπτεία 
των οργανισμών του ΧΕΑΔ. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ΕΚ ακολουθεί μια συνεκτική 
και συντονισμένη προσέγγιση στην εποπτεία των οργανισμών του ΧΕΑΔ, θα πρέπει να 
υπάρχει ένα όργανο με πρωταρχική ευθύνη για όλες τις αρμοδιότητες εποπτείας έναντι όλων 
των οργανισμών του ΧΕΑΔ. Η ευθύνη αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο την εντολή 
και τις αρμοδιότητες εποπτείας του ίδιου του ΕΚ, αλλά και τη συνεργασία με τα εθνικά 
κοινοβούλια και τους μη κοινοβουλευτικούς εποπτικούς φορείς όπως οι ΚΕΑ. Σημαντική 
εξαίρεση αποτελεί η οικονομική εποπτεία των οργανισμών η οποία φυσικά θα παραμείνει 
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αρμοδιότητα των Επιτροπών Προϋπολογισμών και Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εντούτοις, 
όποιο όργανο και να διαθέτει την πρωταρχική ευθύνη για την εποπτεία των οργανισμών του 
ΧΕΑΔ, θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στο έργο των επιτροπών BUDG και CONT αναφορικά 
με αυτούς τους οργανισμούς. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το «όργανο» που εξετάζεται σε 
αυτήν την παράγραφο δεν μπορεί να αναλάβει την πρωταρχική αρμοδιότητα για την 
εποπτεία του Sitcen, διότι αυτό υπάγεται στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ύπατη Εκπρόσωπο.  
 
Σύσταση 17: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχει ένα όργανο 
εντός του Κοινοβουλίου που διαθέτει την πρωταρχική ευθύνη για την εποπτεία των 
οργανισμών στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ).  
 

Οι επιδόσεις των πρόσθετων εποπτικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή LIBE  
 
Η ανάπτυξη ενός νέου οργάνου ή μηχανισμού εντός του ΕΚ είναι πολύ πιθανό να αποβεί 
περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία που θα απαιτήσει τη συμφωνία πολλών και άλλων 
παραγόντων. Ανάλογα με το είδος του μηχανισμού που θα επιλέξει να συστήσει το ΕΚ, 
ενδέχεται προηγουμένως να είναι απαραίτητη η κατάρτιση νέας νομοθεσίας για την Ευρωπόλ 
και τη Eurojust και η θέσπιση ενός νομικού πλαισίου που θα ρυθμίζει την πρόσβαση του ΕΚ 
σε διαβαθμισμένες πληροφορίες σε ζητήματα ΧΕΑΔ. Επομένως, θα πρέπει η Επιτροπή LIBE 
να αναπτύξει διαδικασίες που θα την καταστήσουν καταλληλότερη για να λειτουργεί ως 
βήμα διαλόγου για την εποπτεία των οργανισμών του ΧΕΑΔ, σε προσωρινή τουλάχιστον 
βάση.  
 
Μια σχετικά απλή επιλογή είναι η πραγματοποίηση από το προεδρείο της Επιτροπής LIBE 
εμπιστευτικών ενημερωτικών συνεδριάσεων με διευθυντές/προέδρους των οργανισμών του 
ΧΕΑΔ και/ή με εκπροσώπους του διοικητικού συμβουλίου (στην περίπτωση της Ευρωπόλ και 
της Frontex) και του συλλογικού οργάνου (στην περίπτωση της Eurojust). Η επιλογή αυτή 
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ώστε να επιτρέψει στους βουλευτές του ΕΚ να συζητούν 
ευαίσθητα θέματα με τα εν λόγω άτομα σε μικρής κλίμακας, ιδιωτικές συνεδριάσεις. Τα υπό 
συζήτηση θέματα μπορούν να περιλαμβάνουν οτιδήποτε εμπίπτει στην ευρύτερη εντολή της 
Επιτροπής LIBE. Για παράδειγμα, οι διευθυντές θα μπορούσαν σε αυτές τις συνεδριάσεις να 
ενημερώνουν τα μέλη του προεδρείου για ευαίσθητα στρατηγικά ζητήματα ή προβλήματα 
στη λειτουργία του οργανισμού τους. Κατά τις συνεντεύξεις μας κατέστη σαφές ότι ορισμένοι 
βουλευτές του ΕΚ και διευθυντές των οργανισμών θα έβλεπαν θετικά την ευκαιρία για 
περισσότερες εμπιστευτικές συνεδριάσεις, ιδιαίτερα όταν πρέπει να συζητηθούν ευαίσθητα 
θέματα. Οι συνεδριάσεις αυτές θα μπορούσαν να δρομολογούνται ύστερα από αίτημα του 
προέδρου της Επιτροπής LIBE, από τους διευθυντές/προέδρους των οργανισμών του ΧΕΑΔ, 
και/ή από συναφείς αξιωματούχους των διοικητικών συμβουλίων/ συλλογικού οργάνου. 
Μολονότι οι μικρής κλίμακας, εμπιστευτικές συνεδριάσεις θα μπορούσαν να είναι μια χρήσιμη 
επιλογή για ad hoc συζητήσεις ορισμένων θεμάτων, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως 
μηχανισμός άσκησης πολλών εκ των αρμοδιοτήτων εποπτείας που εξετάζονται ανωτέρω.  
 
Σύσταση 18: Η Επιτροπή LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να αναπτύξει 
διαδικασίες που θα την καταστήσουν καταλληλότερη για να λειτουργεί ως βήμα διαλόγου για 
την εποπτεία των οργανισμών του ΧΕΑΔ, σε προσωρινή τουλάχιστον βάση. Για τον σκοπό 
αυτόν, η Επιτροπή LIBE θα μπορούσε να αξιοποιήσει εμπιστευτικές συνεδριάσεις μεταξύ του 
προεδρείου της και των διευθυντών (ή του προέδρου στην περίπτωση της Eurojust) των 
οργανισμών του ΧΕΑΔ και/ή εκπροσώπων των διοικητικών συμβουλίων των οργανισμών (ή 
του συλλογικού οργάνου της Eurojust) για την εξέταση ευαίσθητων ζητημάτων που δεν 
μπορούν να συζητηθούν σε συνεδριάσεις ολόκληρης της επιτροπής. 
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Επιλογές ειδικής επιτροπής για τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) 
 
Το κεφάλαιο 3 της μελέτης εξετάζει τον ρόλο της «Ειδικής Επιτροπής» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου —πρόκειται για μια μικρή ομάδα βουλευτών του ΕΚ που προέρχονται κυρίως 
από την Επιτροπή AFET— η οποία δίνει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να εξετάζει ζητήματα 
που αφορούν διαβαθμισμένες πληροφορίες στον τομέα του ΧΕΑΔ (εφεξής η «Ειδική 
Επιτροπή ΚΕΠΠΑ - Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας»). Υπάρχουν 
διάφορες επιλογές για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της επιτροπής ή τη χρήση παρόμοιου 
μοντέλου για την εποπτεία των φορέων του ΧΕΑΔ. Οι αρμοδιότητες αυτής της Ειδικής 
Επιτροπής θα μπορούσαν δυνητικά να διευρυνθούν μέσω μιας τροποποιημένης διοργανικής 
συμφωνίας ώστε να συμπεριλάβουν και τον τομέα του ΧΕΑΔ, προκειμένου να μπορεί το ΕΚ 
να εξετάζει ζητήματα που αφορούν διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά, μεταξύ άλλων, με 
τους οργανισμούς του ΧΕΑΔ. Εναλλακτικά, το ΕΚ και το Συμβούλιο θα μπορούσαν να 
συμφωνήσουν στη σύσταση μιας ειδικής επιτροπής στον τομέα του ΧΕΑΔ σύμφωνα με το 
πρότυπο της Ειδικής Επιτροπής ΚΕΠΠΑ. Αμφότερες οι επιλογές για τις ειδικές επιτροπές 
εμφανίζουν ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα.  
 
Ένα πρώτο πρόβλημα είναι ότι μια τέτοια ειδική επιτροπή είναι τελικά μόνο ένα όχημα που 
επιτρέπει στην κύρια επιτροπή της να έχει κάποια πρόσβαση σε διαβαθμισμένες 
πληροφορίες. Ούτε η υφιστάμενη ειδική επιτροπή ούτε η προτεινόμενη ειδική επιτροπή για 
τον τομέα του ΧΕΑΔ (όπως παρουσιάζεται εδώ) θα έχει συγκεκριμένη εντολή εποπτείας. Εάν 
αντίθετα επρόκειτο να λάβει μια συγκεκριμένη εντολή, τότε θα κρινόταν σκόπιμο να 
ακολουθηθεί η επιλογή μιας μόνιμης υποεπιτροπής βάσει άδειας ασφαλείας (βλ. κατωτέρω). 
Επιπλέον, δεδομένου ότι μια ειδική επιτροπή σημαίνει μια μικρή ομάδα βουλευτών του ΕΚ 
χωρίς δική της γραμματεία και με περιστασιακές συνεδριάσεις, δύσκολα θα μπορούσε να 
αναλάβει τις διάφορες αρμοδιότητες εποπτείας που περιγράφονται στο κεφάλαιο 5 και 
συνοψίζονται εδώ.  
 
Δεύτερον, εκφράζονται επιφυλάξεις σχετικά με το κατά πόσον μια ειδική επιτροπή θα 
μπορούσε να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις διαβαθμισμένες πληροφορίες στις οποίες έχει 
πρόσβαση στις διαβουλεύσεις της με το Συμβούλιο και/ή αξιωματούχους των οργανισμών. 
Δεδομένου ότι η ειδική επιτροπή δεν θα διαθέτει συγκεκριμένη εντολή ή τη δυνατότητα να 
εκπονεί εκθέσεις, δεν είναι σαφές ποιον σκοπό θα εξυπηρετούσε η πρόσβασή της σε 
διαβαθμισμένες πληροφορίες. Επιπλέον, στα μέλη της θα απαγορεύεται προφανώς η 
μεταβίβαση ή αναφορά διαβαθμισμένων πληροφοριών σε συζητήσεις με τους συναδέλφους 
τους της Επιτροπής LIBE. Αυτό σημαίνει ότι θα ήταν δύσκολο για την Επιτροπή LIBE να 
αξιοποιήσει στο δικό της έργο την προνομιακή πρόσβαση της ειδικής επιτροπής σε 
διαβαθμισμένες πληροφορίες. Για τον λόγο αυτόν, η χρήση μιας ειδικής επιτροπής στον 
τομέα του ΧΕΑΔ δεν συνάδει με τη σύσταση 16, η οποία τονίζει ότι το όργανο που θα είναι 
επιφορτισμένο με την εποπτεία των οργανισμών του ΧΕΑΔ θα πρέπει να είναι το ίδιο με το 
όργανο που διαθέτει πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους 
οργανισμούς.  
 
Τρίτον, εάν τα μέλη μιας ειδικής επιτροπής για τον τομέα του ΧΕΑΔ δεν είναι ειδικοί για τα 
ζητήματα και τους οργανισμούς που εξετάζονται, ενδέχεται να μη διαθέτουν τις απαραίτητες 
γνώσεις για να θέσουν τις πιο συναφείς ερωτήσεις και/ή να ζητήσουν πρόσβαση σε συναφείς 
πληροφορίες. Ο κίνδυνος μια ειδική επιτροπή να διαθέτει ανεπαρκή εξειδικευμένη γνώση 
μπορεί να αυξηθεί σημαντικά εάν το ΕΚ και το Συμβούλιο επιλέξουν τη δυνατότητα 
διεύρυνσης της εντολής της υφιστάμενης Ειδικής Επιτροπής ΚΕΠΠΑ. Και αυτό επειδή τα μέλη 
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και το προσωπικό της τελευταίας προέρχονται κατά βάση από την Επιτροπή AFET και 
ενδέχεται να μη διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα του ΧΕΑΔ.  
 
Τέλος, μια ειδική επιτροπή για τον τομέα του ΧΕΑΔ (και παρόμοιες ρυθμίσεις σε άλλους 
τομείς πολιτικής) δεν ακυρώνει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός συνολικού νομικού πλαισίου 
που θα διέπει την πρόσβαση του ΕΚ σε πληροφορίες τόσο του τομέα του ΧΕΑΔ όσο και 
πέραν αυτού. Υπάρχει ο κίνδυνος, εφόσον χορηγηθεί πρόσβαση σε μια ειδική επιτροπή από 
βουλευτές του ΕΚ για διαβαθμισμένες πληροφορίες του ΧΕΑΔ, το Συμβούλιο να προσπαθήσει 
να παρακάμψει την ανάγκη ουσιαστικής επανεξέτασης του πλαισίου για την πρόσβαση των 
κοινοβουλίων σε πληροφορίες.  
 
Σύσταση 19: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να επιδιώξει τη διεύρυνση της 
εντολής της υφιστάμενης Ειδικής Επιτροπής ώστε να συμπεριλάβει και τον χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) ή να δημιουργήσει μια νέα ειδική επιτροπή για αυτόν. 
 
Η υφιστάμενη Ειδική Επιτροπή ΚΕΠΠΑ του ΕΚ μπορεί να εξετάζει ζητήματα για την ΚΕΠΠΑ 
περιλαμβανομένης της συζήτησης διαβαθμισμένων πληροφοριών με την Ύπατη Εκπρόσωπο. 
Δεδομένου ότι το Sitcen εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ύπατης Εκπροσώπου, η Ειδική 
Επιτροπή ΚΕΠΠΑ μπορεί να αξιοποιήσει τις συνεδριάσεις με την Ύπατη Εκπρόσωπο για την 
εξέταση ζητημάτων που αφορούν το Sitcen. Μέλη της Ειδικής Επιτροπής ΚΕΠΠΑ θα 
μπορούσαν, για παράδειγμα, να επιδιώξουν να ενημερωθούν καλύτερα για τη σύνθεση του 
Sitcen, τις τρέχουσες προτεραιότητές του ή τον ρόλο που διαδραματίζει στην εκτίμηση των 
απειλών σε βάρος της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ.  
 
Και πάλι, η χρήση ειδικής επιτροπής εμφανίζει ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα. Πρώτον, 
η χορήγηση πρόσβασης σε πληροφορίες σε μία άκρως επίλεκτη ομάδα βουλευτών του ΕΚ 
σχετικά με το έργο του Sitcen ενδέχεται να συμβάλει ελάχιστα στην ευρύτερη 
ευαισθητοποίηση των βουλευτών του ΕΚ και του προσωπικού σχετικά με τον ρόλο του 
Sitcen. Οι δυνατότητες να συνεισφέρουν αυτές οι συζητήσεις σε μια ευρύτερη 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ρόλο του Sitcen θα εξαρτηθεί επίσης και από το πόσες από 
τις πληροφορίες που συζητούνται σε συνεδρίαση της ειδικής επιτροπής για το Sitcen 
κρίνονται διαβαθμισμένες. Δεύτερον, η επιτυχής έκβαση αυτής της επιλογής θα εξαρτηθεί 
από την προθυμία του προέδρου της Επιτροπής AFET να εξετάσει το ζήτημα των 
αρμοδιοτήτων εσωτερικής ασφάλειας του Sitcen με την Ύπατη Εκπρόσωπο· αυτό δεν 
φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό, δεδομένου ότι η AFET δεν ασχολείται με ζητήματα εσωτερικής 
ασφάλειας και έχει πολλές άλλες προτεραιότητες που πρέπει να συνεξετάσει με την Ύπατη 
Εκπρόσωπο. Τέλος, δεν υπάρχει φυσικά καμία εγγύηση ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος θα επιθυμεί 
να συζητήσει αυτά τα ζητήματα, καθώς το έργο του Sitcen εξακολουθεί να αποτελεί ένα 
εξαιρετικά λεπτό ζήτημα λόγω της παρουσίας αποσπασμένων αξιωματικών από τους 
εθνικούς οργανισμούς πληροφοριών. 
 
Εντούτοις, παρά τα συγκεκριμένα μειονεκτήματα, η Ειδική Επιτροπή ΚΕΠΠΑ είναι επί του 
παρόντος ο μόνος μηχανισμός που διαθέτει το ΕΚ για να μπορεί να συζητά το έργο του 
Sitcen. Όπως έχουμε δηλώσει κατ' επανάληψη, το ΕΚ βρίσκεται σε πιο αδύναμη θέση έναντι 
του Sitcen από ό,τι έναντι των οργανισμών του ΧΕΑΔ, για διάφορους λόγους: π.χ., το Sitcen 
δεν είναι ένας αυτόνομος οργανισμός που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
το ΕΚ δεν διαθέτει συν-νομοθετικές εξουσίες στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και επίσης δεν διαθέτει 
σαφή εντολή βάσει της Συνθήκης να εποπτεύει άμεσα το Sitcen. Επομένως, η Ειδική 
Επιτροπή ΚΕΠΠΑ είναι ο μοναδικός μηχανισμός μέσω του οποίου μπορεί το ΕΚ να ασκεί 
κάποια περιορισμένη εποπτεία του Sitcen. 
 
Σύσταση 20: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αξιοποιήσει την υφιστάμενη Ειδική 
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Επιτροπή για να εξετάσει το έργο του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η Ειδική Επιτροπή θα μπορούσε να αξιοποιήσει την προνομιακή της πρόσβαση σε 
διαβαθμισμένες πληροφορίες για την εξέταση του ρόλου του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων 
στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. 
 

Σύσταση υποεπιτροπής LIBE για την εποπτεία των οργανισμών του 
ΧΕΑΔ 
 
Το ΕΚ θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο σύστασης μια υποεπιτροπής της Επιτροπής 
LIBE για την εποπτεία των οργανισμών του ΧΕΑΔ. Θα πρόκειται για ένα μόνιμο όργανο, η 
σύσταση του οποίου θα συνάδει με τον Κανονισμό του ΕΚ. Αρχικά θα διατυπώσουμε 
ορισμένες προτάσεις σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης μιας τέτοιας υποεπιτροπής και 
στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι μπορεί ο 
συγκεκριμένος μηχανισμός να είναι αποτελεσματικός για την ανάπτυξη της εποπτείας των 
οργανισμών του ΧΕΑΔ από το ΕΚ.  
 
Εντολή 
 
Η εντολή κάθε πιθανής υποεπιτροπής θα πρέπει να διατηρηθεί εντός των ευρύτερων 
παραμέτρων της εντολής της Επιτροπής LIBE, που ορίζει ότι «η Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικής υποθέσεων είναι αρμόδια για […] τη EUROPOL, τη 
EUROJUST, τη CEPOL καθώς και άλλους φορείς και υπηρεσίες στον ίδιο τομέα». Σε αυτό το 
πλαίσιο, η υποεπιτροπή θα αναλάβει την κύρια ευθύνη για την εποπτεία των οργανισμών του 
ΧΕΑΔ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προβλέπουμε ότι η δικαιοδοσία της υποεπιτροπής θα 
επεκταθεί σε όλους τους οργανισμούς του ΧΕΑΔ που εμπίπτουν επί του παρόντος στις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής LIBE. Δυνάμει της ισχύουσας κατανομής αρμοδιοτήτων στο ΕΚ, 
η υποεπιτροπή της LIBE θα μπορούσε να μην εποπτεύει άμεσα το Sitcen, καθώς αυτό 
υπάγεται στην ΕΥΕΔ, η οποία εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Επιτροπής AFET. Εντούτοις, θα 
μπορούσε να συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή AFET, την υποεπιτροπή της για ζητήματα 
άμυνας και την Ειδική Επιτροπή ΚΕΠΠΑ για ζητήματα που αφορούν τις δραστηριότητες του 
Sitcen που άπτονται του ΧΕΑΔ. 
 
Η υποεπιτροπή θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αναλάβει το καθήκον εκτέλεσης των 
εποπτικών αρμοδιοτήτων που παρατίθενται στο κεφάλαιο 5 και άλλων αρμοδιοτήτων που το 
ΕΚ θα κρίνει συναφείς. Εάν οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες των οργανισμών του ΧΕΑΔ 
εξελιχθούν, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως και η εντολή της υποεπιτροπής. Βάσει της 
εντολής και των αρμοδιοτήτων εποπτείας που παρουσιάστηκαν στην παρούσα μελέτη, η 
εντολή της υποεπιτροπής θα μπορούσε να περιλαμβάνει ενδεικτικά: 
 

i. τη λειτουργία της υποεπιτροπής ως βήμα διαλόγου για τακτικές και ad hoc 
συνεδριάσεις μεταξύ άλλων με διευθυντές/πρόεδρο των οργανισμών του ΧΕΑΔ· 
εκπροσώπους των διοικητικών συμβουλίων/συλλογικού οργάνου· αρμόδιους 
αξιωματούχους από την Επιτροπή και το Συμβούλιο· 

ii. τη λήψη και τον έλεγχο των ετήσιων σχεδίων εργασίας και εκθέσεων των 
οργανισμών του ΧΕΑΔ· 

iii. τη λήψη εκτιμήσεων σχετικά με τις απειλές από τους οργανισμούς του ΧΕΑΔ· 
iv. την ανάπτυξη σχέσεων με τις κοινές εποπτικές αρχές και άλλους εξειδικευμένους μη 

κοινοβουλευτικούς εποπτικούς φορείς που θα συσταθούν για την εποπτεία των 
οργανισμών του ΧΕΑΔ. Ο ρόλος αυτός θα περιλαμβάνει την εξέταση των ετήσιων και 
θεματικών εκθέσεων των ΚΕΑ και τη διεξαγωγή τακτικού διαλόγου με αυτές· 
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v. την κατάρτιση των εκθέσεων πρωτοβουλίας και των νομοθετικών εκθέσεων της 
Επιτροπής LIBE για ζητήματα που αφορούν τους οργανισμούς του ΧΕΑΔ· 

vi. την εκτέλεση των συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής LIBE όσον αφορά τις 
πιστώσεις και απαλλαγές των προϋπολογισμών για τους οργανισμούς του ΧΕΑΔ, 
παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων και 
υποστηρίζοντας το έργο των Επιτροπών Προϋπολογισμού και Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού· 

vii. τη συνεργασία με άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διαθέτουν 
δικαιοδοσία σε ζητήματα που σχετίζονται με τους οργανισμούς του ΧΕΑΔ. 
Συγκεκριμένα, η υποεπιτροπή θα μπορούσε να διατηρεί έναν διάλογο με την AFET και 
την Ειδική Επιτροπή ΚΕΠΠΑ για ζητήματα που αφορούν το Sitcen. Εάν το ΕΚ 
αποφασίσει να επιλέξει την κατάρτιση γνωμοδοτήσεων για τις επιδόσεις στον τομέα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εταίρων των οργανισμών του ΧΕΑΔ από τρίτες 
χώρες, η υποεπιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται με την υποεπιτροπή ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων της AFET εν προκειμένω· 

viii. την εξέταση ορισμένων πτυχών της συνεργασίας των οργανισμών του ΧΕΑΔ με τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένου του ελέγχου των συμφωνιών 
ανταλλαγής πληροφοριών που συνάπτονται σε αυτό το πλαίσιο· 

ix. την εξέταση των σχέσεων μεταξύ των οργανισμών του ΧΕΑΔ, μεταξύ άλλων των 
μνημονίων συνεργασίας τους· και 

x. τον συντονισμό των σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια και την εκπροσώπηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις που αφορούν 
ζητήματα ΧΕΑΔ.       

 
Σύμφωνα και με τις ως άνω παρατηρήσεις μας σχετικά με τον ρόλο του ΕΚ στην εποπτεία 
των οργανισμών του ΧΕΑΔ, δεν πιστεύουμε ότι η υποεπιτροπή θα πρέπει να επικαλύψει το 
έργο των ΚΕΑ εξετάζοντας τη νομιμότητα της χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
από ορισμένους οργανισμούς του ΧΕΑΔ. Επιπλέον, δεν θα διαθέτει ρόλο στην εξέταση άλλων 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των οργανισμών, π.χ. των αρχείων εργασίας ή των κοινών 
επιχειρήσεων που συντονίζουν. Παρομοίως, η υποεπιτροπή δεν θα πρέπει να περιορίσει τη 
δικαιοδοσία των εθνικών κοινοβουλίων και άλλων εποπτικών φορέων που είναι αρμόδιοι για 
τον έλεγχο του έργου των εθνικών αρχών που αφορά τους οργανισμούς του ΧΕΑΔ. 
 
Σύνθεση 
 
Η σύνθεση της υποεπιτροπής θα πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές που θέτουν τα άρθρα 186 και 190 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Οι υφιστάμενες υποεπιτροπές (της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων) για τα ζητήματα 
ασφάλειας και άμυνας και για τα ανθρώπινα δικαιώματα απαρτίζονται αντίστοιχα από 28 
τακτικά και 28 αναπληρωματικά μέλη και από 30 τακτικά και 21 αναπληρωματικά μέλη. Οι 
εν λόγω βουλευτές του ΕΚ συνήθως (αλλά όχι απαραίτητα) είναι παράλληλα και μέλη και 
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. 
 
Κατά την άποψή μας, οι αριθμοί αυτοί είναι υπερβολικά υψηλοί, αν λάβουμε υπόψη ότι δύο 
από τους βασικούς λόγους που προτείνουμε τη σύσταση υποεπιτροπής είναι: (1) η ανάγκη 
για ένα μικρό, εμπιστευτικό βήμα διαλόγου για συζητήσεις με τους επικεφαλής των 
οργανισμών και των διοικητικών συμβουλίων· και (2) η ανάγκη πρόσβασης των βουλευτών 
ΕΚ σε ορισμένες διαβαθμισμένες πληροφορίες που αφορούν τους οργανισμούς. Μια επιτροπή 
με συνολικά 50 τακτικά και αναπληρωματικά μέλη δεν πληροί αυτές τις ανάγκες. Μάλιστα, 
πολλές από τις ως άνω ανησυχίες των οργανισμών (καθώς και του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής) σχετικά με το απόρρητο των συζητήσεων και την προστασία των διαβαθμισμένων 
πληροφοριών δεν θα καμφθούν εάν η υποεπιτροπή απαρτίζεται από τόσους πολλούς 
βουλευτές του ΕΚ. Εκτός από τους προβληματισμούς για την προστασία των διαβαθμισμένων 
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πληροφοριών, η επιλογή της σύστασης μιας υποεπιτροπής προϋποθέτει την ανάγκη 
διαμόρφωσης κατάλληλων συνθηκών όπου, μεταξύ άλλων, οι διευθυντές των οργανισμών 
θα νιώθουν σίγουροι ότι μπορούν να θέσουν προβληματισμούς ή ευαίσθητα ζητήματα σε μια 
ομάδα βουλευτών του ΕΚ, χωρίς να διαδίδεται περαιτέρω το περιεχόμενο αυτών των 
διαβουλεύσεων. Τέλος, οι διευθυντές οργανισμών και οι αξιωματούχοι του Συμβουλίου, της 
Επιτροπής και των ΚΕΑ είναι πιθανό να αποφύγουν τη συζήτηση ευαίσθητων θεμάτων με το 
ΕΚ εάν δεν είναι σίγουροι ότι οι συζητήσεις θα παραμείνουν απόρρητες. 
 
Σε εθνικό επίπεδο, η συντριπτική πλειονότητα των εξειδικευμένων κοινοβουλευτικών 
εποπτικών επιτροπών αποτελούνται από 5 έως 15 βουλευτές (βλ. πίνακα 1 στο κεφάλαιο 4). 
Όπως εξετάζεται στο κεφάλαιο 4, οι επιτροπές αυτές συνήθως έχουν λιγότερα μέλη από 
άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές για λόγους τήρησης του απορρήτου. Επομένως, άποψή 
μας είναι ότι μια υποεπιτροπή δεν θα πρέπει να απαρτίζεται από περισσότερους από 15 
βουλευτές του ΕΚ (περιλαμβανομένων των αναπληρωτών). Εντούτοις, αυτό μπορεί να είναι 
δύσκολα εφαρμόσιμο, δεδομένης της απαίτησης η σύνθεση των επιτροπών και 
υποεπιτροπών του ΕΚ να αντικατοπτρίζει τη συνολική σύνθεση του Κοινοβουλίου.  
 
Θα ήταν χρήσιμο τα μέλη της υποεπιτροπής να είναι είτε τακτικά είτε αναπληρωματικά μέλη 
της Επιτροπής LIBE. Έτσι θα είναι πιο πιθανό τα μέλη της υποεπιτροπής να διαθέτουν 
επαρκή γνώση των οργανισμών του ΧΕΑΔ ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν 
αποτελεσματικά στις αρμοδιότητες της υποεπιτροπής. Τέλος, το ΕΚ θα μπορούσε να εξετάσει 
το ενδεχόμενο συμπερίληψης ορισμένων βουλευτών του ΕΚ που είναι μέλη άλλων 
υποεπιτροπών που ασχολούνται με ζητήματα των οργανισμών του ΧΕΑΔ και/ή διαθέτουν 
άλλη εμπειρογνωμοσύνη συναφή με την εποπτεία των οργανισμών του ΧΕΑΔ. Αυτοί θα 
μπορούσαν να είναι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων και της υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της τελευταίας. Το 
κεφάλαιο 4 αναφέρει ότι υπάρχει προηγούμενο όσον αφορά τη συμπερίληψη αυτοδικαίως 
μελών (άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών) στις εθνικές κοινοβουλευτικές εποπτικές 
επιτροπές. Αυτό μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση του κατάλληλου συντονισμού μεταξύ 
επιτροπών που ασχολούνται με συναφή ζητήματα.  
 
Πρόσβαση σε πληροφορίες 
 
Όλα τα μέλη της υποεπιτροπής και το προσωπικό της θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε 
διαβαθμισμένες πληροφορίες εντός των παραμέτρων της εντολής της υποεπιτροπής. 
Επιπλέον, ορισμένες κατηγορίες πληροφοριών θα μπορούσαν να υπόκεινται σε καθεστώς 
προκαταβολικής γνωστοποίησης στην υποεπιτροπή από τους οργανισμούς, τα διοικητικά 
συμβούλια/συλλογικό όργανό τους και, εάν κρίνεται απαραίτητο, από το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή (βλ. ανωτέρω). Δεν θα είναι απαραίτητο, ωστόσο, να διαθέτει πρόσβαση η 
υποεπιτροπή σε πληροφορίες που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων των οργανισμών ή σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η υποεπιτροπή θα πρέπει να εφαρμόζει τα μέτρα για την 
προστασία των πληροφοριών που εξετάζονται στο κεφάλαιο 5.   
 
Πόροι 
 
Η υποεπιτροπή θα πρέπει να υποστηρίζεται από προσωπικό πλήρους απασχόλησης με άδεια 
ασφαλείας. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό δεδομένου ότι οι βουλευτές του ΕΚ είναι συχνά 
μέλη διαφόρων επιτροπών και καλούνται να επιμερίσουν τον χρόνο τους μεταξύ εργασίας 
στις χώρες τους, στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Το προσωπικό είναι επίσης καίριας 
σημασίας για την ανάπτυξη της θεσμικής γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης του Κοινοβουλίου 
σε ζητήματα οργανισμών του ΧΕΑΔ· διασφαλίζουν ότι αυτές οι γνώσεις διατηρούνται ακόμη 
και εάν οι βουλευτές του ΕΚ μετακινηθούν σε άλλες επιτροπές ή αποχωρήσουν από το ΕΚ.  
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Αξιολόγηση 
 
Το κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει ή όχι να συστήσει υποεπιτροπή LIBE για την 
εποπτεία του έργου των οργανισμών του ΧΕΑΔ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον 
προσδιορισμό της εντολής του σχετικά με την εποπτεία των εν λόγω οργανισμών στην 
επικείμενη νομοθεσία για την Ευρωπόλ, τη Eurojust και τη Frontex. Εάν η εντολή και οι 
αρμοδιότητες εποπτείας του ΕΚ παραμείνουν κατά κύριο λόγο ως έχουν, δηλαδή σχετικά 
περιορισμένες, δεν προκύπτει σαφής ανάγκη για τη σύσταση υποεπιτροπής. Εάν, ωστόσο, το 
ΕΚ αναλάβει πρόσθετες εποπτικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τις επιλογές που 
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5, η σύσταση υποεπιτροπής καθίσταται απαραίτητη. Τέσσερις 
είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να συσταθεί 
υποεπιτροπή.  
 
Πρώτον, υποστηρίζουμε ότι είναι αναγκαίο να διαθέτει το ΕΚ πρόσβαση σε διαβαθμισμένες 
πληροφορίες από τους οργανισμούς του ΧΕΑΔ και σχετικά με αυτούς, καθώς και δυνατότητα 
πραγματοποίησης απόρρητων, εμπιστευτικών συνομιλιών με τους διευθυντές των 
οργανισμών και με άλλους συναφείς ενδιαφερόμενους. Εντούτοις, οι ισχύουσες θεσμικές 
ρυθμίσεις του ΕΚ για ζητήματα εποπτείας δεν είναι οι πλέον κατάλληλες για αυτές τις 
αρμοδιότητες επειδή εμπλέκουν πολλούς βουλευτές του ΕΚ και δεν υπάρχει προηγούμενο 
μικρότερης κλίμακας απόρρητων συνομιλιών με τους οργανισμούς. Συνιστούμε προσοχή 
όσον αφορά την επίλυση του προβλήματος με τη χρήση κάποιου μηχανισμού ή οργάνου που 
θα έχει απλώς πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικές με τους οργανισμούς του 
ΧΕΑΔ χωρίς συνοδευτική εντολή για να τις χρησιμοποιεί στο πλαίσιο των διαδικασιών 
εποπτείας. Αξίζει να επαναλάβουμε ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες από όργανο του 
Κοινοβουλίου δεν είναι αυτοσκοπός: πρέπει να είναι ένα μέσο που θα επιτρέπει στο 
Κοινοβούλιο να εποπτεύει συγκεκριμένους οργανισμούς. Για αυτόν τον λόγο, σταθήκαμε 
επικριτικά έναντι της πιθανής χρήσης ενός προτύπου ειδικής επιτροπής για τον τομέα του 
ΧΕΑΔ. Η ανάγκη σύνδεσης της πρόσβασης σε διαβαθμισμένες πληροφορίες με μια σαφή 
εντολή εποπτείας είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ της σύστασης υποεπιτροπής.  
 
Ένα δεύτερο επιχείρημα υπέρ της σύστασης υποεπιτροπής είναι ότι η Επιτροπή LIBE 
ενδέχεται να μην διαθέτει χρόνο για την εκτέλεση πολλών από τις προτεινόμενες 
αρμοδιότητες εποπτείας που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5. Εάν το ΕΚ θα ήθελε να 
διαδραματίσει αυξημένο ρόλο στην εποπτεία των οργανισμών του ΧΕΑΔ, η σύσταση μιας 
υποεπιτροπής θα μπορούσε να αποβεί πειστική επιλογή.  
 
Τρίτον, μια υποεπιτροπή θα μπορούσε να συνάδει με την προγενέστερη σύστασή μας που 
ανέφερε ότι το ΕΚ πρέπει να διαθέτει ένα όργανο το οποίο έχει βασική ευθύνη για όλους 
τους τομείς της κοινοβουλευτικής εποπτείας των οργανισμών του ΧΕΑΔ. Η υποεπιτροπή θα 
μπορούσε να αντλεί πορίσματα από τις διάφορες εποπτικές αρμοδιότητές του και από έναν 
συνεχή διάλογο με τους οργανισμούς, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις ΚΕΑ και τα εθνικά 
κοινοβούλια. Αυτό θα επέτρεπε στο ΕΚ να εκπονεί συστάσεις για τη βελτίωση του έργου των 
οργανισμών, ενώ παράλληλα θα παρεχόταν υλικό που θα τροφοδοτούσε άλλες πτυχές του 
έργου του. Συγκεκριμένα, οι αναλύσεις της υποεπιτροπής θα μπορούσαν να συνεισφέρουν 
ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης σύνδεση μεταξύ των διαφόρων ρόλων του ΕΚ έναντι των 
οργανισμών του ΧΕΑΔ. Για παράδειγμα, οι συν-νομοθετικές αρμοδιότητες του ΕΚ θα 
εμπλουτίζονται ουσιαστικά από τα πορίσματα και τις συστάσεις που προκύπτουν από το 
εποπτικό του έργο και η εποπτεία της υποεπιτροπής θα εμπλουτίζει επίσης και τη χρήση των 
εξουσιών επί του προϋπολογισμού που διαθέτει το ΕΚ. 
 
Τέλος, η δημιουργία μιας υποεπιτροπής θα επιτρέψει στο ΕΚ να αναπτύξει σταδιακά 
αναλυτικότερη γνώση και εμπειρογνωμοσύνη για τους οργανισμούς του ΧΕΑΔ. Κατά την 
άποψή μας, αυτό είναι κάτι που λείπει σήμερα από το ΕΚ, και είναι σίγουρα ζωτικής σημασίας 
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εάν το ΕΚ θέλει να διαδραματίσει πιο δραστήριο ρόλο στον έλεγχο του έργου των 
οργανισμών του ΧΕΑΔ.  
 
Σύσταση 21: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συστήσει μια υποεπιτροπή LIBE για 
την εποπτεία των οργανισμών του ΧΕΑΔ. Το ακριβές πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο της 
εντολής της υποεπιτροπής θα προσδιοριστούν σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, 
αλλά θα εμφανίζουν στενή σχέση με τις εποπτικές αρμοδιότητες που θα αναθέσει στο ΕΚ η 
νέα νομοθεσία σχετικά με την Ευρωπόλ, τη Eurojust και τη Frontex. 
 

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
των εθνικών κοινοβουλίων κατά την εποπτεία των οργανισμών του 
ΧΕΑΔ 
 
Η Συνθήκη της Λισαβόνας ζητεί ρητά τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στην 
εποπτεία της Ευρωπόλ και της Eurojust. Μολονότι η ακριβής φύση και το πεδίο εφαρμογής 
του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων διαφέρουν από χώρα σε χώρα, η παρούσα μελέτη 
ανέδειξε τρεις βασικούς τρόπους με τους οποίους τα εθνικά κοινοβούλια ασκούν ήδη μερική 
εποπτεία αυτών των οργανισμών (βλ. κεφάλαιο 3). Πρώτον, ορισμένα εθνικά κοινοβούλια 
εποπτεύουν το έργο των εκπροσώπων των οικείων κυβερνήσεων στο Συμβούλιο και στα 
διοικητικά συμβούλια των οργανισμών, δηλαδή ελέγχουν την εθνική συνεισφορά στους 
οργανισμούς του ΧΕΑΔ. Δεύτερον, τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να έχουν άμεση σχέση με 
τους οργανισμούς του ΧΕΑΔ εάν, για παράδειγμα, πραγματοποιούν ακροάσεις με διευθυντές 
και άλλους ανώτερους αξιωματούχους και εκπονούν εκθέσεις σχετικά με τους οργανισμούς. 
Η σχέση αυτή αποσκοπεί συνήθως στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το έργο των 
οργανισμών και όχι στην άμεση εξέταση ή έλεγχο των δραστηριοτήτων των οργανισμών. 
Επιπλέον, τα κοινοβούλια υπάγονται στα εθνικά συστήματα εποπτείας που εξετάζουν τις 
ενέργειες εθνικών αρχών όπως η αστυνομία. Οι διαδικασίες αυτής της εποπτείας συνιστούν 
αρμοδιότητα των εθνικών φορέων και υπερβαίνουν το πλαίσιο της παρούσας μελέτης που 
είναι να διατυπώσει συστάσεις για το ζήτημα αυτό. Μια τρίτη διάσταση της συμμετοχής των 
εθνικών κοινοβουλίων στην εποπτεία των οργανισμών του ΧΕΑΔ είναι η συνεργασία με άλλα 
κοινοβούλια και το ΕΚ (βλ. κεφάλαιο 3)· σε αυτό θα εστιάσουμε εδώ. 
 
Κατά την άποψή μας, οι στόχοι της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας θα πρέπει να 
εστιάσουν πρωτίστως σε ζητήματα στρατηγικής και όχι σε συγκεκριμένα καθήκοντα των 
οργανισμών του ΧΕΑΔ. Τρεις είναι οι τομείς στους οποίους η διακοινοβουλευτική συνεργασία 
θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Πρώτον, τα εθνικά κοινοβούλια και το ΕΚ θα 
μπορούσαν να ωφεληθούν από περαιτέρω συζητήσεις, καθώς και από ανταλλαγές 
πληροφοριών, εμπειριών και ορθών πρακτικών σχετικά με την εποπτεία των 
δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών που συνδέονται με τους οργανισμούς του ΧΕΑΔ. Για 
παράδειγμα, είναι σαφής η ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το πώς εποπτεύουν 
ενδεχομένως τα εθνικά κοινοβούλια και άλλοι συναφείς εθνικοί εποπτικοί φορείς (όπως 
δικαστικές αρχές): (α) την εθνική συνεισφορά ή συμβολή στους οργανισμούς του ΧΕΑΔ, 
όπως πληροφορίες που διαβιβάζονται σε αυτές· και (β) τις δράσεις των εθνικών αρχών που 
υλοποιούνται βάσει πληροφοριών που παρέχονται και/ή ενεργειών που συντονίζονται από 
αυτούς τους φορείς, όπως συλλήψεις και ανακρίσεις υπόπτων για συμμετοχή σε σοβαρές 
αξιόποινες πράξεις. Οι εθνικοί επόπτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν αυτές τις 
πληροφορίες για να εμπλουτίσουν τη δική τους προσέγγιση όσον αφορά τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων π.χ. της αστυνομίας ή της υπηρεσίας συνόρων, που συνδέονται με τους 
οργανισμούς του ΧΕΑΔ. Δεύτερον, τα εθνικά κοινοβούλια και το ΕΚ θα μπορούσαν, στο 
βαθμό που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά 
με συγκεκριμένα προβλήματα (εντός των δικαιοδοσιών τους) που αφορούν τις 
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προαναφερθείσες δραστηριότητες των εθνικών αρχών οι οποίες σχετίζονται με το έργο των 
οργανισμών του ΧΕΑΔ. Τέλος, τα εθνικά κοινοβούλια και το ΕΚ θα μπορούσαν να 
συνεργαστούν για να αξιολογήσουν εάν οι νέοι και οι υφιστάμενοι κανονισμοί που αφορούν 
τους οργανισμούς των ΧΕΑΔ συνάδουν με τις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας. 
 
Υπάρχουν διάφορες απόψεις σχετικά με το εάν αυτή η συνεργασία θα πρέπει να 
θεσμοθετηθεί μέσω κάποιου μόνιμου διακοινοβουλευτικού οργάνου ή εάν θα πρέπει να 
κινηθεί πιο άτυπα μέσω των υφιστάμενων διακοινοβουλευτικών βημάτων διαλόγου. Για 
παράδειγμα, στην ανακοίνωσή της του Δεκεμβρίου του 2010 η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις 
για τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στην εποπτεία της Ευρωπόλ. Η Επιτροπή 
πρότεινε τη σύσταση ενός κοινού ή μόνιμου διακοινοβουλευτικού βήματος διαλόγου στο 
οποίο θα εκπροσωπούνται τόσο εθνικοί βουλευτές όσο και βουλευτές του ΕΚ, σύμφωνα με 
τα άρθρα 9 και 10 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, πρότεινε τη σύσταση από αυτό το βήμα διαλόγου μιας υπο-
ομάδας που θα διασυνδέεται άμεσα με την Ευρωπόλ. Αυτό το βήμα διαλόγου θα μπορεί να 
προσκαλεί τον διευθυντή της Ευρωπόλ και να συνέρχεται τακτικά, καθώς και να συστήσει 
μια υπο-ομάδα αρμόδια για την άμεση διασύνδεση με την Ευρωπόλ. Οι προτάσεις της 
Επιτροπής έτυχαν σχετικής υποστήριξης από τα εθνικά κοινοβούλια. Εντούτοις, η 
προστιθέμενη αξία της δημιουργίας ενός τέτοιου διακοινοβουλευτικού βήματος διαλόγου 
αμφισβητήθηκε από ορισμένα κράτη μέλη και τα εθνικά τους κοινοβούλια. Όλες οι μορφές 
συνεργασίας που εξετάζονται ανωτέρω θα μπορούσαν ενδεχομένως να ενταχθούν στο 
πλαίσιο των υφιστάμενων διακοινοβουλευτικών βημάτων διαλόγου. 
 
Ακόμη σημαντικότερο είναι ίσως το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα αμφίβολο εάν θα ήταν 
λειτουργικό ένα μόνιμο όργανο με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα εθνικά 
κοινοβούλια. Οι θέσεις, ο βαθμός ενδιαφέροντος και η γνώση των εθνικών κοινοβουλίων 
όσον αφορά ζητήματα του ΧΕΑΔ διαφέρουν στην ΕΕ. Επομένως θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η 
επίτευξη συναίνεσης σε ζητήματα όπως οι πολιτικές προτεραιότητες για την εποπτεία, πόσο 
μάλλον σε πιο ουσιαστικά ζητήματα. Αν και ένα βήμα διαλόγου με τη συμμετοχή τόσων 
πολλών παραγόντων με διαφορετικές προτεραιότητες μπορεί να μην είναι λειτουργικό, 
εντούτοις είναι δύσκολο να υπάρξει ένα μοντέλο μικρότερου βήματος διαλόγου, καθώς δεν 
θα ήταν σωστό να εξαιρεθούν κάποια εθνικά κοινοβούλια. Επιπλέον, τα εθνικά κοινοβούλια 
έχουν διαφορετικά επίπεδα, αφενός πρόσβασης σε πληροφορίες -εθνικών αρχών- αφετέρου 
πρόσβασης σε διάφορα είδη πληροφοριών σχετικά με τους οργανισμούς του ΧΕΑΔ. Ως εκ 
τούτου, ενδέχεται να έχουν διαφορετικά σημεία εκκίνησης όσον αφορά την ευαισθητοποίησή 
τους σε συγκεκριμένα ζητήματα.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προκλήσεις, δεν συνιστούμε τη σύσταση ενός μόνιμου 
βήματος διαλόγου για τη διακοινοβουλευτική συνεργασία στον τομέα της εποπτείας των 
οργανισμών του ΧΕΑΔ. Θα ήταν προτιμότερο τα εθνικά κοινοβούλια και το ΕΚ να εξετάζουν 
τα ζητήματα των οργανισμών του ΧΕΑΔ στο πλαίσιο των υφιστάμενων διακοινοβουλευτικών 
βημάτων διαλόγου. Μεταξύ αυτών είναι οι κοινές συνεδριάσεις/ακροάσεις μεταξύ της 
Επιτροπής LIBE και των συναφών επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και της 
Επιτροπής COSAC. Πράγματι, ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, η πολιτική 
παρακολούθηση της Ευρωπόλ και η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Eurojust 
συνιστούν μόνιμα θέματα στην ημερήσια διάταξη της COSAC. Τα περισσότερα μέλη της 
COSAC έχουν υποστηρίξει την ιδέα της ακρόασης των διευθυντών των αντίστοιχων 
οργανισμών και εμπειρογνωμόνων πριν από την πραγματοποίηση συζητήσεων στην COSAC 
για την Ευρωπόλ και τη Eurojust. Ένας πιθανός ρόλος της COSAC στην πολιτική 
παρακολούθηση των οργανισμών ΔΕΥ στηρίζεται στο άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 
της ΣΛΕΕ σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων. Το άρθρο αυτό ορίζει ότι η 
COSAC θα πρέπει να προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
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των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως μεταξύ των 
ειδικευμένων επιτροπών τους και […] μπορεί επίσης να οργανώνει διακοινοβουλευτικές 
διασκέψεις σχετικά με συγκεκριμένα θέματα. Η COSAC θα μπορούσε να εξακολουθεί να 
αποτελεί χρήσιμο πεδίο υλοποίησης των μορφών συνεργασίας που εξετάστηκαν ανωτέρω. 
 
Σύσταση 22: Η διακοινοβουλευτική συνεργασία όσον αφορά την εποπτεία των οργανισμών 
του ΧΕΑΔ θα πρέπει να υλοποιηθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων βημάτων διαλόγου για τη 
συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να συστήσει κάποιο νέο μόνιμο διακοινοβουλευτικό 
όργανο.  
 
 
 
 




