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felügyeleti szervek általi felügyeletét, azzal a céllal, hogy azonosítsa azon 
bevált gyakorlatokat, amelyekből az Európai Parlamentnek az Europol, 
az Eurojust, a Frontex és – kisebb mértékben – a SitCen felügyeletének 
erősítésére irányuló megközelítése táplálkozhat. A tanulmány részletes 
ajánlásokat terjeszt elő (a minősített információkhoz való hozzáférés 
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szabályozások; valamint (3) a biztonsági és hírszerzési ügynökségek 
parlamenti és szakmai felügyelete az EU tagállamaiban és más fontosabb 
demokráciákban. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Az Európai Parlament Belső Politikák Főigazgatósága megbízta a Fegyveres Erők 
Demokratikus Ellenőrzésének Genfi Központját (DCAF) és az Európai Egyetemi Intézetet 
(EUI), hogy készítsenek tanulmányt „a hírszerzési ügynökségek parlamenti felügyeletéről 
az EU adott tagállamaiban és más fontosabb demokráciákban”. A tanulmánytól azt várták, 
hogy „azonosítsa a demokratikus normákat és bevált gyakorlatokat, valamint jelölje ki a 
helyes egyensúlyt a titoktartás igénye és a felügyelet szükségessége között, amelyeket az 
Európai Parlament (EP) felhasználhat saját felügyeleti szervének létrehozásakor”. Az EP 
Belső Politikák Főigazgatóságával folytatott konzultációkat követően úgy döntöttek, hogy 
ezt a megbízást négy fontos tendencia és fejlemény kontextusában értelmezik, amelyek 
vitára ösztönöztek arról, hogy az EP miként erősítheti a szabadságon, a biztonságon és a 
jog érvényesülésén alapuló térséggel (AFSJ) 1 foglalkozó uniós ügynökségek, valamint az 
Európai Unió Helyzetelemző Központjának (SitCen) felügyeletét, amely szintén szerepet 
játszik az AFSJ szempontjából: 
 
(1) A Lisszaboni Szerződés felhatalmazza az EP-t és a nemzeti parlamenteket két AFSJ-
szerv, az Europol és az Eurojust felügyeletének megerősítésére. Kifejezetten előírja, hogy 
az Europolról és az Eurojustról szóló új rendeletek rendelkezzenek a parlamenti 
„ellenőrzésről” (az Europol esetében) és „értékelésről” (az Eurojust esetében). Az 
elkövetkező két évben a Bizottság javaslatokat terjeszt majd elő a szóban forgó 
rendeletekre vonatkozóan, az EP-nek pedig lehetősége nyílik annak biztosítására, hogy 
ezen jogszabályok megfelelő rendelkezéseket tartalmazzanak a parlamenti felügyeletről. 
Emellett annak köszönhetően, hogy a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térség immár a rendes jogalkotási eljárás hatálya alá tartozik, az EP is jobb 
helyzetben van annak biztosításához, hogy az AFSJ-ügynökségekre vonatkozó új vagy 
felülvizsgált jogi keret rendelkezéseket tartalmazzon a parlamenti felügyeletről. 
Lényegében ez már meg is történt a Frontexről szóló rendelettervezet esetében, amelyről a 
tanulmány írásakor még folytak a tárgyalások.  
  
(2) Az EP-nek lehetősége nyílhat arra, hogy foglalkozzon a SitCen munkájával – amely a 
belső biztonsághoz kapcsolódóan lát el több feladatot –, mivel az immár az Európai Külügyi 
Szolgálat (EKSZ) része. Bár az EKSZ (és így a SitCen is) a közös kül- és biztonságpolitika 
(KKBP) keretébe tartozik, amely kormányközi szakpolitikai terület, a Lisszaboni Szerződés 
néhány új hatáskörrel ruházza fel az EP-t ezen a területen.  
 
(3) Fontos fejlemények történtek az információhoz való hozzáférés terén, amelyek 
lényegileg az AFSJ-szervek felügyeletének megerősítéséhez kapcsolódnak. 2010-ben az EP 
és a Bizottság új intézményközi megállapodást kötött, amely jelentősen javítja az EP 
hozzáférését a Bizottságtól származó információkhoz. Emellett az EP jelenleg mérlegeli az 
információkhoz való hozzáférésről szóló uniós jogszabály felülvizsgálatát, valamint egy 
Tanáccsal kötendő új intézményközi megállapodás lehetőségét, amely rendelkezne a 
minősített információkhoz való parlamenti hozzáférésről is. E folyamatban lévő viták iránya 
mélyreható következményekkel jár majd az EP AFSJ-szervek felett gyakorolt felügyelete 
szempontjából.  
 
(4) Általánosabb értelemben megállapítható, hogy az elmúlt évtizedben az EP egyre 
nagyobb érdeklődést tanúsított mind a nemzeti biztonsági ügynökségek, mind pedig az 

                                                 
1 E tanulmány az „AFSJ-szervek” fogalmát az AFSJ-ügynökségekre (Europol, Eurojust és Frontex) és az Európai 
Unió Helyzetelemző Központjára (SitCen) érti. 



C. Tematikus Főosztály: Állampolgári jogok és alkotmányos ügyek 
____________________________________________________________________________________________ 
 

4 

AFSJ-szervek iránt. Ezt az is bizonyítja, hogy erőteljesen érdekelt volt a Frontexről szóló új 
rendelet, valamint az Europolról és az Eurojustról szóló határozatok kidolgozásában, 
továbbá két ideiglenes bizottság létrehozásában, amelyek a nemzeti biztonsági 
ügynökségek tevékenységeit vizsgálták és fontos ajánlásokat fogalmaztak meg a felügyelet 
tárgyában. 
 
A megbízás ilyen értelmezése alapján e tanulmány elsődleges célja összehasonlító 
értékelést adni a hírszerzési ügynökségek felügyeletéről az Európai Unió tagállamaiban és 
más demokráciákban, azon bevált gyakorlatok azonosítása céljából, amelyekből az AFSJ-
szervek Európai Parlament általi felügyeletének megerősítéséről folytatott viták 
táplálkozhatnak.  
 
E tanulmány az Europolra, a Frontexre, az Eurojustra és a SitCenre összpontosít. Tágabb 
értelemben véve az említett AFSJ-szervek feladata a nemzeti hatóságok közötti 
együttműködés elősegítése, koordinálása és megerősítése azzal a céllal, hogy az EU-n belül 
előmozdítsák a biztonságot és a jog érvényesülését. A nemzeti hírszerzési ügynökségek2 
meghatározó vonása minden bizonnyal az, hogy élhetnek a „különleges hatáskörként” 
ismert felhatalmazásukkal az információgyűjtésre, például hatáskörük van a beszélgetések 
lehallgatására, a rejtett megfigyelésekre, titkos informátorok igénybevételére, sőt akár a 
lakásokba való titkos behatolásra is. Az AFSJ-szervek nem rendelkeznek ilyen 
hatáskörökkel, és ha a fenti leírással összevetjük őket, nyilvánvaló, hogy az EU AFSJ-
szervei nem tekinthetők hírszerzési ügynökségeknek abban az értelemben, ahogy azt 
nemzeti szinten definiálják. Figyelembe véve azt, hogy az EP e szervek felügyeletének 
erősítésében érdekelt, szokatlan döntésnek tűnhet megbízást adni a nemzeti „hírszerzési 
ügynökségek” vizsgálatára és az ebből származó tanulságok levonására.  
 
Mindazonáltal az AFSJ-szervek és a nemzeti hírszerzési ügynökségek számos közös 
vonással is rendelkeznek. Az AFSJ-szervek a nemzeti hírszerzési ügynökségek „hírszerzési 
feladatait” látják el, jóllehet nem szükségszerűen ugyanolyan módon vagy ugyanabból a 
célból. Nevezeten információkat gyűjtenek (ugyan különleges hatáskörök nélkül), 
elemeznek és terjesztenek különböző döntéshozók számára. Az AFSJ-szervek és a nemzeti 
hírszerzési ügynökségek közötti további hasonlóság, hogy ők is kapnak, előállítanak és 
terjesztenek minősített információkat. Ez fontos következményeket von maga után a 
felügyeletre nézve, mivel a felügyeleti szerveknek hozzá kell férniük a minősített 
információkhoz a „minősített” tevékenységeket folytató és/vagy minősített információkat 
használó ügynökségek munkájának ellenőrzéséhez, ez pedig olyan terület, ahol az EP sokat 
tanulhat a nemzeti felügyeleti rendszerektől. Azonban óvatosan kell kezelnünk a felügyeleti 
modellek és gyakorlatok nemzeti szintről uniós szintre való átültethetőségét, mivel a 
nemzeti felügyeleti szervek és az EP igen eltérő mandátum és hatáskörök alapján ellenőrzik 
az ügynökségeket. A felügyeletet a felügyelt szervezetek összefüggésében kell értelmezni.  
 
A tanulmány öt fejezetből áll. Az első a tanulmány céljaival, megbízásával és 
módszertanával foglalkozik. A második fejezet áttekintést ad az Europol, az Eurojust, a 
Frontex és a SitCen jogalapjáról, megbízatásáról és jelenlegi hatásköreiről, és több olyan 

                                                 
2 A „hírszerzési ügynökség” fogalom általában olyan állami szervre utal, amely a nemzetbiztonságot vagy egyéb 
nemzeti érdekeket érintő fenyegetettségekről információkat gyűjt, elemez és terjeszt a politikai döntéshozók és a 
végrehajtó hatalom egyéb szervei számára. A hírszerzési ügynökségek ezeket a „hírszerzési feladatokat” 
elláthatják kizárólag az államuk területi joghatóságán kívül (pl. az Egyesült Királyságban a Secret Intelligence 
Service (SIS)), kizárólag az államuk területi joghatóságán belül (pl. Németország Szövetségi Alkotmányvédelmi 
Hivatala), illetve joghatóságukon belül és kívül egyaránt (pl. a holland Általános Hírszerzési Szolgálat vagy AIVD). 
Néhány államban (pl. Svédországban és Dániában) ezek a szervek rendőrségi hatáskörökkel is rendelkezhetnek, 
és ezért néha „rendőrségi biztonsági szolgálatnak” is nevezik őket. A következetesség érdekében e tanulmányban 
a „hírszerzési ügynökség” fogalmát olyan szervezetekre használjuk, amelyeket a „biztonsági szolgálatok”, „belföldi 
hírszerzési ügynökségek” vagy „hírszerzési szolgálatok” nevekkel illetnek. 
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területet azonosít e szervek munkájában, amelyek a felügyelet szempontjából aggályokat 
vethetnek fel. A harmadik fejezet elemzi az EP jelenlegi szerepét és meglévő hatásköreit az 
AFSJ-szervek felügyelete terén, valamint azt, hogy milyen mértékben fér hozzá az említett 
szervektől származó (és azokra vonatkozó) információkhoz. Ez a fejezet vizsgálja a nemzeti 
parlamentek által az AFSJ-szervek felügyeletében betöltött szerepet is, valamint azt, hogy 
az Europol és az Eurojust közös ellenőrző hatóságai (JSB-k) milyen szerepet töltenek be a 
személyes adatok ezen ügynökségek által történő felhasználásának ellenőrzésében. A 
negyedik fejezet részletes összehasonlító értékelést ad a parlamenti és a parlamenten kívüli 
szakosodott felügyelet nemzeti szintű megszervezéséről és végrehajtásáról. Ez a fejezet 
külön figyelmet fordít a parlamenti és a parlamenten kívüli szakosodott felügyeleti szervek 
információkhoz való hozzáférésére. A tanulmány utolsó fejezete több választási lehetőséget 
is felvázol az Europol, az Eurojust, a Frontex és a SitCen Európai Parlament általi 
felügyeletének összevonására és megerősítésére. Az összefoglalás arra összpontosít, hogy 
erről a fejezetről adjon áttekintést, beleértve az Európai Parlamenthez intézett huszonkét 
ajánlást is. 
 

Ajánlások az Európai Parlament AFSJ-szervek feletti 
felügyeletének megerősítésére 
 
E tanulmány részletes ajánlásokat fogalmaz meg, amelyek hasznosak lehetnek annak 
küszöbön álló megvitatásához, hogy miként erősíthető az Európai Parlament felügyelete az 
AFSJ-szervek felett. Némely ajánlás érvényes az EP által a tanulmányban vizsgált 
valamennyi AFSJ-szerv (azaz az Europol, az Eurojust, a Frontex és a SitCen) felett 
gyakorolt felügyeletre, a többségük azonban kizárólag az AFSJ-ügynökségekre (azaz az 
Europolra, az Eurojustra és a Frontexre) összpontosít. Ez azért van így, mert az EP 
kifejezett szerződéses mandátummal rendelkezik az Eurojust és az Europol felügyeletére 
vonatkozóan, valamint társjogalkotója lesz az említett ügynökségekről és a Frontexről szóló 
új rendeleteknek. A SitCen parlamenti felügyelete eltérő fejlődési ívet jár majd be, mivel a 
SitCen a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) keretébe tartozik, ahol az EP kevesebb 
hatáskörrel rendelkezik. Az ajánlások az AFSJ-szervek felügyeletére vonatkoznak abban a 
formában, amelyben 2011 májusában működtek. Elengedhetetlen, hogy a felügyeleti 
szabályozásokat az említett szervek mandátumában és hatásköreiben bekövetkezett 
bárminemű változásokkal párhuzamosan dolgozzák ki, és azok továbbra is arányosak 
legyenek a felügyelt tevékenységekkel. 
 
Az AFSJ-szervek parlamenti felügyeletére irányuló jogi és intézményi keret kidolgozásakor 
az EP-nek és az egyéb fontos érdekelt feleknek továbbra is figyelembe kell venniük, hogy a 
felügyeleti rendszer nem válthat ki olyan hatást, ami eltántorítja a tagállamokat attól, hogy 
igénybe vegyék ezeket a szerveket az AFSJ területén folytatott együttműködés érdekében.  
Az uniós tagállamok többségét mára sikerült meggyőzni arról a hozzáadott értékről, 
amellyel egyes ügynökségek, így például az Europol és az Eurojust szolgálhatnak saját 
munkájuk támogatásaként. Mégis fennáll annak kockázata, hogy ha a felügyeleti 
szabályozások túl nagy terhet rónak az AFSJ-szervekre és/vagy nemzeti hatóságokra, 
akkor néhány tagállam egyszerűen áttér olyan kétoldalú együttműködési csatornákra, ahol 
gyengébb szabályozás és talán nem ugyanolyan szintű ellenőrzés érvényesül. Minden ebbe 
az irányba tett lépés aláásná az AFSJ-szervek azon képességét, hogy sikeresen 
hozzájárulhassanak a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének előmozdításához 
az EU-ban.   
 
1. ajánlás: Az Európai Parlamentnek biztosítania kell, hogy az AFSJ-szervek felügyeletére 
vonatkozó bármely új szabályozás ne azt a célt szolgálja, hogy eltántorítja a tagállamokat e 
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szervek együttműködési platformként való igénybevételétől.  
 

Az AFSJ-szervek feletti európai parlamenti felügyelet hatókörének 
korlátai  
 
E tanulmány több tényezőre is rávilágít, amelyek arra hivatottak, hogy korlátozzák az EP 
AFSJ-szervek feletti felügyeletének hatókörét. Ezek elsősorban az AFSJ-szervek operatív 
tevékenységének felügyeletéhez kapcsolódnak. Először is, az AFSJ-szervek kormányközi 
jellege, valamint az AFSJ-szervek és a tagállamok fellépései közötti kapcsolat fontos 
következményekkel jár a felügyeletre nézve. A tagállamok rendőrségi, ügyészi, határőrizeti 
és (kisebb mértékben) hírszerzési ügynökségei elsődleges információellátói, ugyanakkor fő 
ügyfelei is az AFSJ-szerveknek. Az AFSJ-szervek elsődlegesen a nemzeti ügynökségek által 
nyújtott információk alapján működnek, fő hozzájárulásuk pedig az említett 
ügynökségeknek küldött információk és elemzések. A nemzeti ügynökségek ezen 
információk alapján – kényszerítő hatáskörüket is igénybe véve – intézkedéseket tehetnek, 
akár az egyik AFSJ-szerv, például az Europol vagy a Frontex által koordinált műveletek 
összefüggésében is. Ahogy a tanulmány második fejezete is bemutatja, ezek a fellépések 
továbbra is a nemzeti hatóságok kizárólagos hatáskörét képezik. Ez azt jelenti, hogy mind 
az AFSJ-szervekhez beérkező információkat, mind pedig az említett szervek által nyújtott 
információk alapján végrehajtott fellépéseket a nemzeti jog szabályozza, és azokat a 
megfelelő nemzeti hatóságoknak kell felügyelniük. Az EP-ben és a tagállamokban 
általánosan elfogadott tény, hogy nem az EP előjoga annak felügyelete, hogy a nemzeti 
ügynökségek miként gyűjtik az AFSJ-szervekkel adott esetben megosztható információkat, 
és/vagy milyen fellépéseket tesznek az AFSJ-szervek által nyújtott információk alapján.  
 
Másrészt az AFSJ-szervek személyzete vegyes, azaz a tagállamok által kirendelt tagokból 
és az uniós személyzetből áll. Az Europolnál dolgozó nemzeti összekötő tisztviselőket, a 
Frontex által koordinált műveletekben részt vevő nemzeti határőröket, illetve a SitCen 
kirendelt hírszerző tisztviselőit a tagállamok fizetik; ők a nemzeti jogszabályokkal 
összhangban működnek együtt az ügynökségekkel. Ezért az AFSJ-szervekkel folytatott 
együttműködésük és az ott végzett közreműködésük felügyeletére alkalmasabbak a 
nemzeti felügyeleti mechanizmusok. Az AFSJ-szervek ezen kormányközi eleme 
megköveteli, hogy az EP szorosan együttműködjön a nemzeti parlamentekkel annak 
biztosítása érdekében, hogy megfelelő felügyeleti rendszerek érvényesüljenek.  
 
Harmadrészt az Europol és az Eurojust a mandátumukban előírtak keretein belül 
felhatalmazással rendelkeznek személyes adatok feldolgozására, tárolására és 
továbbítására. Ezek a tevékenységek beavatkoznak a magánélethez való jogba, és alapként 
szolgálhatnak arra, hogy a tagállamok vagy harmadik országok hatóságai éljenek 
kényszerítő vagy különleges hatásköreikkel, aminek különösen jelentős emberi jogi 
vonatkozásai vannak. Ennek fényében a szóban forgó tevékenységeket egyértelműen egy 
független szerv felülvizsgálatának kell alávetni. E célból az EU parlamenten kívüli 
szakosodott felügyeleti szerveket hozott létre, az Europol és az Eurojust közös ellenőrző 
hatóságait (JSB-k). A JSB-k hozzáférnek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos 
valamennyi aktához és helyszínhez, pozíciójuk pedig elég erős annak biztosításához, hogy 
korrigáljanak minden olyan gyakorlatot, amely sérti az adatvédelmi szabályozásokat. 
Véleményünk szerint a JSB-k megfelelő felügyeleti mechanizmust kínálnak a személyes 
adatok AFSJ-ügynökségek általi felhasználásának ellenőrzésére. Ennek megfelelően nincs 
szükség arra, hogy az EP a tevékenységeikkel párhuzamos munkát végezzen. Ugyanígy 
arra sem lesz szükség, hogy az EP felügyelje a Frontex által a személyes adatok 
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feldolgozása terén betöltött jövőbeli szerepet, mivel a tervek szerint az európai adatvédelmi 
biztos hasonló funkciókat látna el, mint a JSB-k.  
 
Számos egyéb érv szól még az ellen, hogy az EP-t tartósan bevonják az AFSJ-szervek 
operatív tevékenységeinek felügyeletébe. Először is, ahogy azt a negyedik fejezet is 
megemlíti, ez rendkívül időigényes feladat, sőt speciális szakértelmet és erőforrásokat 
igényel, amelyekkel sok parlamenti képviselő nem rendelkezik. A tanulmány céljából több 
európai parlamenti képviselővel és személyzeti taggal készítettek interjút, akik jelezték, 
hogy az EP-nek nincs ideje, erőforrása, illetve hajlandósága az AFSJ-szervek operatív 
tevékenységeinek ellenőrzésére. A felügyeletet hatékonyabban láthatja el egy „szakmai” 
felügyeleti szerv – például a JSB-k –, amely kizárólag az ügynökségek operatív 
tevékenységeinek felügyeletére összpontosít. Másrészt ha az EP-t megbíznák az 
információfeldolgozás felügyeletével, az megkövetelné, hogy a Parlament hozzáférjen az 
érintett aktákban fellelhető személyes adatokhoz, ami súlyos aggályokat vetne fel a 
személyes adatok védelme terén. Végezetül pedig az AFSJ-szervek által végzett munka 
operatív szempontjainak parlamenti ellenőrzése negatívan érintheti e szervek 
hatékonyságát. Ez abból fakad, hogy sok állam ellenzi az EP ilyen jellegű szerepvállalását, 
és csökkentené az AFSJ-szervekkel folytatott információmegosztást, ha az EP-re ilyen 
szerepet ruháznának. 

Az Európai Parlament felügyeleti mandátuma és feladatai  
 
A különböző uniós intézményekben és szervekben működő interjúalanyaink között 
széleskörű egyetértés alakult ki azzal kapcsolatban, hogy az EP-nek szerepet kell játszania 
az AFSJ-szervek felügyeletében. Az AFSJ-szerveknek a Parlament és a Parlament által 
létrehozott szervek révén ellátott felügyelete az első és a negyedik fejezetben felvázolt 
okokból fontos. És ami talán a legfontosabb: az EP immár társjogalkotó az AFSJ terén, és 
sarkalatos szerepe lesz különösen az AFSJ-ügynökségek jövőbeli mandátumának és 
hatásköreinek meghatározásában. Ezért elengedhetetlen, hogy az EP szerepet játsszon 
annak biztosításában, hogy ezek az ügynökségek hatékonyan és az alkalmazandó 
jogszabályoknak megfelelő módon töltsék be mandátumukat. Emellett az AFSJ-
ügynökségeket nagymértékben uniós forrásokból finanszírozzák, előirányzataikat pedig az 
EP határozza meg. Költségvetési hatóságként az EP-nek szerepet kell kapnia az említett 
források helyes és hatékony felhasználásának biztosításában.  
 
Az AFSJ-ügynökségek feletti parlamenti ellenőrzés mellett szóló érvek azonban nem vonják 
maguk után azt, hogy az EP-nek szerepet kell játszania azok irányításában is. Amikor az EP 
által az AFSJ-szervek felügyeletében betöltött szerepet vitatjuk meg, szem előtt kell 
tartanuk a hatáskörök és a felelősségi körök e tekintetben történő szétválasztását. Ez 
különösen fontos az Eurojust esetében, mivel az bírósági szervekkel működik együtt. Az 
AFSJ-szervek felügyeletét továbbá nem szabad összemosni az ügynökségek irányításával 
vagy közös igazgatásával sem – ez nem a Parlament feladata. Az AFSJ-szerveket azért 
hozták létre, hogy a meglévő szakismeretek letéteményeseiként szakmai szolgáltatást 
nyújtsanak az EU-nak és tagállamainak. Nem a parlamenti képviselők feladata, hogy 
beavatkozzanak e munka irányításába; ezek a feladatok elsősorban az ügynökségek 
igazgatóinak és igazgatótanácsainak előjogai. Eközben a Bizottság és/vagy a Tanács 
politikai irányt szab az AFSJ-szervek számára, és politikai felelősséget vállal értük. Emiatt 
nem javasolt, hogy az EP szerepet vállaljon olyan kérdésekben, mint az igazgatótanács 
képviselőinek kinevezése, vagy hogy akár tagja legyen az AFSJ-ügynökségek 
igazgatótanácsának. Az EP részvétele ezekben a döntéshozatali folyamatokban 
tulajdonképpen elhomályosítaná felügyeleti funkcióit, és a későbbiekben rendkívül 
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megnehezítené az ügynökségek és igazgatótanácsaik fellépéseinek független 
felülvizsgálatát.  
 
2. ajánlás: Az Európai Parlament ne legyen tagja az Europol vagy a Frontex 
igazgatótanácsának, illetve az Eurojust testületének.  
 
A negyedik fejezetben azzal érvelünk, hogy egy felügyeleti szerv megbízatásának tárgya(i) 
tekintetében nehéz kiállni egyetlen „bevált” megközelítés vagy gyakorlat mellett. Végső 
soron az számít, hogy egy hírszerzési ügynökség munkájának valamennyi vetületét egy 
olyan szerv felügyelje, amely független az ügynökségektől és a végrehajtó hatalomtól. Az 
EU esetében ez azt jelenti, hogy független az AFSJ-szervektől, a Tanácstól és a 
Bizottságtól. A tanulmány negyedik fejezete azt szemlélteti, hogy a felügyelet „tárgyai” 
nagyjából négy területre oszthatók: műveletek, szakpolitika, igazgatás és pénzügyek. A 
JSB-k és a nemzeti hatóságok részéről az AFSJ-szervek operatív tevékenységeinek 
felügyelete terén vállalt szereppel kapcsolatos korábbi megjegyzések fényében nyilvánvaló, 
hogy az EP-nek e szervek politikáinak, igazgatásának és pénzügyeinek felügyeletére kell 
összpontosítania. Ezt azonban az EP vizsgálati hatáskörének sérelme nélkül (amellyel a 
harmadik fejezetben foglalkozunk) kell megvalósítani, amelynek alapján az EP 
természetesen megvizsgálhat olyan állításokat, amelyek szerint ezen ügynökségek egyes 
tevékenységei sértik az uniós jogot.  
 
3. ajánlás: Az Európai Parlament AFSJ-ügynökségek felett gyakorolt felügyeletének azok 
politikáira, igazgatására és pénzügyeire kell összpontosítania.  
 

 

Az AFSJ-ügynökségek pénzügyeinek felügyelete 
 
Az EP jobban ki tudja használni költségevetési előirányzatait és mentesítési hatásköreit az 
AFSJ-ügynökségek felügyelete során, ha biztosítja a folyamatos kapcsolatot az 
ügynökségek politikáinak és igazgatásának felügyelete, illetve az ügynökségek 
költségvetésének jóváhagyása és mentesítése között. Az egész költségvetési ciklus szoros 
együttműködést igényel a LIBE bizottság (vagy bármely újonnan létrehozott szerv, amely 
mandátummal rendelkezik az AFSJ-ügynökségek felügyeletére), a Költségvetési Bizottság 
(BUDG) és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság (CONT) között. Négy fő módja van annak, 
ahogy az EP e tekintetben eredményesen folytathatja és javíthatja költségvetési felügyeleti 
hatásköreinek alkalmazását. Először is az EP-nek továbbra is erősítenie kell a CONT, a 
BUDG és a LIBE bizottság közötti együttműködést az egész költségvetési ciklus során, 
annak biztosítása érdekében, hogy kapcsolatok jöjjenek létre az AFSJ-ügynökségek 
pénzügyeinek és egyéb munkaterületeinek felügyelete között. Másrészt a LIBE bizottság 
néhány tagjában jobban tudatosítani kell azt a felelősségteljes költségvetési és mentesítési 
hatáskört, amely az EP rendelkezésére áll, továbbá azt is, hogy a LIBE miként tud 
együttműködni a BUDG és CONT bizottságokkal annak érdekben, hogy e hatáskörökkel 
hatékonyabban élhessen megbízatásának betöltése során. Harmadrészt a pénzeszközök 
feletti ellenőrzésből adódó hatalom (mind a parlamenti fenntartás eljárása, mind pedig a 
költségvetés mentesítésének megakadályozására vagy késleltetésére irányuló eljárás) 
eszközként használható arra, hogy változtatásokat követeljenek az érintett AFSJ-
ügynökség politikáiban, eljárásaiban vagy tevékenységeiben. Végezetül pedig, ahogy a 
harmadik fejezetben említettük, a parlamenti fenntartás eljárása bizonyos kivételes 
körülmények között eszközként használható arra, hogy rábírjanak egy AFSJ-ügynökséget 
információk felfedésére bármely olyan területen, amelyet az EU költségvetéséből 
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finanszíroznak. Erre azonban nem lesz szükség, ha az EP elfogadja a minősített 
információkhoz való hozzáférésre vonatkozó új jogi keretet (lásd alább). 
 
4. ajánlás: Az Európai Parlamentnek biztosítania kell, hogy költségvetési előirányzatai és 
mentesítési funkciói teljes mértékben összekapcsolódnak az AFSJ-ügynökségek feletti 
felügyeletének egyéb szempontjaival.  
 

Az Európai Parlament folyamatos tájékoztatása a biztonsági 
fenyegetésekről 
 
Az Európai Parlamentet tájékoztatni kell az EU és tagállamainak biztonságát érintő 
fenyegetésekről, hogy teljes körűen értékelni tudja az ilyen fenyegetések elleni fellépéshez 
szükséges intézkedéseket. Ilyen tájékoztatás nélkül az EP nehezen tudja teljes körűen 
felmérni, hogy például az AFSJ-szerveknek adott esetben szüksége van-e új hatáskörökre 
(ami jogalkotási módosításokat igényel), kiegészítő erőforrásokra vagy meghatározott 
harmadik államokkal kötendő új együttműködési megállapodásokra. Valójában ez kiváló 
példa egy olyan területre, ahol az EP-nek biztosítania kell, hogy szoros kapcsolat álljon fenn 
a jogalkotóként, költségvetési hatóságként és felügyeleti szervként betöltött szerepei 
között. Az ügynökségeknek is érdekében állhat, hogy tudatosítsák az EP-ben az aktuális 
fenyegetéseket, hiszen ekképpen ráébreszthetik az EP-képviselőket arra, hogy kiegészítő 
jogi hatáskörökre vagy erőforrásokra van szükségük, az EP-képviselők pedig e tekintetben 
hasznos szövetségeseknek bizonyulhatnak (lásd a negyedik fejezetet). Az EP például 
kockázatértékeléseket és fenyegetéselemzéseket kaphatna a Frontextől, szert tehetne a 
szervezett bűnözés jelentette fenyegetettség Europol által készített értékelésének teljes 
változatára, vagy a SitCen által a terrorfenyegetettségről készített értékelésekre (lásd a 
második fejezetet). Ezek az értékelések minősített dokumentumok, ezért azokat az EP-ben 
a minősített információk fogadására kijelölt szervhez kellene eljuttatni. Ebben az 
összefüggésben a felelős szerv zárt ajtók mögött tárgyalhatna az AFSJ-szervek illetékes 
tisztviselőivel. 
 
5. ajánlás: Az Európai Parlament kapjon fenyegetésértékeléseket az AFSJ-szervektől.  
Ezáltal a Parlament képes lenne jobban felmérni azt, hogy e szervek rendelkeznek-e az 
ilyen jellegű fenyegetések kezeléséhez szükséges jogi mandátummal, hatáskörökkel és 
pénzügyi erőforrásokkal.   
 

Az Európai Parlament és a közös ellenőrző hatóságok kapcsolata 
 
Az EP jelenleg igen korlátozott kapcsolatot tart fenn a két közös ellenőrző hatósággal. A 
JSB-kkel folytatott szorosabb viszony kezdetét jelenthetné, ha meghívnák azok elnökeit, 
hogy megvitassák az EP illetékes szervével a kétéves és tematikus jelentéseket (lásd 
alább). Ez a párbeszéd lehetővé tenné a JSB-k elnökei számára, hogy megfogalmazzák a 
mandátumukkal, hatásköreikkel vagy a rendelkezésükre álló erőforrásokkal kapcsolatos 
aggályaikat. Az EP és a JSB-k közötti találkozók fórumként is szolgálhatnának a JSB-k által 
megfogalmazott ajánlások végrehajtásának megvitatásához. Erre alapozva az EP latba 
vethetné politikai befolyását annak érdekében, hogy felvesse az aggályos kérdéseket az 
ügynökségek igazgatói vagy az igazgatótanácsok előtt, költségvetési hatáskörét pedig 
felhasználhatná az ilyen ügyek kezelésére. A JSB-khez fűződő rendszeresebb 
kapcsolatokból az EP-képviselők is hasznot húzhatnának munkájuk ellátása során. A JSB-
knél jelentős tudás és szakértelem halmozódik fel, amelyből az EP-képviselők is 
meríthetnének például akkor, amikor az ügynökségek igazgatóival tartott meghallgatásokra 
készülnek, illetve saját kezdeményezésű vagy jogalkotási jelentéseket készítenek az 
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Europolról vagy az Eurojustról. Az EP-képviselők és személyzetük nem csupán az időszakos 
meghallgatásokon kamatoztathatják ezt a szakértelmet, hanem a JSB-k jelentéseinek 
felülvizsgálatakor is, vagy amikor informális megbeszéléseket folytatnak a JSB-k tagjaival 
és azok titkárságával.  
 
Az EP és a JSB-k (vagy egyéb, parlamenten kívül létrehozott szakosodott felügyeleti 
szervek) közötti szorosabb kapcsolattartás keretében egy EP-képviselőkből álló testület 
számára adott esetben hozzáférést kell biztosítani a JSB-k ellenőrzési jelentéseihez. Amire 
az EP-nek nem lesz szüksége, az az Europol adatbázisaiba vagy az Eurojust elektronikus 
ügykezelési rendszerébe (CMS) felvett és/vagy a nemzeti hatóságokkal vagy harmadik 
országokkal megosztott személyes adatokhoz való hozzáférés. Az ilyen adatokhoz való 
hozzáférés súlyos adatvédelmi aggályokat vetne fel. Amennyiben felügyeleti funkciói 
keretében az EP mégis hozzáfér olyan dokumentumokhoz, amelyek személyes adatokat 
tartalmaznak, ez esetben azokat törölni kell ezen dokumentumokból a Bizottság és a 
Parlament között 2010-ben létrejött keretmegállapodás második mellékletében előírtak 
szerint.  
 
Az EP fontolóra veheti az egyes tagállamokban már alkalmazott gyakorlat bevezetését, 
amikor is a parlament felkérhet egy parlamenten kívüli felügyeleti szervet egy bizonyos ügy 
kivizsgálására (lásd a negyedik fejezetet). Ez egy közvetlenebb módszer, amellyel az adott 
parlament igénybe veheti a parlamenten kívüli felügyeleti szerv szakértelmét és 
függetlenségét az ügynökség által végzett munka sajátos szempontjainak megvizsgálása 
érdekében. Tudomásunk szerint az EP jelenleg nem intézhet ilyen kérést a JSB-khez. 
Minden ilyen természetű rendelkezést körültekintően kell megfogalmazni annak biztosítása 
érdekében, hogy a parlamenten kívüli felügyeleti szervek, például a JSB-k függetlensége ne 
kerülhessen veszélybe az EP ilyen típusú kérése nyomán. Ennek megfelelően sokat lehet 
tanulni a nemzeti szinten bevált gyakorlatból, nevezetesen hogy a parlamenten kívüli 
felügyeleti szervek hozzák meg a végleges döntést arról, hogy a parlament vagy bármely 
más jogalany kérésére megvizsgálnak-e egy adott ügyet (lásd a negyedik fejezetet).     
 
6. ajánlás: Az Európai Parlamentnek rendszeres párbeszédet kell folytatnia az Europol és 
az Eurojust közös ellenőrző hatóságaival (JSB-k), és az AFSJ-ügynökségek felügyeletének 
ellátásakor fel kell használnia a JSB-k jelentéseit és szakértelmét.  
 

Az Európai Parlament arra irányuló jogának egységesítése, hogy 
beidézze az AFSJ-ügynökségek igazgatóit 

 
Az EP-nek jelenleg hatáskörében áll felkérni az Europol igazgatóját és az Europol 
igazgatótanácsának elnökét, hogy jelenjen meg előtte. Ezt a hatáskört ki kellene terjeszteni 
a Frontexre (az igazgatóra és az igazgatótanács elnökére) és az Eurojustra (az 
adminisztratív igazgatóra és a testület elnökére) is. Ugyan az Európai Parlament nem 
rendelkezik ilyen a hatáskörökkel az Eurojust és a Frontex tekintetében, hangsúlyozni kell, 
hogy a gyakorlatban az AFSJ-ügynökségek igazgatói felkérésre gyakran megjelennek a 
Parlament előtt, és tudatában vannak annak, hogy rossz fényt vetne intézményükre, ha ezt 
elutasítanák.  
 
Az ügynökségek igazgatóinak és az igazgatótanács/testület elnökeinek beidézésére irányuló 
hatáskör különösen hasznos lehet olyan összefüggésben, amikor az ügynökségek igazgatói 
nem az ügynökség éves jelentését mutatják be. Ez lehetővé tenné például, hogy az EP egy 
sajátos probléma vagy botrány napvilágra kerülése esetén kérje az igazgató megjelenését. 
Azonban egy AFSJ-szerv igazgatójának beidézéséhez való jog korlátozott előnyökkel járhat, 
ha az érintett EP-képviselők nem jogosultak minősített ügyek megvitatására. A jelenlegi 
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eljárások értelmében az igazgatók nem válaszolhatnak, illetve dönthetnek úgy, hogy nem 
válaszolnak olyan kérdésekre, amelyek minősített információk felfedésével járnának. Ez 
még jobban szemlélteti annak szükségességét, hogy az egyéb felügyeleti mechanizmusok 
kidolgozása előtt ki kell alakítani a minősített információkhoz való hozzáférés megfelelő 
keretét (lásd alább). 
 
Úgy döntöttünk, hogy ezt az ajánlást az AFSJ-ügynökségekre korlátozzuk, azaz nem vonjuk 
bele a SitCen igazgatóját. Nehéz előrevetíteni, hogy ez a formális hatáskör miként 
terjeszthető ki a SitCen igazgatójára, mivel ez esetben nem egy autonóm ügynökségről van 
szó. Az EP azonban felkérheti a kül- és biztonságpolitikai főképviselőt – akinek irányítása 
alá a SitCen is tartozik –, hogy jelenjen meg a Parlament előtt. 
 
7. ajánlás: Az Európai Parlament hatáskörét, amely alapján beidézheti az Europol 
igazgatóját és az Europol igazgatótanácsának elnökét, ki kell terjeszteni az Eurojust és a 
Frontex ezzel egyenértékű tisztségeit betöltő személyekre is. 
 

Az ügynökségi igazgatók kinevezésének felügyelete 
 
Jelenleg az EP-nek nincs semmilyen szerepe az AFSJ-ügynökségek igazgatóinak vagy a 
SitCen igazgatójának kinevezésében. Mégis az EP-nek már régóta megfogalmazott 
kívánsága, hogy vonják be e szervek igazgatóinak kinevezésébe. A negyedik fejezetben 
taglalt, a nemzeti parlamentek által a hírszerzési ügynökségek igazgatóinak kinevezésében 
betöltött szerepről készített felmérés azt mutatja, hogy a parlamentek többsége nem vesz 
részt a hírszerzési ügynökségek igazgatóinak kinevezésében.  
 
Több hátulütője is van annak, ha az EP-t bevonják az igazgatók kinevezésébe, ezek pedig 
nagyjából hasonlítanak a nemzeti parlamentek ilyen típusú szerepével kapcsolatos 
érvekhez, amelyeket a negyedik fejezet ismertet. Az EP-nek az igazgatók kinevezésébe 
való bevonása mindenekelőtt azzal a kockázattal jár, hogy politikai jellegűvé válik az 
ügynökségek munkája, amelyeket nem politikai szerveknek szántak. Ezt az aggályt tovább 
súlyosbítaná, ha a Parlamentnek az igazgatók kinevezésében betöltött szerepe magában 
foglalná a jelölt jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó jogkört is. Másrészt az 
Europol, a Frontex és az Eurojust igazgatóinak/elnökének kiválasztása már jelenleg is egy 
hosszadalmas és nehézkes folyamat, mivel abban 27 tagállam képviselője vesz részt, akik 
igyekeznek kompromisszumos jelöltet találni. Ha bevonják az EP-t ebben a folyamatba, az 
csak még tovább bonyolítaná és elnyújtaná a már így is hosszadalmas procedúrát. Emellett 
az, hogy a 27 tagállam már részt vesz az igazgatók kiválasztásában, önmagában is 
gondoskodik a beépített fékek és ellensúlyok meglétéről, ami megakadályozza, hogy 
bármely fél saját érdekeinek előmozdítására jelöljön ki igazgatót. Ezzel okafogyottá válik az 
egyik fő érv, amiért a nemzeti parlamentek részt vesznek a hírszerzési ügynökségek 
igazgatóinak kinevezésében: ez pedig az, hogy megakadályozzák a hivatalban lévő 
kormányt abban, hogy egyoldalú politikai érdekek érvényesítése vagy védelmezése 
érdekében jelöljön ki valakit.  
 
Mindent egybevetve a szerzők nincsenek meggyőződve arról, hogy az Európai 
Parlamentnek szerepet kellene kapnia az AFSJ-szervek igazgatóinak kinevezésében. A 
Parlamentet azonban folyamatosan tájékoztatni kell a kinevezési eljárásról. Ez magában 
foglalná a javasolt jelöltek személyéről és mandátumáról szóló tájékoztatást is.  
 
8. ajánlás: Az Európai Parlament ne kapjon szerepet az AFSJ-szervek 
igazgatójának/elnökének kinevezésében.  
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Az Európai Parlament szerepe az AFSJ-szervek együttműködő 
partnereinek emberi jogi teljesítményéről készített értékelésekben 
 
A JSB-k véleményt nyilvánítanak az adatvédelem jogi és intézményi kereteiről a harmadik 
országokban, azonban nem vizsgálják egy adott külföldi partner, például egy harmadik 
országban működő rendőri szerv tágabb értelemben vett emberi jogi teljesítményét. Ezért 
nem áll rendelkezésre független értékelés arról, hogy azok az ügynökségek, amelyekkel az 
AFSJ-szervek információkat osztanak meg, alkalmaznak-e emberi jogokat sértő 
technikákat. Ahogy azt a negyedik fejezet is bemutatja, ez mind a bejövő, mind pedig a 
kimenő információkra érvényes. A külföldi partnerek például kínzással vagy önkényes fogva 
tartással is gyűjthetnek információkat, amelyeket azután megosztanak az AFSJ-szervekkel. 
Ugyanígy az AFSJ-szervek által nyújtott információkat az emberi jogokat sértő 
tevékenységek részeként használhatják fel. Ezek az aggályok különösen a személyes 
adatok megosztása szempontjából lényegesek.  
 
Bár az AFSJ-szerveknek a kellő gondosságra irányadó saját eljárásai elvileg megelőzik 
ennek bekövetkeztét, egy független felügyeleti szerv számára helyes gyakorlat, ha 
bizonyos formában emberi jogi értékelést készít a harmadik országokban működő 
partnerügynökségek általános emberi jogi teljesítményéről, illetve arról, hogy tiszteletben 
tartják-e az emberi jogokat. Erre nemzeti szinten már van precedens (lásd a negyedik 
fejezetet), és ez olyan szerep, amelyet az EP vagy más független szerv is betölthet. Ha az 
EP vállalná ezt a szerepet, akkor érdemes lenne bevonni a Külügyi Bizottság Emberi Jogi 
Albizottságát, amely szakértelemmel rendelkezik az Európai Unión kívüli emberi jogi 
kérdések vizsgálata terén. Ezek az értékelések nem lennének kötelező erejűek, de 
tájékoztatásul szolgálhatnának a Tanács és az AFSJ-ügynökségek igazgatótanácsai 
számára, amikor információmegosztásról szóló megállapodásokat kötnek harmadik 
országokkal.  
 
 
9. ajánlás: Az Európai Parlamentnek biztosítania kell, hogy egy parlamenti (al)bizottság 
vagy egy parlamenten kívüli szakosodott szerv független értékelést nyújtson a harmadik 
országokban az AFSJ-szervekkel együttműködő ügynökségek általános emberi jogi 
teljesítményéről, illetve arról, hogy tiszteletben tartják-e az emberi jogokat. Ezeket az 
értékeléseket a harmadik országokkal létrejött információmegosztási vagy egyéb 
együttműködési megállapodások aláírása előtt, illetve e megállapodások végrehajtása során 
lehetne elvégezni. 
 

Az Európai Parlament szerepe az AFSJ-szervek 
információmegosztási és egyetértési megállapodásainak 
felülvizsgálatában 
 
Az információmegosztásról szóló megállapodások fontos részét képezik az ügynökségek 
politikájának, ezért azokat az EP-nek felül kell vizsgálnia. Csakugyan fontos, hogy az EP 
ismerje azokat a feltételeket, amelyek alapján az AFSJ-szervek együttműködnek egymással 
és a külföldi jogalanyokkal. Véleményünk szerint az EP-nek nem kell szerepet játszania az 
ügynökségek közötti információmegosztási vagy egyetértési megállapodások 
megfogalmazásában vagy jóváhagyásában (ezek különböznek az EU és a harmadik 
országok közötti megállapodásoktól, így például a SWIFT-megállapodástól). Azonban egy e 
célra kijelölt parlamenti szerv számára lehetővé kell tenni a létrejött megállapodások 
utólagos felülvizsgálatát, továbbá azt, hogy kérdéseket tegyen fel, illetve felvesse aggályait 
többek között az ilyen jellegű megállapodások tartalmával és végrehajtásával kapcsolatban. 
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Az EP számára nem elegendő, hogy egyszerűen csak tudomására hozzák e megállapodások 
létrejöttét. Így az AFSJ-szerveket arra kell kötelezni, hogy továbbítsák az adott 
megállapodásokat és egyetértési megállapodásokat a Parlament illetékes szerveinek, még 
akkor is, ha e megállapodásokat minősített információnak tekintik.  
 
10. ajánlás: Az Európai Parlamentnek hozzáféréssel kell rendelkeznie az AFSJ-szervek 
között az Európai Unión belül megkötött, valamint az AFSJ-szervek és harmadik országok 
vagy szervezetek között létrejött információmegosztási és egyetértési 
megállapodásokhoz. 
 

Az Európai Parlament hozzáférése a minősített információkhoz és 
ezen információk EP általi védelme 
 
Ahogy e tanulmányban a hírszerzési ügynökségek nemzeti szintű felügyeletéről készített 
elemzés is szemlélteti, az információ az, amely életben tartja a felügyeletet; az ügynökségi 
munka felügyeletére adott megbízás haszna igencsak korlátozott, ha nem jár együtt a 
releváns információkhoz való hozzáféréssel. Rendkívül nehéz lesz megerősíteni az AFSJ-
szervek parlamenti felügyeletét olyan világos és kiszámítható szabályok és eljárások nélkül, 
amelyek alapján az EP hozzáfér az e szervektől, a Bizottságtól és a Tanácstól származó 
releváns információkhoz. Miközben a lényeges információkhoz való hozzáférés alapvető 
fontosságú a felügyelet szempontjából, a hatékony felügyelet érdekében az is 
elengedhetetlen, hogy a felügyeleti szervek szakszerűen kezeljék ezen információkat. 
Ennek megfelelően az EP minősített információkhoz való jobb hozzáférése mellett megfelelő 
eljárásokat is ki kell dolgozni ezen információk védelmére, az EP-képviselőknek pedig a 
továbbiakban is kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy szakszerűen kezelik a minősített 
információkat.  
 

Az AFSJ terén az Európai Parlament minősített információkhoz való hozzáférésének javítása 
 
A minősített információkhoz való parlamenti hozzáférés megfelelő jogi és intézményi 
keretének kialakítása alapvető fontosságú ahhoz, hogy megerősítsék az EP AFSJ-szervek 
felett gyakorolt felügyeletét. Az EP minősített információkhoz való hozzáféréséről folytatott 
vitának az EP AFSJ-szervek felügyeletére vonatkozó mandátumának alakulásáról tartott 
megbeszélésekkel párhuzamosan kell folynia, és e tanulmányban mi csakugyan azzal 
érvelünk, hogy egy felügyeleti szerv információs igényei szorosan összefonódnak annak 
mandátumával. Mégis függetlenül attól, hogy az EP az AFSJ-ügynökségek munkájának 
mely szempontjait kívánja felügyelni, és mely intézményi mechanizmust választja e 
felügyelet ellátására (e mechanizmusok megvitatását lásd alább), döntő fontossággal bír 
majd a releváns minősített információkhoz való hozzáférés. Ennek oka az, hogy az AFSJ-
szervek munkájának különböző szempontjai minősítettek és/vagy minősített információk 
feldolgozásával vagy előállításával járnak.  
 
A minősített információkhoz való parlamenti hozzáférésről jelenleg tárgyalnak a 1049/…/… 
rendelet felülvizsgálatáról folytatott tanácskozások keretében, amely jogszabály látszólag 
az uniós szervek információihoz való nyilvános hozzáférésről szól. Az EP e témával 
foglalkozó előadója, Michael Cashman úgy döntött, hogy az információkhoz való parlamenti 
hozzáférésre vonatkozó rendelkezéseket épít be az uniós dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló átfogóbb jogi keret tervezetébe. E megközelítésnek számos előnye van. 
Először is a cél annak biztosítása, hogy létrejöjjön egy általános keret, amely szabályozza 
az EP hozzáférését valamennyi uniós szervtől és valamennyi politikai területről származó 
minősített információkhoz. Ez vonzóbb lehet egy olyan széttagolt jogi keretnél, amely a 
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Parlament információkhoz való hozzáférését különböző területeken létrejött intézményközi 
megállapodások alapján rendezi. A jelenlegi keret hatása, hogy az EP néhány területen – 
míg máshol nem – fér hozzá például a Tanács minősített információihoz, és a különféle 
szakpolitikai területeken különböző szabályok alkalmazandók a minősített információkhoz 
való hozzáférésre. Másrészt az a megközelítés, miszerint az EP minősített információkhoz 
való hozzáférésére vonatkozó rendelkezések az információkhoz való nyilvános hozzáférésről 
szóló átfogóbb jogszabály részét képezik, segítséget nyújthat annak biztosításában, hogy e 
szabályok jogszabályi státusszal bírjanak, ne pedig alárendelt jogállású intézményközi 
megállapodásokban rögzítsék őket.  
 
Ezen előnyök ellenére úgy véljük, hogy a minősített információkhoz való parlamenti 
hozzáférést külön kell választani az információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 
rendelkezésektől. Ezt támasztja alá a nemzeti szinten bevett gyakorlat is, ahol az 
információ szabadságáról/az információhoz való hozzáférésről szóló törvényeket teljesen 
különválasztják az információkhoz való parlamenti hozzáférésre vonatkozó 
szabályozásoktól. A minősített információkhoz való parlamenti hozzáférés az információk 
olyan egyedi kategóriáihoz való hozzáférést jelent, amelyeket indokoltan vonnak ki a 
nyilvános hozzáférés köréből, ilyenek például a hírszerzési ügynökségek munkájával 
kapcsolatos információk. Pontosan azért, mert ezek az információk nem tartoznak a 
nyilvános hozzáférés körébe, azokat bizonyos parlamenti képviselők, illetve adott 
intézmények rendelkezésére kell bocsátani, amelyeket a parlamentek hoztak létre többek 
között a hírszerzési ügynökségek ellenőrzése céljából. A tanulmányban elemzett szinte 
összes államban a parlamentek elsőbbségi hozzáférést kapnak a minősített információkhoz 
azért, hogy többek között felügyelni tudják a hírszerzési tevékenységeket. Ez arra az 
elgondolásra épül, hogy a parlamenti képviselőket a nép választja meg, hogy 
elszámoltassák a kormányokat és hivatalaikat. Ennek érdekében elsőbbségi hozzáférésre 
van szükségük olyan információkhoz, amelyek nem feltétlenül elérhetőek a nyilvánosság 
számára. Ezért a minősített információkhoz való parlamenti hozzáférésre irányadó 
szabályokat törvényben rögzítik, és azok elkülönülnek az információ szabadságáról/az 
információhoz való hozzáférésről szóló általános törvényektől. 
 
11. ajánlás: Az Európai Parlament minősített információkhoz való hozzáférésére vonatkozó 
új rendeleteket külön kell választani az információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 
jogszabályoktól.  
 

Az Európai Parlament információkhoz való hozzáférésének jogalapja  
 
Az EP több opciót is szem előtt tart az AFSJ-ben és azon túlmutató területeken a minősített 
információkhoz való parlamenti hozzáférésre vonatkozó új jogi keret kidolgozását illetően. 
Először is a minősített információkhoz való parlamenti hozzáférésre vonatkozó 
rendelkezéseket be lehetne építeni az Europolról, az Eurojustról és a Frontexről szóló új 
rendeletekbe. Ezeket a rendelkezéseket az említett ügynökségek parlamenti felügyeletére 
vonatkozó rendeletekkel párhuzamosan dolgoznák ki, ezáltal biztosítva, hogy az EP-nek az 
egyes ügynökségektől származó és azokat érintő minősített információkhoz való 
hozzáférése világosan összekapcsolódjon az egyes ügynökségekre vonatkozó felügyeleti 
mandátumával és feladataival. Fontos megemlíteni, hogy ezeket a rendeleteket ki kellene 
terjeszteni az EP-nek a Tanácstól érkező minősített információkhoz való hozzáférésére is, 
mivel a Tanács rendelkezik az AFSJ-ügynökségekre vonatkozó információk jelentős 
mennyiségével.  
 
Másrészt az EP megkísérhetne tárgyalásokat kezdeményezni a Tanáccsal az AFSJ-re 
vonatkozó egyedi intézményközi megállapodásról. A Tanáccsal az AFSJ-ről kötött 
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megállapodás segíthetne biztosítani a parlamenti hozzáférésre vonatkozó szabályozások 
egységes készletét, továbbá egy egységes mechanizmust biztosíthatna az ilyen jellegű 
hozzáféréshez (pl. az ötödik fejezetben tárgyalt lehetőségek a különbizottságok vagy 
albizottságok létrehozásáról). Nem egyértelmű azonban, hogy a Tanáccsal kötött 
megállapodás kiterjedhetne-e maguktól az ügynökségektől származó információkhoz való 
parlamenti hozzáférésre. Ezért a megállapodás valamilyen formájára lehet szükség az EP és 
a három említett ügynökség mindegyike között az információkhoz való parlamenti 
hozzáférést illetően. Ez valószínűleg az egyes ügynökségekre vonatkozó hatályos 
jogszabályok némi módosítását tenné szükségessé, aminek bekövetkezése nem valószínű, 
hiszen az elkövetkező három évben mindhárom ügynökség tekintetében a jogszabályi alap 
módosítása várható.  
 
Harmadrészt, ahogy a fentiekben is megemlítettük, az összes szakpolitikai terület 
minősített információihoz való európai parlamenti hozzáférést egy átfogó jogszabályban 
lehetne szabályozni, amely az uniós dokumentumokhoz való nyilvános hozzáféréssel is 
foglalkozik. A jelenlegi javaslatok alapján az EP többek között az adott területért felelős 
bizottság elnökén keresztül kérhetne hozzáférést minősített információkhoz, például az 
AFSJ esetében a LIBE bizottságon keresztül. Amennyiben a hozzáférést megadják, az 
információt egy különbizottság rendelkezésére bocsátanák, amely az EP Elnökök 
Értekezlete által kijelölt hét képviselőből állna. A bizottság tagságának lehetne egy magja – 
amelyet például a képviselőcsoportok vezetői alkotnak –, azonban nem állandó tagsággal 
rendelkező bizottságként működne. E sajátos intézményi mechanizmus lényegi elemeit az 
alábbiakban részletesen tárgyaljuk majd. Azonban a fent már említett okokból az EP 
minősített információkhoz való hozzáférésére irányadó szabályozásokat nem szabad 
beépíteni az információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló jogszabályba.  
 
12. ajánlás: Az AFSJ-ügynökségekről (Europol, Eurojust és Frontex) szóló új jogszabályok 
tartalmazzanak rendelkezéseket az Európai Parlament ezen ügynökségektől származó és 
azokat érintő minősített információkhoz való hozzáféréséről. E rendelkezéseket az EP ezen 
ügynökségek felügyeletére vonatkozó mandátumához kell kötni, amelyet ugyanebben a 
jogszabályban határoznak meg. 
 
A harmadik fejezetben amellett érvelünk, hogy az EP SitCennel kapcsolatos információkhoz 
való hozzáférését szabályozó jogi keretet külön kell megvizsgálni. Erre azért van szükség, 
mert a SitCen – bár ellát néhány olyan feladatot is, amelyek az AFSJ szempontjából 
lényegesek – más politikai területhez tartozik (KKBP), ahol az EP kevesebb hatáskörrel 
rendelkezik. Az AFSJ-ügynökségektől eltérően a SitCennek nincs saját jogalapja, és 
nincsenek arra irányuló tervek sem, hogy jogalapját „lisszaboni alapokra” fektessék.  
 
Az EP KKBP területén illetékes különbizottsága adott esetben hozzáférhet a SitCenre 
vonatkozó információkhoz, azonban tudomásunk szerint még sohasem élt ezzel a 
lehetőséggel. A Tanács és az EP közötti 2002-es intézményközi megállapodást valószínűleg 
újra kell majd tárgyalni annak fényében, hogy a Lisszaboni Szerződés mélyreható 
változásokat vezetett be a KKBP terén. E tanulmány szempontjából a legfontosabb változás 
az, hogy a SitCen már nem kizárólag a Tanács létesítménye, mivel immár az EKSZ 
intézményi struktúrájába tartozik. Bár a főképviselő kijelentette, hogy a Tanács és az EP 
között jelenleg fennálló intézményközi megállapodás – amely az EP minősített 
információkhoz való hozzáférését szabályozza a KKBP területén – továbbra is 
alkalmazandó, az EKSZ szabályai annyira eltérőek, hogy valószínűleg új megállapodásra 
lesz szükség az EP és az EKSZ között, amely rendelkezik a minősített információkhoz való 
parlamenti hozzáférésről. Ugyanakkor a SitCen kormányközi jellegének fényében a Tanács 
esetleg továbbra is kapuőrként működhet az említett szervvel kapcsolatos információkhoz 
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való parlamenti hozzáférés terén. Ennélfogva az EP és a Tanács között jelenleg fennálló 
2002-es megállapodás vagy annak egy felülvizsgált változata továbbra is érvényben 
maradhat.  
 
13. ajánlás: Az Európai Parlamentnek fontolóra kell vennie egy intézményközi 
megállapodás megtárgyalását az Európai Külügyi Szolgálattal, amely rendelkezne a 
minősített információkhoz való parlamenti hozzáférésről.  
 

Az Európai Parlament AFSJ-ügynökségektől származó minősített információkhoz való 
hozzáférésének köre 
 
Ahelyett, hogy részletes listát állítanánk össze azon információtípusokról, amelyekhez az EP 
hozzáférhet, a jogszabály szempontjából előnyösebb lenne, ha az EP általános 
jogosultságot szerezne arra, hogy kérelmezze az (új) felügyeleti mandátuma és funkciói 
alapján általa fontosnak ítélt minősített információkhoz való hozzáférést. A negyedik 
fejezetben azt fejtegetjük, hogy ez nemzeti szinten egy elterjedt bevált gyakorlat, amely 
elősegíti annak biztosítását, hogy a releváns információk körének meghatározása 
elsősorban a felügyeleti szerv előjoga legyen. Az EP AFSJ-ügynökségek felett gyakorolt 
felügyeletének összefüggésében a minősített információkat az alábbiakban vázolt 
intézményi mechanizmusok egyikének keretében kérnék és bocsátanák rendelkezésre. A 
minősített információk kérelem alapján történő hozzáférésére azonban megfelelő 
korlátozásokat alkalmaznának, amelyeket például az EP és a Bizottság között 2010-ben 
létrejött keretmegállapodás második melléklete is rögzít.   
 
14. ajánlás: Az AFSJ-ügynökségek Európai Parlament általi felügyeletére vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések között szerepelnie kell egy általános jogosultságnak arra, hogy a 
Parlamentnek egy e célra kijelölt szerve hozzáférhessen minősített információkhoz, 
amennyiben azokat felügyeleti mandátuma és funkciói szempontjából lényegesnek ítéli. 

 
Miközben az EP-nek egy általános jogosultságra van szüksége ahhoz, hogy kérelmezhesse 
a felügyeleti mandátuma és funkciói szempontjából lényegesnek ítélt minősített 
információkhoz való hozzáférést, a releváns információkhoz való hozzáférés talán jobban 
biztosítható azáltal, ha kötelezik az ügynökségeket bizonyos információkategóriák proaktív 
közlésére. Az ötödik fejezetben javasoltak alapján például a következő típusú információkat 
lehetne proaktív módon közölni: 
 

 az AFSJ-ügynökségek éves munkatervei 
 az ügynökségek által készített fenyegetésértékelések  
 az AFSJ-ügynökségek közötti együttműködési és információmegosztási 

megállapodások 
 az AFSJ-ügynökségek és harmadik országok közötti együttműködési és 

információmegosztási megállapodások 
 a költségvetés-tervezéssel és a múltbeli kiadásokkal kapcsolatos valamennyi 

információ 
 
Az ilyen típusú információk proaktív közlése nagyjából összhangban áll az olyan hasonló 
rendelkezésekkel, amelyek nemzeti szinten alkalmazandók a felügyeleti szerveknek 
nyújtott proaktív közlésekre (lásd a negyedik fejezetet).  
 
15. ajánlás: Az AFSJ-ügynökségek Európai Parlament általi felügyeletére vonatkozó új 
jogszabályi rendelkezéseknek fel kell sorolniuk azon információk célzott kategóriáit – a 
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minősített információkat is beleértve –, amelyeket proaktív módon közölni kell a Parlament 
e célra kijelölt szervével. 
 

Az Európai Parlament által kezelt információk védelme 
 
Az Európai Parlament minősített információkhoz való hozzáférésének javításával 
párhuzamosan szabályokat és eljárásokat is ki kell dolgozni az EP által kezelt minősített 
információk védelmére.  
 
A negyedik fejezet három fő mechanizmust vázol fel, amelyek annak biztosítására 
szolgálnak, hogy a felügyeleti szervek tagjai megfelelő engedélyezés nélkül ne fedjenek fel 
minősített információkat. Az EP-nek érdemes lenne mindhármat külön is megfontolnia. 
Először is intézkedéseket kell hozni annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő 
személyeket választják ki azokra a tisztségekre, amelyekben minősített információkhoz 
férnek hozzá. Ennek egyik igen egyszerű módja, ami az EP-n belül is alkalmazható, hogy a 
képviselőcsoportok vezetői gondosan kiválasztják azokat az EP-képviselőket, akik tagjai 
lesznek a minősített információkhoz hozzáférő testületeknek. Az EP követhetné néhány 
nemzeti parlament gyakorlatát, ahol a minősített információkhoz hozzáféréssel rendelkező 
bizottságok tagjait egy másik frakcióban ülő képviselőtárs választja ki, ezzel biztosítva a 
pártokon átívelő támogatást (lásd a negyedik fejezetet). Erre azonban az EP-ben még nincs 
precedens.  
 
Néhány felügyeleti szerv vizsgálati és biztonsági átvilágítási eljárásokat is alkalmaz. 
Miközben az EP személyzetét mindenképpen biztonsági átvilágításnak vetik alá, mielőtt 
minősített információkhoz kapna hozzáférést, az EP-képviselők helyzete ennél jóval 
bonyolultabb. A negyedik fejezet jól szemlélteti, hogy az uniós tagállamok többségében (de 
nem mindegyikében) a képviselőket nem vetik alá ellenőrzésnek vagy biztonsági 
átvilágításnak. Ezek az eltérő nemzeti gyakorlatok problémát okoztak az EP-nek, mivel (az 
EP-képviselőket érintő) biztonsági átvilágítási eljárásokat a nemzeti hatóságoknak kell 
elvégezniük, és számos uniós tagállamban a parlamenti képviselők nem eshetnek át 
biztonsági átvilágításon. Ezért az EP és a Bizottság között 2010-ben létrejött 
keretmegállapodás némi teret hagyott az eltérő tagállami gyakorlatok számára azáltal, 
hogy beillesztette a „megfelelő személyi biztonsági tanúsítvány” kifejezést. Figyelembe 
véve a parlamenti képviselők biztonsági átvilágításához fűződő kényes kérdéseket, 
tanácsos lenne, ha az uniós intézmények ezt a megközelítést követnék az EP-képviselők 
más uniós intézmények és szervek minősített információihoz való hozzáférésére vonatkozó 
jogi keret kidolgozásakor. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a biztonsági átvilágítás 
egyfajta bizalomépítő intézkedésnek is tekinthető, ami megkönnyítheti a felügyeleti szervek 
számára, hogy hozzáférést kapjanak minősített információkhoz. Ennek fényében azok az 
EP-képviselők, akik a minősített információkhoz hozzáféréssel rendelkező testületek tagjai, 
talán fontolóra vehetnék a biztonsági tanúsítvány megszerzését, még ha anyaországukban 
a képviselők rendszerint nem is esnek át biztonsági átvilágításon. 
 
Másrészt az államok többsége bűncselekménynek tekinti, ha a parlamenti képviselők és 
egyéb felügyeleti szervek engedély nélkül minősített információkat fednek fel. Uniós szinten 
az információk engedély nélküli felfedésének szankcionálását nehezíti az, hogy az EP-
képviselők ellen indított büntetőeljárást a nemzeti jog alapján kell lefolytatni. Mindazonáltal 
az EP-nek megvannak a saját fegyelmi eljárásai, amelyeket igénybe lehetne venni, ha egy 
EP-képviselő engedély nélkül minősített információkat fed fel. Ezen eljárások 
helytállóságának értékelése túlmutat e tanulmány vizsgálati körén. Csakugyan több 
kutatásra van még szükség azzal kapcsolatban, hogy ezek az eljárások eredményesek-e, 
továbbá hogy miként alkalmazzák a nemzeti büntetőjogi rendelkezéseket abban az 
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esetben, ha EP-képviselők vagy személyzetük fed fel minősített információkat. Ideális 
esetben páneurópai szintű következetes gyakorlatnak kellene kialakulnia e tekintetben, 
azon probléma elkerülése érdekében, hogy az EP-képviselők állampolgárságuk alapján 
eltérő bánásmódban részesülnek. 
 
Végezetül pedig a fizikai védelemre irányuló intézkedések és eljárások fontos szerepet 
játszanak annak biztosításában, hogy a minősített információkat véletlenül vagy 
szándékosan ne fedjék fel. 2011 májusában, a tanulmány megszövegezésének idején egy 
EP-munkacsoport új biztonsági eljárások kialakításán dolgozott, amelyek lehetővé teszik az 
EP számára a minősített információk fogadását és kezelését. Erre az EP és a Bizottság 
között 2010-ben létrejött keretmegállapodás második melléklete végrehajtásának 
összefüggésében kerül sor. Miközben ezen biztonsági eljárások kidolgozásának 
mozgatórugója egy olyan megállapodás volt, amely megkönnyíti az EP hozzáférését a 
Bizottságtól származó minősített információkhoz, az említett eljárásokat a Tanácstól, az 
EKSZ-től és az AFSJ-szervektől kapott információkra is lehetne alkalmazni. Tekintettel az 
információvédelmi eljárások kifejezetten szakmai jellegére, az EP-nek hasznára válhatna, 
ha megbeszéléseket folytatna az ilyen ügyek kezelése terén tapasztalattal rendelkező 
nemzeti parlamentekkel és parlamenten kívüli felügyeleti szervekkel. 
 
Fontos megjegyezni, hogy ezek az eljárások önmagukban nem elegendőek az AFSJ-
szervek, a Tanács, a Bizottság és a tagállamok arról történő meggyőzéséhez, hogy az 
Európai Parlamentre rá lehet bízni minősített információkat. Idővel fokozatosan ki kell 
épülnie egy bizalmi kapcsolatnak, amit nagyban segítenek majd olyan EP-képviselők, akik 
bizonyítják, hogy megfelelő engedély nélkül nem fednek fel információkat. 

Felügyeleti mechanizmusok 
 
Az ötödik fejezetben különböző opciókat vázoltunk fel olyan parlamenti mechanizmusokkal 
vagy szervekkel kapcsolatban, amelyek elláthatnák az itt tárgyalt felügyeleti funkciókat. 
Ezek egyúttal olyan mechanizmusok, amelyeken keresztül az EP hozzáférhet minősített 
információkhoz az AFSJ terén.  
 
Előnyös lenne, hogy ha az AFSJ-ügynökségek felügyeletéért elsődlegesen felelős szerv 
egyúttal hozzáférne minősített információkhoz az AFSJ terén. A negyedik fejezet 
szemlélteti, hogy nemzeti szinten a szakosodott felügyeleti bizottságok szinte mindig azon 
testületek egyikét alkotják (vagy az egyetlen testületet) a parlamentben, amelyek 
hozzáféréssel rendelkeznek minősített biztonsági információkhoz (lásd a 3. táblázatot). 
Súlyosan gyengítené ezen ügynökségek felügyeletét, ha külön mechanizmus működne az 
AFSJ-ügynökségekkel kapcsolatos információkhoz való parlamenti hozzáférés terén, míg 
ettől eltérő testület látná el az ilyen szervek felügyeletét, mégpedig az ilyen jellegű 
információkhoz való hozzáférés eltérő szintje mellett. Ennek okai maguktól értetődőek: a 
felügyelettel megbízott szerveknek hozzá kell férniük a releváns információkhoz, azok a 
szervek pedig, amelyek ugyan hozzáférnek bizonyos ügynökségekkel kapcsolatos 
információkhoz, azonban nem kaptak egyértelmű megbízást az ilyen ügynökségek 
felügyeletére, nem tudják eredményesen hasznosítani az információkhoz való kiváltságos 
hozzáférésüket.  
 
16. ajánlás: Az Európai Parlament AFSJ-ügynökségek felügyeletéért felelős szervének kell 
egyben azon parlamenti testület szerepét is betöltenie, amely a szabadság, a biztonság és a 
jog érvényesülésén alapuló térség terén hozzáféréssel rendelkezik a minősített 
információkhoz.  
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Előnyös lenne az EP számára, ha egyetlen szerve (például a LIBE bizottság vagy egy 
újonnan létrehozott albizottság) vállalna vezető szerepet az AFSJ-ügynökségek felett 
gyakorolt parlamenti felügyeletben. Annak biztosítása érdekében, hogy az EP egységes és 
összehangolt megközelítést kövessen az AFSJ-ügynökségek felügyelete terén, csak 
egyetlen szerv megbízása javasolt, amely az AFSJ-ügynökségekkel szemben érvényesített 
valamennyi felügyeleti funkció elsődleges felelőse. E feladatkörnek ki kell terjednie nem 
csupán az EP saját felügyeleti mandátumára és funkcióira, hanem a nemzeti 
parlamentekkel és a parlamenten kívüli felügyeleti szervekkel, például a JSB-kkel folytatott 
együttműködésre is. Fontos kivétel ez alól az ügynökségek pénzügyi felügyelete, ami 
természetesen a továbbiakban is a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottság feladata. Azonban bármely szerv legyen is elsődlegesen felelős az AFSJ-
ügynökségek felügyeletéért, azt az említett ügynökségek vonatkozásában szorosan be kell 
vonni a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság munkájába. 
Hangsúlyozni kell, hogy e bekezdésben tárgyalt „szerv” nem ruházható fel a SitCen 
felügyeletének elsődleges feladatával, mivel az a közös kül- és biztonságpolitika 
területéhez, illetve a főképviselő irányítása alá tartozik.  
 
17. ajánlás: Az Európai Parlamentnek biztosítania kell, hogy a Parlamentben egyetlen 
szerv legyen elsődlegesen felelős a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló 
térséggel (AFSJ) foglalkozó ügynökségek felügyeletéért.  
 

A kiegészítő felügyeleti funkciók LIBE bizottság általi ellátása  
 
Várhatóan bonyolult és hosszadalmas folyamatnak ígérkezik egy új szerv vagy 
mechanizmus kialakítása az EP-ben, ami számos egyéb szereplő beleegyezését teszi 
szükségessé. Attól függően, hogy az EP milyen típusú mechanizmus kialakítása mellett 
dönt, előfordulhat, hogy ez mindaddig nem is lehetséges, amíg el nem készül az Europolról 
és az Eurojustról szóló új jogszabály, és működésbe nem lép egy olyan jogi keret, amely 
szabályozza az EP minősített információkhoz való hozzáférését az AFSJ területén. Ennek 
fényében a LIBE bizottságnak olyan eljárásokat kell kidolgoznia, amelyek alkalmasabbá 
teszik őt arra, hogy legalábbis átmeneti jelleggel az AFSJ-ügynökségek felügyeletének 
fórumaként működjön.  
 
A LIBE bizottság elnöksége számára viszonylag kézenfekvő lehetőség, hogy nem hivatalos 
eligazításokat tartson az AFSJ-ügynökségek igazgatói/elnöke és/vagy az igazgatótanács (az 
Europol és a Frontex esetében) és a testület (az Eurojust esetében) képviselőinek 
részvételével. Ezt a lehetőséget fel lehetne használni arra, hogy az EP-képviselők szűkebb 
körű magántalálkozókon vitathassanak meg bizalmas kérdéseket az említett személyekkel. 
A megvitatott kérdések között szerepelhetne minden olyasmi, ami a LIBE bizottság tágabb 
értelemben vett mandátumába tartozik. Az igazgatók például felhasználhatnák ezeket a 
találkozókat arra, hogy tájékoztassák az elnökségi tagokat az ügynökségük működése 
során felmerülő érzékeny stratégiai kérdésekről vagy problémákról. Interjúink során 
nyilvánvalóvá vált, hogy néhány EP-képviselő és az ügynökségek igazgatói üdvözölnék, ha 
lehetőség nyílna bizalmasabb találkozókra, amikor különösen kényes kérdéseket kell 
megvitatni. Ilyen üléseket a LIBE bizottság elnöke, az AFSJ-ügynökségek igazgatói/elnöke 
és/vagy az igazgatótanácsok/testület illetékes képviselőinek kérésére lehetne 
kezdeményezni. A szűkebb körű, nem hivatalos ülések hasznos lehetőséget kínálhatnak 
bizonyos ügyek eseti megvitatására, azonban nem szolgálhatnának számos fent ismertetett 
felügyeleti funkció mechanizmusaként.  
 
18. ajánlás: Az Európai Parlament LIBE bizottságának olyan eljárásokat kell kidolgoznia, 
amelyek alkalmasabbá teszik őt arra, hogy legalábbis átmeneti jelleggel az AFSJ-
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ügynökségek felügyeletének fórumaként működjön. E célból a LIBE bizottság nem hivatalos 
üléseket rendezhetne az elnöksége, valamint az AFSJ-ügynökségek igazgatói (vagy az 
Eurojust esetében az elnök) és/vagy az ügynökségek igazgatótanácsai (vagy az Eurojust 
esetében a testület) képviselőinek részvételével, hogy olyan érzékeny kérdésekkel 
foglalkozzanak, amelyeket a teljes bizottság ülésén nem lehet megvitatni. 
 

Különbizottságok létrehozásának lehetőségei a szabadság, a 
biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség területén (AFSJ) 
 
A tanulmány harmadik fejezete az Európai Parlament „különbizottságának” szerepét 
vizsgálja – az EP-képviselők egy kis csoportjáét, amely elsősorban az AFET bizottság 
tagjaiból áll, és amely arra hivatott, hogy lehetővé tegye a Parlament számára olyan 
kérdések megvitatását a KKBP terén, amelyhez minősített információk is kapcsolódnak (a 
továbbiakban közös kül- és biztonságpolitikai (KKBP) különbizottság). Több lehetőség is 
van az említett bizottság hatáskörének kiterjesztésére vagy hasonló modell alkalmazására 
az AFSJ-szervek felügyelete terén. A különbizottság hatáskörét egy módosított 
intézményközi megállapodáson keresztül potenciálisan ki lehetne terjeszteni az AFSJ 
területére, hogy ily módon az EP foglalkozhasson olyan kérdésekkel, amelyekhez többek 
között az AFSJ-ügynökségeket érintő minősített információk is kapcsolódnak. Ennek 
alternatívájaként az EP és a Tanács megállapodhatna egy különbizottság létrehozásáról az 
AFSJ területén, a KKBP különbizottság mintáját követve. Mindkét különbizottsági opciónak 
több hátulütője is van.  
 
Az első probléma az, hogy egy ilyen jellegű különbizottság végső soron csak 
anyabizottságának egyik eszköze ahhoz, hogy az némiképp hozzáférjen minősített 
információkhoz. A meglévő különbizottságnak nincs, és a javasolt AFSJ különbizottságnak 
(az itt elgondoltak szerint) sem lenne egyedi felügyeleti mandátuma. Ha konkrét 
megbízatást kapna, akkor ésszerű lenne azt a lehetőséget választani, hogy inkább egy 
biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező állandó albizottságot hoznak létre (lásd alább). 
Ráadásul mivel a különbizottságot az EP-képviselők egy kis csoportja alkotná saját 
titkárság nélkül, és az alkalmanként ülésezne, nehéz megérteni, hogy miként láthatná el az 
ötödik fejezetben felvázolt és itt összegzett különféle felügyeleti funkciókat.  
 
Másrészt kétséges, hogy egy különbizottság eredményesen tudná-e hasznosítani azokat a 
minősített információkat, amelyekhez a Tanáccsal és/vagy az ügynökségi tisztviselőkkel 
folytatott megbeszélések összefüggésében hozzáféréssel bír. Mivel a különbizottságnak 
nem lenne külön mandátuma, illetve ebben a minőségben nem készítene jelentéseket, nem 
világos, hogy milyen célt szolgálna a minősített információkhoz való hozzáférése. Ráadásul 
a tagok nyilvánvalóan nem adhatnak át, illetve nem említhetnek meg minősített 
információkat a kollégáikkal a LIBE bizottságban folytatott megbeszélések során. Ez 
megnehezítené a LIBE bizottság számára azt, hogy saját munkája során kamatoztassa a 
különbizottság minősített információkhoz való elsőbbségi hozzáférését. Emiatt az AFSJ 
terén egy különbizottság igénybevétele nem lenne összeegyeztethető a 16. ajánlással, 
amely hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az AFSJ-ügynökségek felügyeletéért 
felelős szerv ugyanaz a szerv legyen, amely hozzáfér a szóban forgó ügynökségekkel 
kapcsolatos minősített információkhoz is.  
 
Harmadrészt ha az AFSJ különbizottság tagjai nem szakértői a vita tárgyát képező 
témáknak és ügynökségeknek, akkor előfordulhat, hogy nem rendelkeznek megfelelő 
tudással ahhoz, hogy leginkább lényegbevágó kérdéseket tegyenek fel és/vagy releváns 
információkhoz kérjenek hozzáférést. Annak kockázata, hogy a különbizottság nem 
rendelkezik megfelelő szakmai ismeretekkel, lényegesen nőne, ha az EP és a Tanács a 
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meglévő KKBP különbizottság mandátumának kiterjesztése mellett döntene. Ennek oka az, 
hogy a képviselők és a személyzet elsősorban az AFET bizottság tagjaiból áll össze, akik 
esetleg nem rendelkeznek az AFSJ szempontjából lényeges sajátos ismeretekkel és 
szakértelemmel.  
 
Végezetül pedig az AFSJ terén bevezetett különbizottsági mechanizmus (és más 
szakpolitikai területek hasonló megoldásai) nem törölte el egy átfogó jogi keret 
bevezetésének szükségességét az EP információkhoz való hozzáférését illetően az AFSJ 
terén, illetve azon túl. Fennáll annak kockázata, hogy ha egy EP-képviselőkből álló 
különbizottság hozzáférést kap minősített AFSJ-vonatkozású információkhoz, a Tanács 
megpróbálhatja megkerülni annak szükségességét, hogy alapjaiban újragondolják az 
információkhoz való parlamenti hozzáférés keretét.  
 
19. ajánlás: Az Európai Parlament ne törekedjen arra, hogy a meglévő különbizottság 
mandátumát kiterjesszék az szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térségre (AFSJ), illetve hogy új különbizottságot hozzanak létre az AFSJ számára. 
 
Az EP meglévő KKBP különbizottsága foglalkozhat olyan KKBP-ügyekkel, amelyek 
keretében minősített információkat is megvitatnak a főképviselővel. Mivel a SitCen a 
főképviselő hatáskörébe tartozik, a KKBP különbizottság a vele tartott üléseken felvetheti a 
SitCennel kapcsolatos kérdéseket. A KKBP különbizottság tagjai például törekedhetnek 
arra, hogy többet megtudjanak a SitCen összetételéről, annak jelenlegi prioritásairól, illetve 
az EU belső biztonságát érintő fenyegetések értékelésében betöltött szerepéről.  
 
Amint arra korábban is rávilágítottunk, egy különbizottság igénybevételének több jelentős 
hátulütője is van. Először is, ha az EP-képviselők kifejezetten zárt köre számára 
biztosítanak hozzáférést a SitCen munkáját érintő információkhoz, az nem sokat segít 
abban, hogy az EP-képviselők és a személyzet soraiban szélesebb körben tudatosítsák a 
SitCen szerepét. Annak eshetősége, hogy az ilyen megbeszélések hozzájárulnak a SitCen 
szerepének szélesebb körű tudatosításához, azon is múlik, hogy a SitCenről tartott 
különbizottsági üléseken megvitatott információkat milyen arányban ítélik minősített 
információnak. Másrészt ezen opció sikere attól is függ, hogy az AFET bizottság elnöke 
mennyire hajlandó a főképviselővel folytatott megbeszélések napirendjére tűzni a SitCen 
belső biztonsági feladatainak kérdését; ez elég valószínűtlen, mivel az AFET nem 
foglalkozik belső biztonsági ügyekkel, és számos egyéb prioritást kell megvitatnia a 
főképviselővel. Végezetül pedig természetesen arra sincs garancia, hogy a főképviselő 
hajlandó lenne megvitatni ezeket a kérdéseket, mivel a SitCen munkája továbbra is 
rendkívül bizalmas jellegű a nemzeti hírszerzési ügynökségektől kirendelt tisztviselők 
jelenléte miatt. 
 
Ezen árnyoldalak ellenére jelenleg mégis az KKBP különbizottság az egyetlen olyan 
mechanizmus, amely az EP rendelkezésére áll a SitCen munkájának megvitatásához. Ahogy 
azt eddig is következetesen állítottuk, az EP a SitCennel szemben gyengébb helyzetben 
van, mint az AFSJ-ügynökségek viszonylatában, mégpedig többféle okból: pl. a SitCen nem 
az EU költségvetéséből finanszírozott önálló ügynökség, az EP-nek a KKBP terén nincs 
társjogalkotói hatásköre, valamint nincs egyértelmű, Szerződésben rögzített mandátuma a 
SitCen közvetlen felügyeletére. Ezért a KKBP különbizottság az egyetlen olyan 
mechanizmus, amelyen keresztül az EP képes lehet némi korlátozott felügyeletet gyakorolni 
a SitCen felett. 
 
20. ajánlás: Az Európai Parlamentnek a meglévő különbizottságát kellene igénybe vennie 
az Európai Unió Helyzetelemző Központja által végzett tevékenység vizsgálatához. A 
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különbizottság élhetne a minősített információkhoz való elsőbbségi hozzáféréssel, amikor a 
Helyzetelemző Központnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térségben betöltött szerepével foglalkozik. 
 

Egy LIBE albizottság létrehozása az AFSJ-ügynökségek felügyelete 
céljából 
 
Az EP fontolóra vehetné a LIBE bizottság egy albizottságának létrehozását, amely az AFSJ-
ügynökségeket felügyeli. Ez egy állandó testület lenne, amelyet az EP eljárási 
szabályzatával összhangban hoznak létre. Először is néhány javaslatot teszünk egy ilyen 
albizottság működésére vonatkozóan, majd pedig felvázoljuk azokat az indokokat, amelyek 
alapján úgy véljük, hogy ez hatékony mechanizmusként szolgálhat az EP AFSJ-
ügynökségek felett gyakorolt felügyeletének kialakításához.  
 
Megbízatás 
 
Minden albizottság megbízatásának a LIBE bizottság mandátumának tág paraméterein belül 
kell maradnia, amely mandátum kimondja, hogy „az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottság hatásköre a következőkre terjed ki: […] az Europol, az Eurojust, a Cepol és 
ugyanezen a területen működő más szervek, hivatalok és ügynökségek”. Ebben az 
összefüggésben az albizottság elsődleges felelősséget vállalna az AFSJ-ügynökségek 
Európai Parlament általi felügyeletéért. Azzal számolunk, hogy az albizottság joghatósága 
kiterjedne minden olyan AFSJ-ügynökségre, amely jelenleg a LIBE bizottság megbízási 
körébe tartozik. Az EP-ben a hatáskörök jelenlegi megosztása alapján a LIBE albizottsága 
nem láthatná el a SitCen közvetlen felügyeletét, mivel ez az EKSZ részét képezi, amely 
pillanatnyilag az AFET bizottság hatáskörébe tartozik. Mindazonáltal szorosan 
együttműködhetne az AFET bizottsággal, annak Védelmi Albizottságával és a KKBP 
különbizottsággal a SitCen olyan tevékenységeihez kapcsolódó kérdésekben, amelyek az 
AFSJ szempontjából lényegesek. 
 
Az albizottságra hárulhatna például az ötödik fejezetben felvázolt funkciók, valamint az EP 
által fontosnak tartott minden egyéb funkció felügyeletének feladata. Amennyiben 
változnának az AFSJ-ügynökségek funkciói és hatáskörei, az albizottság megbízatását is 
ennek megfelelően módosítanák. A tanulmány egy korábbi részében bemutatott felügyeleti 
mandátum és funkciók alapján az albizottság megbízatása magában foglalhatja a 
következőket (de nem csak ezekre szorítkozik): 
 

i. fórumként szolgál többek között az AFSJ-ügynökségek igazgatóival/elnökével, az 
igazgatótanácsok/testület képviselőivel, valamint a Bizottság és a Tanács illetékes 
tisztviselőivel tartott rendszeres és ad hoc ülések számára; 

ii. átveszi és felülvizsgálja az AFSJ-ügynökségek éves munkaterveit és jelentéseit; 
iii. átveszi az AFSJ-ügynökségek által készített fenyegetésértékeléseket; 
iv. kapcsolattartás a közös ellenőrző hatóságokkal és olyan egyéb parlamenten kívüli 

felügyeleti szervekkel, amelyeket az AFSJ-ügynökségek felülvizsgálatára hoztak 
létre; ez a szerep magában foglalná a JSB-k éves és tematikus jelentéseinek 
felülvizsgálatát és a velük folytatott rendszeres párbeszédet; 

v. a LIBE bizottság saját kezdeményezésű és jogalkotási jelentéseinek kidolgozása az 
AFSJ-ügynökségekkel kapcsolatos ügyekben; 

vi. a LIBE bizottság tanácsadó funkcióinak ellátása az AFSJ-ügynökségekre vonatkozó 
költségvetések előirányzatai és mentesítése tekintetében, ezáltal szakértői 
véleményt nyújtva a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság 
munkájának támogatása céljából; 
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vii. együttműködés az Európai Parlament más bizottságaival, amelyek joghatósággal 
rendelkeznek az AFSJ-ügynökségekkel kapcsolatos ügyekben; nevezetesen az 
albizottság párbeszédet folytathatna az AFET bizottsággal és a KKBP 
különbizottsággal a SitCenről; amennyiben az EP úgy dönt, hogy véleményt készít 
az AFSJ-ügynökségek harmadik országokban működő partnereinek emberi jogi 
teljesítményéről, az albizottságnak ebben az ügyben konzultálnia kell az AFET 
Emberi Jogi Albizottságával; 

viii. az AFSJ-ügynökségek harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel folytatott 
együttműködése bizonyos szempontjainak felülvizsgálata, beleértve az ennek 
összefüggésében létrejött információmegosztási megállapodások ellenőrzését is;  

ix. az AFSJ-ügynökségek közötti kapcsolatok felülvizsgálata, beleértve az 
együttműködési megállapodásokat is; valamint 

x. a nemzeti parlamentekhez fűződő kapcsolatok koordinálása és az Európai Parlament 
képviselete az AFSJ szempontjából lényeges parlamentközi üléseken.  

 
Összhangban azzal, amit a korábbiakban is kifejtettünk az EP szerepével kapcsolatban az 
AFSJ-ügynökségek felett gyakorolt felügyelet terén, nem gondoljuk, hogy az albizottságnak 
párhuzamos munkát kellene végeznie a JSB-kkel annak vizsgálatában, hogy bizonyos AFSJ-
ügynökségek jogszerűen használják-e fel a személyes adatokat. Emellett az albizottság 
nem játszana szerepet az ügynökségek egyéb operatív tevékenységeinek vizsgálatában 
sem, ideértve például munkafájljaikat vagy az általuk koordinált közös műveleteket. 
Hasonlóképpen az albizottságnak nem szabad csorbítania a nemzeti parlamentek és az 
AFSJ-ügynökségekhez kapcsolódó nemzeti hatóságok munkájának ellenőrzéséért felelős 
egyéb felügyeleti szervek joghatóságát. 
 
Tagság 
 
Az albizottság tagságát az Európai Parlament eljárási szabályzatának 186. és 190. cikke 
alapján kialakított iránymutatásokkal összhangban kell meghatározni. A Külügyi Bizottság 
Biztonság- és Védelempolitikai Albizottságának és Emberi Jogi Albizottságának 28 tagja és 
28 póttagja, illetve 30 tagja és 21 póttagja van. Ezek az EP-képviselők általában (de nem 
feltétlenül) párhuzamosan a Külügyi Bizottság tagjai is. 
 
Véleményünk szerint ezek a számok túl nagyok, figyelembe véve, hogy egy albizottság 
létrehozásának elsődleges okai közül kettő a következőképpen szól: 1) kisméretű, bizalmas 
fórumra van szükség, ahol megbeszéléseket lehet folytatni az ügynökségek és 
igazgatótanácsok vezetőivel; és 2) az EP-képviselőknek hozzá kell férniük az 
ügynökségekkel kapcsolatos néhány bizalmas információhoz. Egy 50 tagot és póttagot 
számláló bizottság nem tenne eleget ezen igényeknek. Valójában számos, az ügynökségek 
(valamint a Tanács és a Bizottság) által a megbeszélések bizalmas jellegével és a 
minősített információk védelmével kapcsolatban felvetett, korábban is említett aggályt 
hagynánk figyelmen kívül, ha az albizottság ilyen sok EP-képviselőből állna. A minősített 
információk védelmével kapcsolatos aggályokat félretéve, az albizottsági mechanizmusnak 
olyan feltételeket kellene teremtenie, amelyek egyebek mellett növelnék az ügynökségi 
igazgatók abba vetett bizalmát, hogy úgy vethetnek fel aggályokat vagy kényes kérdéseket 
az EP-képviselők csoportjának jelenlétében, hogy e megbeszélések tartalmát nem adják 
tovább. Végső soron az ügynökségi igazgatók, valamint a Tanács, a Bizottság és a JSB-k 
tisztviselői valószínűleg tartózkodni fognak attól, hogy érzékeny kérdéseket vitassanak meg 
az EP-vel, ha nem bíznak abban, hogy a megbeszéléseken elhangzottakat bizalmasan 
kezelik majd. 
 
Nemzeti szinten a szakosodott parlamenti felügyeleti bizottságok túlnyomó többsége öt–
tizenöt képviselőből áll (lásd a negyedik fejezet 1. táblázatát). A negyedik fejezetben 
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felvázoltak szerint ezek a bizottságok a bizalmas jelleg megőrzése érdekében rendszerint 
kisebbek a többi parlamenti bizottságnál. Ennek megfelelően úgy véljük, hogy az 
albizottságnak legfeljebb 15 EP-képviselőből kell állnia (a póttagokat is beleértve). Ennek 
megvalósítása azonban nehézségekbe ütközhet, tekintettel arra a követelményre, hogy az 
EP-bizottságok és -albizottságok összetételének tükröznie kell a Parlament általános 
összetételét.  
 
Előnyös lenne, ha az albizottság tagjai a LIBE bizottság teljes jogú tagjai vagy póttagjai 
lennének. Ez növelné annak valószínűségét, hogy az albizottsági tagok kellően ismerik az 
AFSJ-ügynökségeket ahhoz, hogy hatékonyan közreműködhessenek az albizottság 
feladataiban. Végezetül pedig az EP megvizsgálhatná azt a lehetőséget is, hogy felvesz a 
tagságba néhány olyan EP-képviselőt, akik más, az AFSJ-ügynökségekkel kapcsolatos 
ügyekkel foglalkozó (al)bizottságok tagjai, és/vagy az AFSJ-ügynökségek felügyelete 
szempontjából lényeges szakértelemmel rendelkeznek. Ezen EP-képviselők között 
lehetnének a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Külügyi Bizottság és az Emberi Jogi 
Albizottságának tagjai. A negyedik fejezetben látható, hogy volt már példa arra, hogy (más 
parlamenti bizottságokból érkező) képviselők hivatalból voltak tagjai a nemzeti parlamenti 
felügyeleti bizottságoknak. Ez segíthet biztosítani a kapcsolódó ügyekkel foglalkozó 
bizottságok közötti megfelelő koordinációt.  
 
Az információkhoz való hozzáférés 
 
Az albizottság valamennyi tagja és személyzete jogosult lenne az albizottság 
megbízatásában előírtak keretein belül hozzáférni a minősített információkhoz. Emellett az 
információk bizonyos kategóriáit az ügynökségek, az igazgatótanácsok/testület és adott 
esetben a Tanács és a Bizottság proaktív módon közölnék az albizottsággal (lásd fent). 
Azonban nem lenne szükség arra, hogy az albizottság hozzáférjen az ügynökségek 
adatbázisaiban tárolt információkhoz vagy bármely személyes adathoz. Az albizottság 
köteles lenne végrehajtani az információk védelmére szolgáló intézkedéseket, amelyeket az 
ötödik fejezet taglal.   
 
Erőforrások 
 
Az albizottságot teljes munkaidős, biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyzetnek kell 
támogatnia. Ez különösen fontos annak fényében, hogy az EP-képviselők gyakran több 
bizottságnak is tagjai, és meg kell osztaniuk idejüket az anyaországukban, Brüsszelben és 
Strasbourgban végzett munka között. A személyzet a Parlament AFSJ-ügynökségekkel 
kapcsolatos intézményi tudásának és szakértelmének fejlesztése szempontjából is 
elengedhetetlen; ők biztosítják, hogy ez a tudás megmaradjon még akkor is, ha az EP-
képviselő másik bizottságba kerül, vagy elhagyja az EP-t.  
 
Értékelés 
 
Az, hogy az Európai Parlamentnek létre kell-e hoznia egy LIBE albizottságot az AFSJ-
ügynökségek munkájának felügyeletére, nagymértékben függ attól, hogy az említett 
ügynökségek felügyeletére adott megbízatását hogyan határozzák meg a küszöbön álló, 
Europolról, Eurojustról és Frontexről szóló jogszabályok. Ha az EP felügyeleti megbízatása 
és funkciói nagyjából a jelenlegiekhez hasonlóak maradnak, azaz viszonylag korlátozottak 
lesznek, akkor nincs egyértelműen szükség az albizottságra. Viszont ha az EP-re további 
felügyeleti funkciók hárulnak az ötödik fejezetben bemutatott opciók mentén, akkor 
erőteljes érvek szólnak egy albizottság létrehozása mellett. Négy fő indok van, amelyek 
alapján véleményünk szerint létre lehetne hozni az albizottságot.  
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Először is korábban már érveltünk azzal, hogy az EP-nek hozzá kell férnie az AFSJ-
ügynökségektől származó és azokra vonatkozó minősített információkhoz, valamint 
lehetőséget kell kapnia bizalmas, nem hivatalos megbeszélések megrendezésére az 
ügynökségi igazgatókkal és más érdekelt felekkel. Az EP felügyeletre vonatkozó jelenlegi 
intézményi szabályozása azonban nem alkalmas az ilyen funkciók betöltésére, mivel túl sok 
EP-képviselő érintett, az ügynökségekkel folytatott kisebb, bizalmas tárgyalásokra pedig 
még nem volt precedens. Óva intünk e probléma megoldásának azon formájától, amikor 
olyan mechanizmust vagy szervet vesznek igénybe, amely egyszerűen csak hozzáféréssel 
rendelkezik az AFSJ-ügynökségeket érintős minősített információkhoz, azonban ezzel 
párhuzamosan nem kapott megbízást ezen információk felügyeleti eljárások részeként való 
felhasználására. Érdemes megismételni, hogy egy parlamenti szerv információkhoz való 
hozzáférése nem önmagáért való cél: annak eszközként kell szolgálnia ahhoz, hogy a 
Parlament felügyelhessen bizonyos ügynökségeket. Emiatt kritikusan szemléljük azt a 
lehetőséget, hogy az AFSJ tekintetében a különbizottsági modellt alkalmazzák. Az 
albizottság létrehozása mellett szóló egyik fő érv az, hogy a minősített információkhoz való 
hozzáférést össze kell kapcsolni egy világos felügyeleti mandátummal.  
 
Az albizottság létrehozása mellett szóló másik érv az, hogy a LIBE bizottságnak adott 
esetben nincs ideje foglalkozni az ötödik fejezetben foglalt, javasolt felügyeleti funkciókkal. 
Amennyiben az EP fokozottabb szerepet kíván játszani az AFSJ-ügynökségek 
felügyeletében, egy albizottság létrehozása meggyőző választás lehet.  
 
Harmadrészt az albizottság megfelelne korábbi ajánlásunknak, amely szerint az EP-ben 
lennie kell egy szervnek, amelynek minden területen elsődleges felelőssége az AFSJ-
ügynökségek parlamenti felügyelete. Az albizottság összesíthetné a különböző felügyeleti 
funkciók ellátása során, valamint az ügynökségekkel, a Tanáccsal, a Bizottsággal, a JSB-
kkel és a nemzeti parlamentekkel folytatott párbeszéd alapján tett megállapításait. Ez 
lehetővé tenné az EP számára, hogy ajánlásokat dolgozzon ki, amelyek javíthatják az 
ügynökségek munkáját, ugyanakkor olyan közreműködést is jelenthet, amelyből saját 
tevékenységeinek különböző területein meríthet. Az albizottság meglátásai lényegében 
elősegíthetnék annak biztosítását, hogy az EP AFSJ-ügynökségekhez fűződő különféle 
szerepei teljes mértékben összekapcsolódjanak. Például az EP társjogalkotói feladataihoz 
érdemi információkkal szolgálnának a felügyeleti munkája során tett megállapítások és 
ajánlások, az albizottság által gyakorolt felügyelet tapasztalataiból pedig az EP 
költségvetési hatásköreinek alkalmazása során merítene. 
 
Végezetül pedig egy albizottság létrehozásával az EP fokozatosan kiterjedtebb ismeretekre 
és szakértelemre tehetne szert az AFSJ-ügynökségekről. Véleményünk szerint ez jelenleg 
hiányzik az EP-ben, jóllehet elengedhetetlen, amennyiben az EP aktívabb szerepet kíván 
betölteni az AFSJ-ügynökségek munkájának ellenőrzésében.  
 
21. ajánlás: Az Európai Parlamentnek létre kell hoznia egy LIBE albizottságot az AFSJ-
ügynökségek felügyelete céljából. Az albizottság megbízatásának pontos körét és tartalmát 
a Parlament eljárási szabályzatával összhangban kell meghatározni, és az szorosan 
összefonódna az Europolról, Eurojustról és Frontexről szóló új jogszabályok által az EP-re 
ruházott felügyeleti funkciókkal. 
 

Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között az AFSJ-
ügynökségek felügyelete terén folytatott együttműködés 
megerősítése 
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A Lisszaboni Szerződés kifejezetten előírja, hogy a nemzeti parlamenteket be kell vonni az 
Europol és az Eurojust felügyeletébe. Ugyan a nemzeti parlamentek szerepének pontos 
természete és hatóköre államonként eltérő, e tanulmány mégis rávilágított három fő 
módszerre, amelyen keresztül a nemzeti parlamentek már némi felügyeletet gyakorolnak 
ezen ügynökségek felett (lásd a harmadik fejezetet). Először is néhány nemzeti parlament 
felügyeli saját kormányának a Tanácsban és az ügynökségek igazgatótanácsában működő 
képviselői által végzett munkát, azaz ellenőrzik az AFSJ-ügynökségekben vállalt nemzeti 
közreműködést. Másrészt a nemzeti parlamentek közvetlenül kapcsolatba léphetnek az 
AFSJ-ügynökségekkel, például úgy, hogy meghallgatásokat tartanak az igazgatók és más 
vezető tisztviselők részvételével, valamint jelentéseket készítenek az ügynökségekről. E 
szerepvállalásnak jellemzően inkább az a célja, hogy megismertesse az ügynökségek 
munkáját, semmint hogy közvetlenül felülvizsgálja vagy ellenőrizze az ügynökségek 
tevékenységeit. Ráadásul a parlamentek a nemzeti felügyeleti rendszerek részei, amelyek 
ellenőrzik a nemzeti hatóságok, például a rendőrség intézkedéseit. Az ilyen típusú 
felügyelet szabályainak megalkotása a nemzeti szervek előjoga, és e tanulmány keretében 
nincs lehetőség arra, hogy ezzel összefüggésben ajánlásokat fogalmazzunk meg. A nemzeti 
parlamentek AFSJ-ügynökségek felügyeletében való részvételének harmadik dimenziója a 
többi parlamenttel és az EP-vel folytatott együttműködés (lásd a harmadik fejezetet); most 
erre a dimenzióra összpontosítunk. 
 
Véleményünk szerint a parlamentközi együttműködés céljainak elsődlegesen a stratégiai 
kérdésekre, nem pedig az AFSJ-ügynökségek egyes műveleteire kell összpontosítaniuk. A 
parlamentközi együttműködés három területen különösen hasznosnak bizonyulhatna. 
Először is a nemzeti parlamentek és az EP előnyt kovácsolhatnának a nemzeti hatóságok 
AFSJ-ügynökségekhez kapcsolódó tevékenységei felett ellátott felügyeletükről szóló további 
megbeszélésekből, valamint az információk, tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjéből. 
Például egyértelműen további információkra van szükség arra vonatkozóan, hogy a nemzeti 
parlamentek és más érintett nemzeti felügyeleti szervek (például a bírósági szervek) adott 
esetben miként felügyelik: a) az AFSJ-ügynökségeknek nyújtott nemzeti hozzájárulásokat, 
például az AFSJ-ügynökségeknek küldött információkat; és b) a nemzeti hatóságok részéről 
az említett szervek által nyújtott információk és/vagy koordinált műveletek alapján 
végrehajtott fellépéseket, például a súlyos bűncselekményekben való részvétellel 
gyanúsított személyek letartóztatását és kihallgatását. A nemzeti felügyeleti szervek akár 
ezekből az információkból is meríthetnek, amikor kialakítják például a rendőrség és a 
határőrség – az AFSJ-ügynökségekkel összeköttetésben álló szervek – tevékenységeinek 
ellenőrzésével kapcsolatos megközelítésüket. Másrészt a nemzeti parlamentek és az EP a 
nemzeti jog által engedélyezett keretek között információkat cserélhetnek (a joghatóságuk 
alá tartozó) sajátos problémákról, amelyek a nemzeti hatóságok AFSJ-ügynökségek 
munkájához fűződő, fent említett tevékenységeihez kapcsolódnak. Végezetül pedig a 
nemzeti parlamentek és az EP együttműködhetnek annak értékelésében, hogy az AFSJ-
ügynökségeket érintő új és meglévő szabályozások megfelelnek-e a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének. 
 
Eltérő vélemények léteznek arról, hogy ezt az együttműködést intézményesíteni kell-e 
valamiféle állandó parlamentközi testület formájában, vagy inkább informálisabban, a 
meglévő parlamentközi fórumok keretében folytatódjon az együttműködés. A Bizottság 
például 2010. decemberi közleményében javaslatot tett arra, hogy vonják be a nemzeti 
parlamenteket az Europol felügyeletébe. A Bizottság javasolta egy közös vagy állandó 
parlamentközi fórum létrehozását, ahol mind a nemzeti parlamentek, mind pedig az 
Európai Parlament képviselői képviseltetve lennének, a nemzeti parlamentek Európai 
Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv 9. és 10. cikkével összhangban. Javasolták 
továbbá, hogy ez a fórum hozzon létre egy alcsoportot az Europollal való közvetlen 
kapcsolattartásra. A fórum meghívhatná az Europol igazgatóját, rendszeresen ülésezhetne, 
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és alcsoportot hozhatna létre, amely az Europollal való közvetlen kapcsolattartásért lenne 
felelős. A Bizottság javaslatai némi támogatást kaptak a nemzeti parlamentektől. Azonban 
egy ilyen parlamentközi fórum létrehozásának hozzáadott értékét több uniós tagállam és 
nemzeti parlament is megkérdőjelezte. Az együttműködés fent bemutatott minden 
formájára potenciálisan a parlamentközi párbeszéd már létező fórumainak keretében 
kerülhetne sor. 
 
Talán még fontosabb, hogy igen kétséges egy olyan állandó testület működőképessége, 
amelyben valamennyi nemzeti parlament képviselteti magát. Az AFSJ-ügynökségekkel 
kapcsolatos ügyekben EU-szerte igen eltérő a nemzeti parlamentek álláspontja, érdeklődési 
szintje és ismerete. Ezért nagy próbatétel lenne konszenzust elérni olyan kérdésekben, 
mint a felügyelet menetrendje, az érdemi kérdésekről nem is beszélve. Egy ilyen 
nagyszámú és különféle célokat képviselő szereplőt tömörítő fórum működésképtelennek 
bizonyulhatna, és mégis, nehéz lenne megfelelő receptet kidolgozni egy kisebb fórum 
számára, hiszen helytelen lenne kizárni bármelyik nemzeti parlamentet. Emellett a nemzeti 
parlamentek különböző szintű hozzáféréssel rendelkeznek a nemzeti hatóságok 
információihoz, ahogy az AFSJ-ügynökségekről szóló különböző típusú információkhoz is. 
Ezért elképzelhető, hogy eleve igen eltérő helyzetből indulnak, már ami az egyes ügyek 
terén szerzett ismereteiket illeti.  
 
Ezen kihívások fényében nem ajánljuk egy állandó fórum létrehozását az AFSJ-
ügynökségek felügyelete terén folytatott parlamentközi együttműködésre. A nemzeti 
parlamenteknek és az EP-nek azt kellene előnyben részesíteniük, hogy a meglévő 
parlamentközi fórumokon keresztül foglalkoznak az AFSJ-ügynökségekkel. Ez kiterjed a 
LIBE bizottság és a nemzeti parlamentek illetékes bizottságai, valamint a COSAC 
részvételével zajló együttes ülésekre/meghallgatásokra is. Lényegében az AFSJ, az Europol 
politikai nyomon követése és az Eurojust tevékenységeinek értékelése rendszeres napirendi 
ponttá vált a COSAC ülésein. A COSAC tagjainak többsége támogatta azt az ötletet, hogy a 
COSAC Europolról és Eurojustról tartott vitái előtt hallgassák meg az adott ügynökségek 
igazgatóit és a szakértőket. A COSAC által az IB-ügynökségek politikai nyomon 
követésében betöltött potenciális szerep az EUMSZ nemzeti parlamentek szerepéről szóló 1. 
jegyzőkönyvének 10. cikkén alapul. Ez a cikk rendelkezik arról, hogy a COSAC előmozdítja 
az információk és a bevált gyakorlatok cseréjét a nemzeti parlamentek és az Európai 
Parlament között, beleértve azok különbizottságait is, valamint meghatározott kérdések 
megvitatása céljából parlamentközi konferenciákat is szervezhet. A COSAC továbbra is 
hasznos fórumot kínálhatna a fent tárgyalt együttműködési típusok számára. 
 
22. ajánlás: Az AFSJ-ügynökségek felügyelete terén folytatott parlamentközi 
együttműködésnek az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttműködés 
meglévő fórumain kell megvalósulnia. Az Európai Parlamentnek nem kell létrehoznia egy új 
állandó parlamentközi testületet.  
 
 
 
 




