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SANTRAUKA 
 
Europos Parlamento Vidaus politikos generalinis direktoratas įgaliojo Ginkluotųjų pajėgų 
demokratinės kontrolės centrą Ženevoje (DCAF) ir Europos universiteto institutą (EUI) 
atlikti tyrimą „Parlamentinė žvalgybos agentūrų priežiūra susijusiose ES valstybėse narėse 
ir kitose pagrindinėse demokratinėse valstybėse“. Šiuo tyrimu buvo siekiama „nustatyti 
demokratinius standartus ir geriausią patirtį, taip pat tinkamą slaptumo reikalavimų ir 
poreikio tikrinti pusiausvyrą, kad šia informacija galėtų pasinaudoti Europos Parlamentas 
(EP), steigdamas savo priežiūros instituciją.“ Po konsultacijų su Europos Parlamento Vidaus 
politikos generaliniu direktoratu nuspręsta aiškinti šiuos įgaliojimus atsižvelgiant į keturias 
svarbias kryptis ir aplinkybes, dėl kurių pradėta diskutuoti, kaip Europos Parlamentas 
galėtų sustiprinti Europos Sąjungos AFSJ agentūrų ir Europos Sąjungos situacijų centro 
(SITCEN)1 kurie veikia laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje (AFSJ), priežiūrą: 

1) Lisabonos sutartimi Europos Parlamentui ir nacionaliniams parlamentams suteikiami 
įgaliojimai stiprinti dviejų AFSJ institucijų priežiūrą: Europolo ir Eurojusto. Joje aiškiai 
numatyti nauji Europolo ir Eurojusto reglamentai, kad į juos būtų įtrauktos nuostatos dėl 
parlamentinio tikrinimo (Europolo atveju) ir vertinimo (Eurojusto atveju). Per ateinančius 
dvejus metus Komisija pateiks šių reglamentų pasiūlymus; Europos Parlamentas turės 
galimybę užtikrinti, kad šiuose teisės aktuose būtų atitinkamos nuostatos dėl parlamentinės 
priežiūros. Be to, laisvės, saugumo ir teisingumo erdvei dabar taikoma įprasta teisėkūros 
procedūra, todėl Europos Parlamentas dabar turi geresnes galimybes užtikrinti, kad į naujas 
arba peržiūrėtas AFSJ agentūrų teisines sistemas būtų įtrauktos nuostatos dėl 
parlamentinės priežiūros. Išties Parlamentas tai jau padarė FRONTEX reglamento projekte, 
dėl kurio, rengiant šį dokumentą, vyko diskusijos.  
 
2) Europos Parlamentas gali turėti tam tikrų galimybių svarstyti SITCEN, kuris atlieka tam 
tikras su vidaus saugumu susijusias funkcijas, darbą, nes dabar šis centras yra Europos 
išorės veiksmų tarnybos (EIVT) dalis. Kadangi EIVT (taigi ir SITCEN) vykdo bendrą užsienio 
ir saugumo politiką (BUSP), kuri yra tarpvyriausybinės politikos sritis, Lisabonos sutartimi 
Europos Parlamentui šioje srityje suteikiama tam tikrų naujų galių. 
 
3) Teisės į informaciją srityje buvo svarbių patobulinimų, kurie iš esmės susiję su AFSJ 
institucijų priežiūros stiprinimu. 2010 m. Europos Parlamentas ir Komisija sudarė naują 
tarpinstitucinį susitarimą, kuriuo sustiprinama Europos Parlamento teisė gauti informaciją iš 
Komisijos. Be to, šiuo metu Europos Parlamentas svarsto galimybę peržiūrėti ES teisės 
aktus dėl teisės į informaciją, taip pat ir galimybę sudaryti su Taryba naują tarpinstitucinį 
susitarimą, į kurį būtų įtrauktos ir nuostatos dėl parlamento teisės į įslaptintą informaciją. 
Šių dabar vykstančių diskusijų kryptis turės didelę įtaką Europos Parlamento vykdomai 
AFSJ institucijų priežiūrai.  
 
4) Apskritai, per pastarąjį dešimtmetį sustiprėjo Europos Parlamento susidomėjimas 
nacionalinėmis saugumo agentūromis ir AFSJ institucijomis. Tai parodo didelis jo 
domėjimasis nauju FRONTEX reglamentu, Europolo ir Eurojusto sprendimais ir du laikinieji 
komitetai, kurie tyrė nacionalinių saugumo agentūrų veiklą ir pateikė svarbių 
rekomendacijų dėl priežiūros. 

                                                 
1 Šiame tyrime vartojamas terminas AFSJ institucijos, kuriuo įvardijamos AFSJ agentūros (Europolas, Eurojustas ir 
FRONTEX) ir Europos Sąjungos situacijų centras (SITCEN). 



C teminis skyrius. Piliečių teisės ir konstituciniai reikalai 
____________________________________________________________________________________________ 

4 

 
Remiantis įgaliojimų aiškinimu, pagrindinis šio tyrimo tikslas yra pateikti žvalgybos 
agentūrų Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose demokratinėse valstybėse 
palyginamąjį įvertinimą, siekiant nustatyti gerąją patirtį, informaciją kurią būtų galima 
panaudoti diskutuojant dėl AFSJ institucijų priežiūros, kurią vykdytų Europos Parlamentas.  
 
Šiame tyrime pagrindinis dėmesys skiriamas Europolo, FRONTEX, Eurojusto ir SITCEN 
institucijoms. Apskritai šių AFSJ institucijų vaidmuo yra palengvinti, koordinuoti ir stiprinti 
nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimą siekiant stiprinti saugumą ir teisingumą 
Europos Sąjungoje. Be abejonės, pagrindinė nacionalinių žvalgybos agentūrų1 ypatybė yra 
jų galimybė pasinaudoti vadinamosiomis specialiosiomis teisėmis rinkti informaciją, pvz., 
slapto klausymosi teise, vykdyti slaptas sekimo operacijas, pasitelkti slaptuosius 
informatorius ir netgi slapta įsibrauti į namus. AFSJ institucijos neturi tokių teisių ir, 
palyginti su šiuo aprašymu, tampa akivaizdu, kad ES AFSJ institucijos nėra tokios žvalgybos 
agentūros, kaip jos yra suvokiamos nacionaliniu lygmeniu. Atsižvelgiant į tai, kad Europos 
Parlamentas yra suinteresuotas stiprinti šių institucijų priežiūrą, gali pasirodyti, kad 
įgaliojimas tirti nacionalinių žvalgybos agentūrų priežiūrą ir pasimokyti iš jos yra neįprastas 
sprendimas.  
 
Vis dėlto AFSJ institucijos ir nacionalinės žvalgybos agentūros turi keletą bendrų bruožų. 
Jos vykdo nacionalinių žvalgybos agentūrų žvalgybos funkcijas, nors nebūtinai tokiu pat 
būdu ar siekdamos tų pat tikslų. T. y. jos renka (nors ir nesinaudodamos specialiomis 
teisėmis), analizuoja ir perduoda informaciją įvairioms sprendimus priimančioms 
institucijoms. Dar vienas svarbus AFSJ institucijų ir nacionalinių žvalgybos agentūrų 
panašumas yra tas, kad jos irgi gauna, parengia ir skleidžia įslaptintą informaciją. Tai labai 
reikšminga priežiūrai, nes už priežiūrą atsakingiems pareigūnams reikalinga teisė 
susipažinti su įslaptinta informacija, kad jie galėtų tirti agentūrų, kurių veikla yra įslaptinta 
ir (arba) susijusi su įslaptintos informacijos naudojimu, darbą, taigi šioje srityje Europos 
Parlamentas gali daug pasimokyti iš nacionalinių priežiūros sistemų. Vis dėlto turėtume 
atsargiai vertinti galimybes perkelti nacionalinius priežiūros modelius ir praktiką į ES 
lygmenį, nes nacionalinės už priežiūrą atsakingos institucijos ir Europos Parlamentas tikrina 
agentūras, kurių įgaliojimai ir teisės labai skiriasi. Priežiūra turi būti suvokiama atsižvelgiant 
į organizacijas, kurios yra prižiūrimos.  
 
Šį tyrimą sudaro penki skyriai. Pirmajame skyriuje aptariami šio tyrimo tikslai, įgaliojimai ir 
metodai. Antrajame skyriuje pateikiama Europolo, Eurojusto, FRONTEX ir SITCEN teisinio 
pagrindo, įgaliojimų ir dabartinių teisių apžvalga, taip pat nustatomos kelios šių institucijų 
darbo sritys, kuriose gali kilti rūpesčių dėl priežiūros. Trečiajame skyriuje nagrinėjamas 
dabartinis Europos Parlamento vaidmuo ir teisės prižiūrėti AFSJ institucijas, taip pat tai, 
kokiu mastu Europos Parlamentas gali susipažinti su šių institucijų turima (ir su jomis 
susijusia) informacija. Šiame skyriuje taip pat nagrinėjamas nacionalinių parlamentų 
vaidmuo prižiūrint AFSJ institucijas ir Europolo ir Eurojusto jungtinių priežiūros institucijų 

                                                 
1 Terminas „žvalgybos agentūra“ bendrai reiškia valstybės instituciją, kuri renka, analizuoja ir platina informaciją 
(apie grėsmes nacionaliniam saugumui ar kitiems valstybės interesams) politinių sprendimų priėmimo ir kitoms 
vykdomosioms institucijoms. Žvalgybos agentūros gali vykdyti šias žvalgybos funkcijas išskirtinai už savo 
valstybės teritorinės jurisdikcijos (pvz., Jungtinės Karalystės slaptoji žvalgybos tarnyba), išskirtinai savo valstybės 
teritorijoje (pvz., Vokietijos federalinis konstitucijos apsaugos biuras) arba ir savo teritorijos viduje, ir išorėje 
(pvz., Olandijos generalinė žvalgybos ir saugumo tarnyba arba AIVD). Keliose valstybėse (pvz., Švedijoje ir 
Danijoje) šioms institucijoms taip pat suteiktos policijos galios, todėl jos kartais vadinamos policijos saugumo 
tarnybomis. Siekiant nuoseklumo, šiame tyrime vartojamas terminas „žvalgybos agentūra“ minint organizacijas, 
kurios vadinamos įvairiai: saugumo tarnybomis, šalies žvalgybos agentūromis ar žvalgybos tarnybomis. 
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(JSB) vaidmuo tiriant, kaip šios institucijos naudoja asmens duomenis. Ketvirtajame 
skyriuje pateikiamas išsamus palyginamasis įvertinimas, kaip nacionaliniu lygmeniu 
organizuojama ir vykdoma parlamentinė ir specialioji neparlamentinė priežiūra. Šiame 
skyriuje dėmesys visų pirma bus skiriamas parlamentinių ir neparlamentinių institucijų 
teisei į informaciją. Paskutiniame tyrimo skyriuje išvardijamos kelios galimybės, kaip 
stiprinti Europos Parlamento vykdomą Europolo, Eurojusto, FRONTEX ir SITCEN priežiūrą. 
Šioje santraukoje pagrindinis dėmesys bus skiriamas šio skyriaus apžvalgai, įskaitant ir 
dvidešimt dvi jame pateiktas rekomendacijas Europos Parlamentui. 
 
Rekomendacijos dėl Europos Parlamento vykdomos AFSJ 
institucijų priežiūros stiprinimo 
 
Šiame tyrime pateikiamos išsamios rekomendacijos, kurios gali būti naudingos ateityje 
diskutuojant, kaip būtų galima sustiprinti Europos Parlamento vykdomą AFSJ institucijų 
priežiūrą. Kai kurios iš šių rekomendacijų taikomos Europos Parlamento vykdomai visų 
šiame tyrime aptariamų AFSJ institucijų (t. y. Europolo, Eurojusto, FRONTEX ir SITCEN) 
priežiūrai; tačiau daugiausia rekomendacijų yra išskirtinai skirtos AFSJ agentūroms (t. y. 
Europolui, Eurojustui ir FRONTEX). Taip yra todėl, kad Europos Parlamentas turi išskirtinį 
Sutartimi suteiktą įgaliojimą prižiūrėti Eurojustą ir Europolą, ir jis kartu priims teisės aktus 
dėl naujų šių agentūrų ir FRONTEX reglamentų. SITCEN parlamentinė priežiūra turės būti 
kitokia, nes SITCEN veikla vykdoma pagal bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP), taigi 
Europos Parlamentas šioje srityje turi mažiau galių. Rekomendacijos yra susijusios su AFSJ 
institucijų, tokių, kokios jos yra 2011 m. gegužės mėn., priežiūra. Priežiūros tvarka būtinai 
turi keistis kartu su šių institucijų įgaliojimų ir kompetencijos pokyčiais, ir ji turi išlikti 
proporcinga prižiūrimai veiklai. 
 
Kurdami teisinę ir institucinę sistemą AFJS institucijų parlamentinei priežiūrai, Europos 
Parlamentas ir kitos suinteresuotosios šalys turėtų nepamiršti, kad priežiūros susitarimai 
neturėtų taip paveikti valstybių narių, kad šios nustotų remtis šiomis institucijomis 
bendradarbiaudamos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje. Dauguma ES valstybių narių 
dabar yra įsitikinusios, kad tokios agentūros kaip Europolas ir Eurojustas gali duoti 
papildomos naudos šių valstybių darbui. Tačiau kyla rizika, kad jei priežiūros tvarka kels 
per didelę naštą AFSJ institucijoms ir (arba) nacionalinėms valdžios institucijoms, kai kurios 
valstybės narės gali tiesiog grįžti prie dvišalių bendradarbiavimo kanalų, kurie yra mažiau 
reguliuojami ir galbūt ne taip griežtai tikrinami. Bet kokie veiksmai šia kryptimi pakenktų 
AFSJ institucijų galimybėms sėkmingai prisidėti stiprinant laisvę, teisingumą ir saugumą 
Europos Sąjungoje.  
 
1 rekomendacija. Europos Parlamentas turėtų užtikrinti, kad bet kokia nauja AFSJ 
institucijų priežiūros tvarka neatgrasytų valstybių narių naudotis šiomis institucijomis kaip 
bendradarbiavimo platformomis.  
 
Europos Parlamento vykdomos AFSJ institucijų priežiūros aprėpties 
apribojimai  
 
Šiame tyrime pabrėžiami keli veiksniai, kuriais remiantis turėtų būti apribota Europos 
Parlamento vykdomos AFSJ institucijų priežiūros aprėptis. Visų pirma jie yra susiję su AFSJ 
institucijų operatyvinės veiklos priežiūra. Pirma, svarbią įtaką priežiūrai turi 
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tarpvyriausybinis AFSJ institucijų pobūdis ir AFSJ institucijų ir valstybių narių veiksmų 
santykis. Valstybių narių policija, prokurorai, pasienio tarnybos ir (daug mažiau) žvalgybos 
agentūros yra pagrindiniai AFSJ institucijų informacijos tiekėjai ir klientai. AFSJ institucijos 
visų pirma veikia remdamosi nacionalinių agentūrų pateikta informacija ir pagrindinis jų 
darbo rezultatas yra informacija ir analizė, kuri išsiunčiama šioms agentūroms. Remdamosi 
tokia informacija, nacionalinės agentūros gali imtis veiksmų, įskaitant ir prievartos 
veiksmus, taip pat ir operacijų, kurias koordinuoja AFSJ institucija, pvz., Europolas ar 
FRONTEX, atžvilgiu. Kaip aptariama antrajame šio tyrimo skyriuje, už tokius veiksmus ir 
toliau lieka išskirtinai atsakingos nacionalinės valdžios institucijos. Visa tai reiškia, kad tiek 
AFSJ institucijoms pateikiami duomenys, tiek ir veiksmai, kurių imamasi remiantis šių 
institucijų pateiktais duomenimis, yra reglamentuojami remiantis nacionaline teise ir turėtų 
būti prižiūrimi atitinkamų nacionalinių valdžios institucijų. Apskritai Europos Parlamente ir 
valstybėse narėse pripažįstama, kad Europos Parlamentas neturi išimtinės teisės prižiūrėti, 
kaip nacionalinės agentūros renka informaciją, kuria gali pasidalyti su AFSJ institucijomis ir 
(arba) imasi veiksmų AFSJ institucijų pateiktos informacijos pagrindu.  
 
Antra, AFSJ institucijas sudaro mišrus personalas iš valstybių narių komandiruotų 
darbuotojų ir ES personalo narių. Valstybių narių ryšių palaikymo pareigūnai Europole, 
valstybių narių sienos apsaugos pareigūnai, kurie dalyvauja FRONTEX koordinuojamose 
operacijose, arba komandiruoti žvalgybos pareigūnai SITCEN gauna atlyginimą iš valstybių 
narių ir bendradarbiauja su agentūromis laikydamiesi nacionalinių įstatymų. Taigi, jų 
bendradarbiavimą su AFSJ institucijomis ir indėlį į jas labiau tiktų prižiūrėti taikant 
nacionalinius priežiūros mechanizmus. Dėl tarpvyriausybinio AFSJ institucijų pobūdžio 
reikia, jog Europos Parlamentas glaudžiai bendradarbiautų su nacionaliniais parlamentais 
užtikrindamas, kad būtų parengti atitinkami priežiūros susitarimai.  
 
Trečia, Europolas ir Eurojustas turi teisę tvarkyti, saugoti ir perduoti asmens duomenis 
pagal savo įgaliojimus. Ši veikla kertasi su teise į privatumą ir gali tapti pagrindu valstybės 
narės ar trečiosios šalies valdžios institucijoms pasinaudoti prievartos ar specialiosiomis 
teisėmis, kurios turi ypač didelę reikšmę žmogaus teisėms. Šią veiklą tikrai turi prižiūrėti 
nepriklausoma institucija. Todėl šiam tikslui ES įsteigė specialias neparlamentines priežiūros 
institucijas – Europolo ir Eurojusto jungtines priežiūros institucijas (JSB). JSB gali 
susipažinti su visomis bylomis ir įžanginėmis dokumentų dalimis, susijusiomis su asmens 
duomenų apdorojimu, ir yra gerai pasirengusios užtikrinti, kad būtų atsisakyta bet kokios 
veiklos, kuria pažeidžiami duomenų apsaugos reglamentai. Mūsų nuomone, JSB yra 
tinkama priežiūros priemonė tikrinti, kaip AFSJ agentūros naudoja asmens duomenis. Todėl 
nereikia, kad jų veiklą dubliuotų Europos Parlamentas. Lygiai taip pat Europos Parlamentui 
nereikėtų prižiūrėti būsimo FRONTEX vaidmens apdorojant asmens duomenis, nes yra 
numatyta, kad tokią pat funkciją kaip JSB vykdys Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas.  
 
Yra keletas kitų argumentų, prieštaraujančių nuolatinei Europos Parlamento vykdomai AFSJ 
institucijų operatyvinės veiklos priežiūrai. Visų pirma, kaip pažymėta ketvirtajame skyriuje, 
tai užima nepaprastai daug laiko ir reikalauja specialių žinių ir išteklių, kurių daugelis 
parlamentų neturi. Keli per šį tyrimą apklausti Europos Parlamento nariai ir etatiniai 
darbuotojai pažymėjo, kad Europos Parlamentas neturėtų laiko, išteklių ar noro tikrinti AFSJ 
institucijų operatyvinę veiklą. Daug veiksmingiau priežiūrą galėtų vykdyti profesionaliai tai 
atliekanti priežiūros institucija, pvz., JSB, kuri išskirtinai skiria dėmesį agentūros veiklos 
priežiūrai. Antra, norint Europos Parlamentui suteikti teisę prižiūrėti informacijos 
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apdorojimą, reikėtų, kad Parlamentas galėtų susipažinti su šiose bylose esančiais asmens 
duomenimis, todėl kiltų didelis susirūpinimas dėl privatumo. Galiausiai, parlamentinis AFSJ 
institucijų darbo veiklos aspektų tikrinimas galėtų neigiamai paveikti šių institucijų 
veiksmingumą. Taip galėtų įvykti todėl, kad daugelis valstybių nesutinka, jog Europos 
Parlamentas imtųsi vaidmens šioje srityje, taigi jos pradėtų mažiau dalytis informacija su 
AFSJ institucijomis, jei Europos Parlamentui toks vaidmuo būtų patikėtas. 
 

Europos Parlamento vykdomos priežiūros įgaliojimai ir funkcijos  
 
Dauguma mūsų pašnekovų iš įvairių ES institucijų ir organizacijų sutiko, kad Europos 
Parlamentas turėtų dalyvauti prižiūrint AFSJ institucijas. AFSJ institucijų priežiūra, kurią 
vykdo parlamentas ir parlamento sukurtos institucijos, yra svarbi dėl pirmajame ir 
ketvirtajame skyriuje išdėstytų priežasčių. Ko gero, visų svarbiausia tai, kad dabar Europos 
Parlamentas laisvės, saugumo ir teisingumo srityje kartu priima teisės aktus ir ypač tai, kad 
jis turės lemiamą vaidmenį nustatant būsimus AFSJ agentūrų įgaliojimus ir teises. Todėl yra 
būtina, jog Europos Parlamentas prisidėtų užtikrindamas, kad šios agentūros veiksmingai 
vykdytų savo įgaliojimus ir tai darytų nepažeisdamos atitinkamų teisės aktų. Be to, AFSJ 
agentūros dažniausiai yra finansuojamos ES lėšomis, kurias joms skiria Europos 
Parlamentas. Kaip biudžeto valdymo institucija Europos Parlamentas privalo užtikrinti, kad 
šie pinigai būtų naudojami tinkamai ir veiksmingai.  
 
Tačiau šie argumentai dėl parlamentinės AFSJ institucijų priežiūros nereiškia, kad Europos 
Parlamentas turėtų atlikti tam tikrą vaidmenį jas valdant. Svarstydami Europos Parlamento 
vaidmenį prižiūrint AFSJ institucijas turėtume nepamiršti atsižvelgti į teisių ir atsakomybės 
atskyrimą. Tai ypač svarbu Eurojustui, nes jis dirba su teisminėmis institucijomis. AFSJ 
institucijų priežiūros taip pat negalima sujungti su agentūros kontrole ar bendru valdymu – 
tai ne parlamento pareiga. AFSJ institucijos yra skirtos tarnauti kaip žinių saugykla tam, 
kad Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms teiktų profesionalų paslaugas. 
Parlamentarai neturi kištis į šio darbo valdymą; tokios funkcijos visų pirma yra agentūrų 
direktorių ir jų valdybų prerogatyva. Tačiau Komisija ir (arba) Taryba nurodo AFSJ 
institucijoms politinę kryptį ir prisiima už jas politinę atsakomybę. Dėl šių priežasčių 
nerekomenduojama Europos Parlamentui dalyvauti skiriant valdybos atstovus ar net dirbti 
pačiose AFSJ agentūrų valdybose. Tiesą sakant, Europos Parlamento dalyvavimas šiuose 
sprendimų priėmimo procesuose trukdytų jo priežiūros funkcijoms, todėl vėliau taptų 
nepaprastai sunku nepriklausomai vertinti agentūrų ir jų valdybų veiksmus.  
 
2 rekomendacija. Europos Parlamentas neturėtų dalyvauti Europolo ar FRONTEX 
valdybose arba Eurojusto kolegijoje.  
 
Ketvirtajame skyriuje teigiame, kad sunku pasiūlyti geriausią būdą ar veiklos metodą 
priežiūros institucijos įgaliojimų atžvilgiu. Galiausiai, svarbu yra tai, kad visus žvalgybos 
agentūros darbo aspektus prižiūrėtų institucija, kuri nepriklausytų nuo agentūrų ir 
vykdomųjų institucijų. Europos Sąjungos atveju, tai reiškia, kad tokia institucija turi 
nepriklausyti nuo AFSJ institucijų, Tarybos ir Komisijos. Ketvirtajame tyrimo skyriuje 
paaiškinama, kad priežiūros temą galima plačiai padalyti į keturias sritis: operacijas, 
politiką, administravimą ir finansus. Atsižvelgiant į ankstesnes pastabas dėl JSB ir 
nacionalinių valdžios institucijų vaidmens prižiūrint AFSJ institucijų operatyvinę veiklą, 
aišku, kad Europos Parlamentas turėtų skirti dėmesį šių institucijų politikos, administravimo 
ir finansų priežiūrai. Vis dėlto tai nereiškia, kad turi būti susilpnintos Europos Parlamento 
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teisės atlikti tyrimą (aptariama trečiajame skyriuje), kuriomis remdamasis Europos 
Parlamentas, žinoma, galėtų tirti kaltinimus, kad tam tikra šių agentūrų veikla pažeidžiama 
ES teisė.  
 
3 rekomendacija. Europos Parlamento vykdoma AFSJ agentūrų priežiūra turėtų būti 
nukreipta į jų politiką, administravimą ir finansus.  
 
 
AFSJ agentūrų finansų priežiūra 
 
Prižiūrėdamas AFSJ agentūras Europos Parlamentas galėtų geriau išnaudoti savo biudžeto 
asignavimų ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo teises, užtikrindamas nuolatinį agentūrų 
politikos ir administravimo, taip pat agentūrų biudžetų patvirtinimo ir biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo ryšį. Visam biudžeto ciklui reikalingas glaudus LIBE komiteto (ar naujai 
sukurtos institucijos, kuri būtų įgaliota prižiūrėti AFSJ agentūras), Biudžeto komiteto ir 
Biudžeto kontrolės komiteto bendradarbiavimas. Yra keturi pagrindiniai būdai, kuriais 
Europos Parlamentas galėtų toliau veiksmingai ir geriau išnaudoti savo biudžeto priežiūros 
galias šiuo atžvilgiu. Visų pirma, Europos Parlamentas turi toliau stiprinti Biudžeto 
kontrolės, Biudžeto ir LIBE komitetų bendradarbiavimą per visą biudžeto ciklą, kad būtų 
užtikrintas AFSJ agentūrų finansų ir kitų jų veiklos sričių priežiūros ryšys. Antra, kai kurie 
LIBE komiteto nariai turėtų geriau susipažinti su plačiomis biudžeto skyrimo ir biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo teisėmis, kurias turi Europos Parlamentas, ir kaip LIBE galėtų dirbti 
su Biudžeto ir Biudžeto kontrolės komitetais, kad veiksmingiau pasinaudotų šiomis teisėmis 
vykdydami savo įgaliojimus. Trečia, iždo teises (tiek atsargų procedūrą, tiek ir teisę 
nepatvirtinti biudžeto įvykdymo arba atidėti jo patvirtinimą) galima panaudoti kaip 
priemonę reikalauti keisti susirūpinimą keliančią ASFJ agentūros politiką, procedūras ar 
veiklą. Galiausiai, kaip minėjome trečiajame skyriuje, tam tikromis išskirtinėmis 
aplinkybėmis galima taikyti atsargų procedūrą kaip priemonę, leidžiančią AFSJ agentūrą 
įtikinti atskleisti informaciją apie bet kurią sritį, kuri yra finansuojama iš Europos Sąjungos 
biudžeto. Vis dėlto tai neturėtų būti reikalinga, jei Europos Parlamentas patvirtins naują 
teisės į įslaptintą informaciją teisinę sistemą (žr. toliau). 
 
4 rekomendacija. Europos Parlamentas turėtų užtikrinti, kad jo biudžeto patvirtinimo ir 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo funkcijos būtų visiškai susijusios su kitais jo vykdomos 
AFSJ agentūrų priežiūros aspektais.  
 
Nuolatinis Europos Parlamento informavimas apie grėsmes 
saugumui 
 
Europos Parlamentas turi būti informuojamas apie grėsmes Europos Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui, kad galėtų nuodugniai įvertinti kovos su tokiomis grėsmėmis 
priemones. Be šios informacijos Europos Parlamentui sunku nuodugniai įvertinti, ar AFSJ 
institucijoms gali reikėti, pvz., naujų teisių (pvz., dėl kurių reikėtų keisti teisės aktus), 
papildomų išteklių ar naujų bendradarbiavimo susitarimų su tam tikromis trečiosiomis 
šalimis. Tiesą sakant, tai yra puikus pavyzdys srities, kurioje Europos Parlamentas turėtų 
užtikrinti, kad būtų glaudžiai susiję jo, kaip teisės aktų leidėjo, biudžeto valdymo 
institucijos ir už priežiūrą atsakingos institucijos, vaidmenys. Agentūros taip pat galėtų būti 
suinteresuotos informuoti Europos Parlamentą apie susijusias grėsmes, nes taip Europos 
Parlamento nariai galėtų sužinoti apie tai, kad joms reikia papildomų teisinių galių ar 
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išteklių; Europos Parlamento nariai gali būti naudingi sąjungininkai šiuo atžvilgiu (žr. 
ketvirtąjį skyrių). Pavyzdžiui, FRONTEX galėtų pateikti Europos Parlamentui rizikos 
vertinimus ir grėsmių analizę, Europolas – organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertinimą, 
o SITCEN – terorizmo grėsmės vertinimus (žr. antrąjį skyrių). Tokie vertinimai yra 
įslaptinti, todėl jie turėtų būti teikiami Europos Parlamento institucijai, paskirtai gauti 
įslaptintą informaciją. Šiuo atžvilgiu atsakinga institucija galėtų surengti uždaras diskusijas 
su susijusiais AFSJ institucijų pareigūnais. 
 
5 rekomendacija. Europos Parlamentas turėtų iš AFSJ institucijų gauti grėsmių 
įvertinimus. Taip Europos Parlamentas galėtų geriau įvertinti, ar šios institucijos turi 
reikalingus teisinius įgaliojimus, galių ir finansinių išteklių šioms grėsmėms įveikti.  
 
Europos Parlamento santykiai su jungtinėmis priežiūros 
institucijomis 
 
Šiuo metu Europos Parlamentas labai ribotai bendradarbiauja su dvejomis JSB. Artimesnį 
bendradarbiavimą su JSB būtų galima pradėti pakviečiant jų pirmininkus su atitinkama 
Europos Parlamento institucija (žr. toliau) aptarti jų dvimetes ir temines ataskaitas. Ši 
diskusija leistų JSB pirmininkams išsakyti bet kokį susirūpinimą dėl jų įgaliojimų, teisių ar 
turimų išteklių. Europos Parlamento ir JSB posėdžiai galėtų tapti ir forumu aptarti JSB 
rekomendacijų įgyvendinimą. Šiuo pagrindu Europos Parlamentas galėtų panaudoti savo 
politinį spaudimą agentūros direktoriams arba valdyboms ir galėtų panaudoti savo biudžeto 
galias tokiems klausimams spręsti. Reguliaresnis bendradarbiavimas su JSB galėtų būti 
naudingas ir Europos Parlamento narių darbui. JSB turi sukaupusios daug žinių ir 
kompetencijos, kuri galėtų praversti Europos Parlamento nariams, kai, pvz., šie rengiasi 
posėdžiams su agentūrų direktoriais arba rengia pranešimo savo iniciatyva arba su 
teisėkūra susijusių pranešimų apie Europolą ir Eurojustą projektus. Europos Parlamento 
nariai ir etatiniai darbuotojai galėtų pasinaudoti šiomis žiniomis ne tik per periodiškai 
vykstančius posėdžius, bet ir peržiūrėdami JSB ataskaitas ir rengdami neoficialias diskusijas 
su JSB nariais ir jų sekretoriatu.  
 
Glaudesnio Europos Parlamento ir JSB (ar kitų sukurtų specialiųjų neparlamentinės 
priežiūros institucijų) bendradarbiavimo atžvilgiu Europos Parlamento nariui gali reikėti 
suteikti galimybę susipažinti su JSB patikrinimo ataskaitomis. Tačiau Europos Parlamentui 
nereikės teisės susipažinti su duomenimis, įvestais į Europolo duomenų bazes ar Eurojusto 
CMS, ir (arba) su asmens duomenimis, kuriais dalijamasi su nacionalinėmis valdžios 
institucijomis ar trečiosiomis šalimis. Teisė naudotis šiais duomenimis keltų rimtą 
susirūpinimą dėl privatumo. Jei vykdydamas savo priežiūros funkcijas Europos Parlamentas 
vis dėlto turėtų teisę susipažinti su dokumentais, kuriuose yra asmens duomenų, asmens 
duomenys iš tokių dokumentų turėtų būti ištrinti, kaip tai nustatyta 2010 m. Europos 
Komisijos ir Europos Parlamento bendrojo susitarimo antrajame priede.  
 
Europos Parlamentas galėtų svarstyti pritaikyti praktiką, kurią taiko tam tikros valstybės 
narės: pagal ją parlamentas gali paprašyti neparlamentinės priežiūros institucijos 
išnagrinėti konkretų klausimą (žr. ketvirtąjį skyrių). Tai yra labiau tiesioginės priemonės, 
kuriomis parlamentas gali išnaudoti neparlamentinės priežiūros institucijos žinias ir 
nepriklausomumą, kad išnagrinėtų tam tikrus agentūros darbo aspektus. Mūsų žiniomis, 
Europos Parlamentas šiuo metu negali teikti tokių prašymų JSB. Bet kokias tokias nuostatas 
reikėtų kruopščiai suformuluoti, kad būtų užtikrinta, jog tokie Europos Parlamento prašymai 
nepakenktų neparlamentinės priežiūros institucijos, pvz., JSB, nepriklausomumui. 
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Atitinkamai, daug galima pasimokyti iš gerosios patirties nacionaliniu lygmeniu, t. y. kad 
neparlamentinės priežiūros institucijos gali priimti galutinį sprendimą, ar jos imsis tirti 
klausimą, dėl kurio gautas parlamento ar kito subjekto prašymas (žr. ketvirtąjį skyrių).  
 
6 rekomendacija. Europos Parlamentas turėtų palaikyti nuolatinį dialogą su Europolo ir 
Eurojusto jungtinėmis priežiūros institucijomis (JSB) ir turėtų pasinaudoti JSB ataskaitomis 
ir žiniomis vykdydamas AFSJ agentūrų priežiūrą.  
 
  
Europos Parlamento teisės išsikviesti AFSJ agentūrų direktorius 
standartizavimas 
 
Šiuo metu Europos Parlamentas turi teisę pareikalauti, kad atvyktų pasisakyti Europolo 
direktorius ir Europolo valdybos pirmininkas. Ši teisė turėtų būti praplėsta taip pat 
FRONTEX (direktoriaus ir valdybos pirmininko) ir Eurojusto (administracijos direktoriaus ir 
kolegijos pirmininko) atžvilgiu. Nors Europos Parlamentas neturi tokios teisės Eurojusto ir 
FRONTEX atžvilgiu, reikia pabrėžti, kad praktiškai AFSJ agentūrų direktoriai dažnai atvyksta 
į parlamentą to paprašius ir jie žino, kad atsisakymas atvykti į parlamentą pasisakyti lemtų 
blogą jų reputaciją.  
 
Teisė iškviesti agentūrų direktorius ir valdybų ar kolegijų pirmininkus galėtų būti ypač 
naudinga ne tik agentūrų direktoriams pristatant agentūros metinę ataskaitą. 
Pasinaudodamas šia teise Europos Parlamentas, pvz., galėtų pareikalauti, kad direktorius 
atvyktų pasiaiškinti iškilus tam tikrai problemai ar paaiškėjus skandalui. Tačiau teisė 
iškviesti AFSJ institucijos direktorių galėtų būti nevisavertė, jei dalyvaujantys Europos 
Parlamento nariai neturėtų teisės aptarti įslaptintų reikalų. Pagal dabartines procedūras, 
direktoriai negali atsakyti arba renkasi neatsakyti į klausimus, į kuriuos atsakant tektų 
atskleisti įslaptintą informaciją. Tai dar labiau parodo, kad, prieš kuriant kitas priežiūros 
priemones, reikia sukurti tinkamą parlamentinės teisės į įslaptintą informaciją sistemą (žr. 
toliau). 
 
Nusprendėme šią rekomendaciją apriboti tik AFSJ agentūroms, t. y. neįtraukti SITCEN 
direktoriaus. Sunku numatyti, kaip šią oficialią teisę būtų galima panaudoti SITCEN 
direktoriaus atveju, nes tai nėra savarankiška agentūra. Vis dėlto Europos Parlamentas gali 
paprašyti, kad atvyktų pasisakyti Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir 
saugumo politikai, kuriam yra pavaldus SITCEN. 
 
7 rekomendacija. Europos Parlamento teisė iškviesti Europolo direktorių ir Europolo 
valdybos pirmininką turėtų būti išplėsta atitinkamiems asmenims Eurojuste ir FRONTEX. 
 
Agentūros direktorių paskyrimo priežiūra 
 
Šiuo metu Europos Parlamentas neturi įtakos skiriant AFSJ agentūrų direktorius arba 
SITCEN direktorių. Tačiau Europos Parlamentas seniai yra pareiškęs pageidavimą dalyvauti 
skiriant šių institucijų direktorius. Ketvirtajame šio tyrimo skyriuje apie nacionalinių 
parlamentų vaidmenį skiriant žvalgybos agentūrų direktorius aprašoma, kad didžioji dalis 
parlamentų nedalyvauja skiriant žvalgybos agentūrų direktorius.  
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Yra keli trūkumai, susiję su Europos Parlamento dalyvavimu skiriant direktorius; daugiausia 
jie panašūs į argumentus dėl nacionalinių parlamentų vaidmens šiuo atžvilgiu, kurie 
išdėstyti ketvirtajame skyriuje. Visų pirma, jei Europos Parlamentas dalyvautų skiriant 
direktorius, kiltų rizika politizuoti agentūrų darbą, o jos turėtų būti apolitiškos. Šis 
susirūpinimas dar padidėtų, jei parlamento vaidmuo skiriant direktorius apimtų teisę 
patvirtinti arba atmesti kandidatūrą. Antra, dabartinis Europolo, FRONTEX ir Eurojusto 
direktorių (pirmininko) skyrimo procesas jau yra išsitęsęs ir sudėtingas, nes jame dalyvauja 
27 valstybių narių atstovai, siekiantys rasti kompromisinį kandidatą. Įtraukus į šį procesą 
Europos Parlamentą, jis taptų dar sudėtingesnis, o ir taip ištęstas procesas dar pailgėtų. Be 
to, renkant direktorius jau dalyvauja 27 valstybės, todėl užtikrinama, kad būtų įtraukti 
patikrinimo ir pusiausvyros nustatymo būdai, kurie neleistų vienai šaliai paskirti jos 
interesus remiančio direktoriaus. Taip pašalinama viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių 
skiriant žvalgybos direktorius dalyvauja nacionaliniai parlamentai – neleisti pareigas 
einančiai vyriausybei paskirti asmens, kuris remtų ir gintų šališkus politinius interesus.  
 
Atsižvelgę į visus aspektus, autoriai nėra įsitikinę, ar Europos Parlamentas turėtų atlikti tam 
tikrą vaidmenį skiriant AFSJ institucijų direktorius. Tačiau Parlamentas turėtų būti 
informuojamas apie skyrimo procesus. Ši informacija turėtų apimti duomenis apie siūlomų 
kandidatų tapatybę ir kvalifikaciją.  
 
8 rekomendacija. Europos Parlamentas neturėtų atlikti tam tikro vaidmens skiriant AFSJ 
institucijų direktorius (pirmininką).  
 
Europos Parlamento vaidmuo teikiant įvertinimą apie AFSJ 
institucijų bendradarbiavimo partnerių patirtį žmogaus teisių srityje  
 
Nors JSB teikia nuomonę dėl teisinių ir institucinių duomenų apsaugos sistemų trečiosiose 
šalyse, jos netiria platesnės konkrečių užsienio partnerių patirties žmogaus teisių srityje, 
pvz., policijos agentūros trečiojoje šalyje. Todėl nevykdomas nepriklausomas vertinimas, ar 
agentūros, su kuriomis AFSJ institucijos dalijasi informacija, taiko žmogaus teises 
pažeidžiančius metodus, ar ne. Kaip aptariama ketvirtajame skyriuje, tai yra susiję ir su 
gaunama, ir su perduodama informacija. Užsienio partneriai gali rinkti informaciją 
naudodami, pvz., kankinimus ar savavališką sulaikymą, ir tada pasidalyti šia informacija su 
AFSJ institucijomis. Lygiai taip pat jos gali panaudoti AFSJ institucijų pateiktą informaciją 
kaip dalį veiklos, kuria pažeidžiamos žmogaus teisės. Šis susirūpinimas visų pirma yra 
susijęs su dalijimusi asmens duomenimis.  
 
Nors atitinkami AFSJ institucijų išsamaus patikrinimo procesai turėtų užkirsti tam kelią, 
gerai yra kai nepriklausoma priežiūros institucija pateikia tam tikrų žmogaus teisių 
įvertinimą apie bendrą bendradarbiaujančių agentūrų patirtį žmogaus teisių srityje (jų 
laikymąsi) trečiosiose šalyse. Nacionaliniu lygmeniu tam skiriama pirmenybė (žr. ketvirtą 
skyrių) ir šį vaidmenį galėtų atlikti Europos Parlamentas arba kita nepriklausoma institucija. 
Jei Europos Parlamentas imtųsi šio vaidmens, būtų protinga įtraukti Užsienio reikalų 
komiteto Žmogaus teisių pakomitetį, kuris turi patirties nagrinėjant žmogaus teisių 
klausimus už Europos Sąjungos ribų. Tokiais vertinimais nebūtų įpareigojama, tačiau tai 
galėtų suteikti informacijos Tarybai ir AFSJ agentūrų valdyboms svarstant susitarimų su 
trečiosiomis šalimis dėl dalijimosi informacija sudarymą.  
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9 rekomendacija. Europos Parlamentas turėtų užtikrinti, kad Parlamento (pakomitetis) 
komitetas arba speciali neparlamentinė institucija teiktų nepriklausomus agentūrų 
trečiosiose šalyse, su kuriomis bendradarbiauja AFSJ institucijos, bendros patirties žmogaus 
teisių srityje (laikymosi) įvertinimus. Tokie įvertinimai galėtų būti atliekami prieš dalijimosi 
informacija ar kitų bendradarbiavimo susitarimų su trečiąja šalimi pasirašymą ir 
įgyvendinant šiuos susitarimus. 
 
Europos Parlamento vaidmuo peržiūrint AFSJ institucijų susitarimus 
dėl dalijimosi informacija ir susitarimo memorandumus 
 
 Susitarimai dėl dalijimosi informacija yra svarbi agentūrų politikos dalis, todėl juos turėtų 
peržiūrėti Europos Parlamentas. Išties svarbu, kad Europos Parlamentas žinotų apie 
sąlygas, kuriomis AFSJ institucijos bendradarbiauja viena su kita ir su užsienio subjektais. 
Mūsų nuomone, Europos Parlamentas neturėtų atlikti vaidmens sudarant ar tvirtinant 
agentūrų tarpusavio susitarimus dėl dalijimosi informacija ar susitarimo memorandumus 
(kurie skiriasi nuo Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimų, pvz., SWIFT susitarimas). 
Vis dėlto paskirtoji parlamento institucija turi turėti galimybę peržiūrėti, ex post, sudarytus 
susitarimus ir kelti klausimus ar abejones, susijusius, inter alia, su tokių susitarimų turiniu 
ir įgyvendinimu. Nepakanka vien tik informuoti Europos Parlamentą, kad tokie susitarimai 
sudaryti. Taigi, iš AFSJ institucijų turėtų būti reikalaujama perduoti susitarimus ir 
susitarimo memorandumus atitinkamoms parlamento institucijoms, net jei tokie susitarimai 
laikomi įslaptintais.  
 
10 rekomendacija. Europos Parlamentas turi turėti galimybę susipažinti su susitarimais 
dėl dalijimosi informacija ir kitais susitarimo memorandumais, kuriuos sudaro AFSJ 
institucijos Europos Sąjungoje ir AFSJ institucijos ir trečiosios šalys ar organizacijos. 
 
Europos Parlamento teisė į įslaptintą informaciją ir tokios 
informacijos apsauga 
 
Kaip paaiškėjo iš dėl šio tyrimo atliktos nacionalinio lygmens žvalgybų agentūrų priežiūros 
analizės, informacija yra gyvybiškai svarbi priežiūrai; teisė prižiūrėti agentūros darbą yra 
ribota, jei ji neįtvirtinta teise susipažinti su aktualia informacija. Būtų nepaprastai sunku 
stiprinti parlamentinę AFSJ institucijų priežiūrą nenustačius aiškių ir nuspėjamų taisyklių ir 
procedūrų, kuriomis vadovaudamasis Europos Parlamentas galėtų susipažinti su aktualia 
informacija, gaunama iš šių institucijų, Komisijos ir Tarybos. Nors teisė į informaciją yra 
būtina priežiūrai, norint, kad priežiūra būtų veiksminga, būtina, kad už priežiūrą atsakingos 
institucijos su tokia informacija elgtųsi kaip profesionalai. Taigi, pagerinus Europos 
Parlamento teisę susipažinti su įslaptinta informacija turėtų būti sukurtos atitinkamos 
procedūros šios informacijos apsaugai ir turėtų būti užtikrintas nuolatinis Europos 
Parlamento narių įsipareigojimas su įslaptinta informacija elgtis profesionaliai.  
 
Europos Parlamento teisės į įslaptintą informacija laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje 
(AFSJ) pagerinimas 
 
Siekiant stiprinti Europos Parlamento vykdomą AFSJ institucijų priežiūrą, būtina sukurti 
atitinkamą teisinę ir institucinę parlamentinės teisės į įslaptintą informaciją sistemą. 
Diskusija apie Europos Parlamento teisę į įslaptintą informaciją turi vykti kartu su 
svarstymais dėl Europos Parlamento teisės prižiūrėti AFSJ institucijas; išties, vykstant 
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visam šiam tyrimui įrodinėjome, kad priežiūros institucijos informacijos poreikis yra 
neatsiejamas nuo šios teisės. Tačiau nepaisant to, kokius AFSJ institucijų darbo aspektus 
norėtų prižiūrėti Europos Parlamentas ir kuris institucinis mechanizmas būtų pasirinktas 
tokiai priežiūrai (žr. toliau, kur bus aptariami šie mechanizmai), teisė susipažinti su 
įslaptinta informacija yra būtina. Ji būtina, nes įvairūs AFSJ institucijų darbo aspektai yra 
įslaptinti ir (arba) susiję su įslaptintos informacijos apdorojimu arba rengimu.  
 
Parlamento teisė į įslaptintą informaciją šiuo metu aptariama svarstymuose dėl Reglamento 
1049/2001 peržiūrėjimo (teisės aktas, kuris tariamai yra apie visuomenės teisę į 
informaciją iš ES subjektų.) Europos Parlamento pranešėjas šiuo klausimu, Michael 
Cashman, nusprendė įtraukti nuostatas dėl Parlamento teisės į informaciją į platesnį 
teisinės sistemos projektą dėl visuomenės teisės susipažinti su ES dokumentais. Šis būdas 
turi keletą pranašumų. Visų pirma, juo siekiama užtikrinti, kad būtų bendra Europos 
Parlamento teisės į įslaptintą informaciją iš visų ES subjektų ir visose politikos srityse 
sistema. Tai galėtų būti geresnis variantas, nei suskaidyta Parlamento teisės į informaciją 
teisinė sistema, pagrįsta tarpinstituciniais skirtingų sričių susitarimais. Pagal šią, dabartinę, 
sistemą Europos Parlamentas vienose srityse turi teisę gauti įslaptintą informaciją iš, pvz., 
Tarybos, kitose – ne, o skirtingose politikos srityse taikomi skirtingi teisės į įslaptintą 
informaciją mechanizmai. Antra, įtraukus nuostatas dėl Europos Parlamento teisės į 
įslaptintą informaciją į platesnį teisės aktą dėl visuomenės teisės į informaciją, būtų galima 
lengviau užtikrinti, kad šios taisyklės įgytų teisės akto statusą, o nebūtų įtvirtintos tik 
tarpinstituciniais susitarimais, kurių teisinis statusas yra žemesnis.  
 
Nepaisant šių pranašumų, mes laikomės nuomonės, kad Parlamento teisė į įslaptintą 
informaciją turėtų būti atskirta nuo nuostatų dėl visuomenės teisės į informaciją. Šį mūsų 
įsitikinimą sutvirtina ir nacionaliniu lygmeniu taikoma praktika, kai informacijos laisvės ar 
teisės į informaciją teisės aktai yra visiškai atskirti nuo nuostatų dėl parlamento teisės į 
informaciją. Parlamento teisė susipažinti su įslaptinta informacija reiškia galimybę 
susipažinti su specialios kategorijos informacija, su kuria pagrįstai neleidžiama susipažinti 
visuomenei, pvz., su informacija, susijusia su žvalgybos agentūrų darbu. Būtent todėl, kad 
tokia informacija yra neprieinama visuomenei, ji turi būti prieinama tam tikriems 
parlamento nariams ir institucijoms, kurias parlamentai įsteigia, inter alia, žvalgybos 
agentūrų priežiūrai. Beveik kiekvienoje tirtoje valstybėje parlamentai turi išskirtinę teisę 
susipažinti su įslaptinta informacija, kad, be kitų dalykų, galėtų prižiūrėti žvalgybos veiklą. 
Taip yra todėl, kad remiamasi prielaida, jog visuomenė išrinko parlamento narius tam, kad 
jie priverstų atsiskaityti vyriausybę ir jos agentūras. Norint tai padaryti, jiems reikalinga 
išskirtinė teisė į informaciją, kuri nebūtinai yra prieinama visuomenės nariams. Todėl 
taisyklės, kuriomis nustatoma parlamento teisė susipažinti su įslaptinta informacija, yra 
nustatytos įstatyme ir yra atskirtos nuo įstatymų dėl bendros laisvės ar teisės susipažinti su 
informacija. 
 
11 rekomendacija. Naujos taisyklės dėl Europos Parlamento teisės į įslaptintą informaciją 
turėtų būti atskirtos nuo teisės aktų dėl visuomenės teisės į informaciją.  
 
Europos Parlamento teisės į informaciją teisinis pagrindas  
 
Europos Parlamentas galėtų imtis kelių variantų dėl naujos parlamento teisės į įslaptintą 
informaciją AFSJ ir kitur teisinės sistemos sukūrimo. Visų pirma, nuostatos dėl parlamento 
teisės į įslaptintą informaciją galėtų būti įtrauktos į naujuosius reglamentus dėl Europolo, 
Eurojusto ir FRONTEX. Tokios nuostatos būtų sukurtos kartu su taisyklėmis dėl parlamento 
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vykdomos šių agentūrų priežiūros, taip užtikrinant, kad Europos Parlamento teisė 
susipažinti su įslaptinta informacija, gaunama iš tokių agentūrų, ir su kiekviena iš šių 
agentūrų susijusia informacija būtų aiškiai susietos su jo priežiūros įgaliojimais ir 
funkcijomis kiekvienos agentūros atžvilgiu. Svarbu pažymėti, kad šios taisyklės turėtų 
apimti ir Europos Parlamento teisę gauti slaptą informaciją iš Tarybos, nes Tarybai 
„priklauso“ daug su AFSJ agentūromis susijusios informacijos.  
 
Antra, Europos Parlamentas galėtų susiderėti dėl specialaus tarpinstitucinio susitarimo su 
Taryba dėl AFSJ. Susitarimas su Taryba dėl AFSJ galėtų padėti užtikrinti vienodas taisykles 
dėl parlamento teisės į informaciją ir vieną tokios teisės mechanizmą (pvz., specialų 
komitetą ar pakomitetį, kaip aptariama penktajame skyriuje). Vis dėlto neaišku, ar 
susitarimas su Taryba turėtų apimti parlamento teisę gauti informaciją iš pačių agentūrų. 
Todėl gali reikėti tam tikro Europos Parlamento ir kiekvienos iš šių trijų agentūrų susitarimo 
dėl parlamento teisės į informaciją. Tam reikėtų tam tikrų kiekvienos agentūros teisės aktų 
pakeitimų, taigi mažai tikėtina, kad tai įvyks, nes per ateinančius trejus metus turi 
pasikeisti visų trijų agentūrų teisinis pagrindas.  
 
Trečia, kaip pažymėta pirmiau, Europos Parlamento teisė į įslaptintą informacija visose 
politikos srityse galėtų būti reglamentuojama platesniais teisės aktais, kurie taip pat 
reglamentuotų ir visuomenės teisę susipažinti su Europos Sąjungos dokumentais. Remiantis 
dabartiniais pasiūlymais, Europos Parlamentas galėtų prašyti teisės į įslaptintą informaciją 
per, inter alia, už tam tikrą temą atsakingo komiteto, pvz., už AFSJ atsakingo LIBE 
komiteto, pirmininką. Jei būtų duotas leidimas, tokia informacija taptų prieinama 
specialiajam komitetui, kurį sudarytų septyni nariai, paskirti Europos Parlamento pirmininkų 
sueigos. Komiteto pagrindą galėtų sudaryti, pvz., politinių frakcijų vadovai, tačiau tai 
nebūtų komitetas su nuolatine naryste. Toliau šio konkretaus institucinio mechanizmo 
pranašumai aprašomi išsamiau. Vis dėlto, dėl jau minėtų priežasčių, taisyklės dėl Europos 
Parlamento teisės į įslaptintą informaciją neturėtų būti įtrauktos į teisės aktus dėl 
visuomenės teisės į informaciją.  
 
12 rekomendacija. Naujajame teisės akte dėl AFSJ agentūrų (Europolo, Eurojusto ir 
FRONTEX) turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl Europos Parlamento teisės gauti įslaptintą 
informaciją iš šių agentūrų ar su jomis susijusią informaciją. Tokios nuostatos turėtų būti 
susietos su tame pat teisės akte išdėstytu Europos Parlamento įgaliojimu prižiūrėti šias 
agentūras. 
 
Trečiajame skyriuje teigiama, kad Europos Parlamento teisę į su SITCEN susijusią 
informaciją, kuria reglamentuojama teisinė sistema, reikėtų nagrinėti atskirai. Tai reikalinga 
todėl, kad nors SITCEN atlieka tam tikras su AFSJ susijusias funkcijas, ši institucija 
priklauso kitai politikos sričiai (BUSP), kurioje Europos Parlamentas turi mažiau galių. Kitaip 
nei AFSJ agentūros, ji neturi savo teisinio pagrindo ir neplanuojama jos teisinio pagrindo 
pertvarkyti pagal Lisabonos sutartį.  
 
Europos Parlamento specialusis komitetas BUSP sričiai galbūt galėtų susipažinti su 
informacija, kuri susijusi su SITCEN, bet, mūsų žiniomis, dar niekada nesinaudojo šia 
galimybe. Atsižvelgiant į tai, kad Lisabonos sutartis iš esmės pakeitė BUSP sritį, ko gero, 
reikėtų iš naujo susiderėti dėl Tarybos ir Europos Parlamento tarpinstitucinio susitarimo. Šio 
tyrimo atžvilgiu svarbiausias pasikeitimas yra tai, kad SITCEN jau nebėra išskirtinai vien tik 
Tarybos kūrinys, nes dabar priklauso EIVT struktūrai. Nors Komisijos pirmininko 
pavaduotoja-vyriausioji įgaliotinė ir yra pareiškusi, kad dabartinis tarpinistitucinis Tarybos ir 
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Europos Parlamento susitarimas, kuriuo reglamentuojama Europos Parlamento teisė į slaptą 
informaciją BUSP srityje, toliau galios, EIVT mechanizmai yra tokie skirtingi, kad atrodo 
tikėtina, jog reikės naujo Europos Parlamento ir EIVT susitarimo, kuris apimtų nuostatas dėl 
Parlamento teisės į įslaptintą informaciją. Vis dėlto, atsižvelgiant į tarpvyriausybinį SITCEN 
pobūdį, Tarybai ir toliau turi būti palikta spręsti, leisti ar neleisti Parlamentui susipažinti su 
informacija, susijusia su šia institucija. Taigi, gali ir toliau būti taikomas dabartinis 2002 m. 
Europos Parlamento ir Tarybos susitarimas arba atnaujinta jo versija.  
 
13 rekomendacija. Europos Parlamentas turėtų svarstyti derybas dėl tarpinistitucinio 
susitarimo su Europos išorės veiksmų tarnyba, į kurį būtų įtrauktos nuostatos dėl 
Parlamento teisės į įslaptintą informaciją.  
 
Europos Parlamento teisės gauti įslaptintą informaciją iš AFSJ agentūrų aprėptis 
 
Užuot išvardijus konkretų informacijos, į kurią Europos Parlamentas turėtų teisę, rūšių 
sąrašą, būtų pageidautina, kad teisės aktu Europos Parlamentui būtų suteikta bendra teisė 
prašyti susipažinti su įslaptinta informacija, kuri, Parlamento manymu, yra susijusi su jo 
(naujais) priežiūros įgaliojimais ir funkcijomis. Ketvirtajame skyriuje teigiama, jog tokia 
geroji patirtis yra įprasta nacionaliniu lygmeniu ir padeda užtikrinti, kad pareiga nustatyti, 
kokia informacija yra svarbi, visų pirma, turėtų būti už priežiūrą atsakingos institucijos 
prerogatyva. Dėl Europos Parlamento vykdomos AFSJ agentūrų priežiūros pasakytina, kad 
įslaptintos informacijos būtų prašoma ir būtų suteikta teisė ja pasinaudoti vienam iš toliau 
išvardytų institucinių mechanizmų. Vis dėlto teisė į įslaptintą informaciją prašymų pagrindu 
priklausytų nuo tam tikrų apribojimų, pvz., išvardytų Europos Parlamento ir Komisijos 
2010 m. bendrojo susitarimo antrajame priede.  
 
14 rekomendacija. Teisės aktų nuostatos dėl Europos Parlamento vykdomos AFSJ 
agentūrų priežiūros turėtų apimti bendrą teisę Parlamento paskirtajai institucijai susipažinti 
su įslaptinta informacija, kuri, jos manymu, yra svarbi jos priežiūros įgaliojimams ir 
funkcijoms. 
 
Nors Europos Parlamentui reikalinga bendra teisė reikalauti galimybės susipažinti su 
įslaptinta informacija, kuri yra svarbi jo įgaliojimams prižiūrėti AFSJ agentūras, teisė į 
svarbią informaciją galėtų būti geriau užtikrinta reikalaujant, kad agentūros savo iniciatyva 
atskleistų tam tikros kategorijos informaciją. Remiantis penktajame skyriuje išdėstytais 
pasiūlymais, savo iniciatyva galėtų būti atskleidžiama, pvz., tokia informacija: 
 

• Metiniai AFSJ agentūrų darbo planai 
• Agentūrų rengiami grėsmių įvertinimai  
• AFSJ agentūrų susitarimai dėl tarpusavio bendradarbiavimo ir dalijimosi informacija  
• AFSJ agentūrų ir trečiųjų valstybių susitarimai dėl bendradarbiavimo ir dalijimosi 

informacija  
• Visa informacija, susijusi su biudžeto sudarymu ir turėtomis išlaidomis. 
 

Tokios informacijos atskleidimas savo iniciatyva plačiai atitinka panašias nuostatas, kurios 
galioja nacionaliniu lygmeniu dėl informacijos atskleidimo savo iniciatyva priežiūros 
institucijoms (žr. ketvirtąjį skyrių).  
 
15 rekomendacija. Naujose teisinėse nuostatose dėl Europos Parlamento vykdomos AFSJ 
agentūrų priežiūros reikėtų išvardyti konkrečias informacijos kategorijas, įskaitant įslaptintą 
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informaciją, kurią agentūros savo iniciatyva turėtų atskleisti parlamento paskirtajai 
institucijai. 
 
Europos Parlamento tvarkomos informacijos apsauga. 
 
Geresnės Europos Parlamento galimybės susipažinti su įslaptinta informacija turėtų būti 
susietos su naujų taisyklių ir procedūrų dėl įslaptintos Europos Parlamento tvarkomos 
informacijos apsaugos, sukūrimu.  
 
Ketvirtajame skyriuje išdėstyti trys pagrindiniai mechanizmai, kuriais užtikrinama, kad 
neturėdami tinkamo leidimo priežiūros institucijų nariai neatskleistų įslaptintos 
informacijos. Europos Parlamentas galbūt norės apsvarstyti juos visus. Visų pirma, reikia 
imtis priemonių, kad būtų užtikrinta, jog pareigoms, kurias eidami jie turės teisę į įslaptintą 
informaciją, būtų parinkti tinkami asmenys. Vienas iš paprastų būdų tai padaryti, ir jį būtų 
galima taikyti Europos Parlamente, yra kai vadovų grupė kruopščiai parenka Europos 
Parlamento narius į organizacijas, kurios turi teisę į įslaptintą informaciją. Europos 
Parlamentas galėtų taikyti tam tikrų nacionalinių parlamentų praktiką, kai komitetų, kurie 
turi teisę į įslaptintą informaciją, narius parenka jų kolegos, tuo užtikrinant įvairių partijų 
palaikymą (žr. ketvirtąjį skyrių). Tačiau Europos Parlamente tokiai praktikai precedento 
nėra.  
 
Kai kurios priežiūros institucijos taiko ir tinkamumo tikrinimo bei saugumo tarnybų leidimų 
išdavimo procesus. Nors prieš suteikiant teisę į įslaptintą informaciją Europos Parlamento 
etatiniams darbuotojams, tikrai turi būti gautas leidimas iš saugumo tarnybų, padėtis su 
Europos Parlamento nariais yra sudėtingesnė. Ketvirtajame skyriuje aprašoma, kad 
daugelyje (bet ne visose) Europos Sąjungos valstybių narių parlamento nariams netaikoma 
patikrinimo ir saugumo tarnybų leidimų išdavimo procedūra. Dėl šių nacionalinės praktikos 
skirtumų kilo problema Europos Parlamentui, nes saugumo tarnybos leidimo (Europos 
Parlamento nariui) išdavimo procesą turi atlikti nacionalinės valdžios institucijos, o 
daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių parlamento nariams negali būti taikomos 
saugumo tarnybų leidimų išdavimo procedūros. Dėl šios priežasties 2010 m. Europos 
Parlamento ir Komisijos bendrajame susitarime buvo palikta tam tikra laisvė skirtingoms 
valstybių narių praktikoms, įterpiant frazę apie „atitinkamą saugumo tarnybos leidimo 
išdavimą asmeniui“. Atsižvelgiant į opų klausimą dėl saugumo tarnybų leidimų išdavimo 
parlamento nariams, Europos Sąjungos institucijoms būtų patartina laikytis šio požiūrio 
kuriant teisinę sistemą Europos Parlamento narių teisei gauti įslaptintą informaciją iš kitų 
Europos Sąjungos institucijų ar organų. Vis dėlto reikėtų pabrėžti, kad saugumo tarnybų 
leidimo išdavimas gali būti vertinamas kaip pasitikėjimo stiprinimo priemonė, dėl kurios už 
priežiūrą atsakingiems pareigūnams taptų lengviau gauti teisę susipažinti su įslaptinta 
informacija. Atsižvelgdami į tai, Europos Parlamento nariai, kurie yra institucijų, turinčių 
teisę į įslaptintą informaciją nariai, galbūt norėtų pagalvoti apie tokio saugumo tarnybų 
leidimo gavimą, net kai jų valstybėje parlamento nariams paprastai tokios leidimų išdavimo 
procedūros netaikomos. 
 
Antra, daugumoje valstybių parlamento narių ir kitų už priežiūrą atsakingų pareigūnų 
neteisėtai atskleista įslaptinta informacija laikoma nusikaltimu. Europos Sąjungos lygmeniu 
nubausti už neteisėtą informacijos atskleidimą yra sudėtinga, nes bet koks baudžiamasis 
procesas, į kurį įtrauktas Europos Parlamento narys, turėtų vykti pagal nacionalinę teisę. 
Tačiau Europos Parlamentas turi savo drausmines procedūras, kurias būtų galima taikyti, 
jei Europos Parlamento narys neteisėtai atskleistų įslaptintą informaciją. Šių procedūrų 
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įvertinimas nebuvo šio tyrimo užduotis. Iš tikrųjų reikėtų daugiau tyrimų, ar šios 
procedūros yra veiksmingos, ar ne, taip pat ir apie tai, kaip Europos Parlamento nariams ar 
etatiniams darbuotojams neteisėtai atskleidus įslaptintą informaciją būtų taikomos 
nacionalinės baudžiamosios teisės nuostatos. Idealu būtų, jei šiuo atveju visoje ES būtų 
laikomasi nuoseklaus požiūrio, kad būtų išvengta problemos, kai dėl pilietybės su Europos 
Parlamento nariais elgiamasi skirtingai. 
 
Galiausiai, užtikrinant, kad netyčia arba tyčia nebūtų atskleista įslaptinta informacija, 
svarbios yra fizinės apsaugos priemonės ir procedūros. Rengiant šį dokumentą, 2011 m. 
gegužės mėn., Europos Parlamento darbo grupė rengė naujų saugumo procedūrų projektą, 
kuriuo remdamasis Europos Parlamentas galės gauti ir naudoti įslaptintą informaciją. Šis 
darbas vyksta atsižvelgiant į 2010 m. Europos Parlamento ir Komisijos bendrojo susitarimo 
antrąjį priedą. Nors šios saugumo procedūros buvo sukurtos dėl susitarimo, kuris 
palengvins Europos Parlamento galimybes susipažinti su iš Komisijos gaunama įslaptinta 
informacija, šias procedūras būtų galima pritaikyti ir iš Tarybos, EIVT ir AFSJ institucijų 
gaunamai informacijai. Atsižvelgiant į itin technišką informacijos apsaugos procedūrų 
pobūdį, Europos Parlamentui galbūt būtų naudinga pasitarti su nacionaliniais parlamentais 
ir neparlamentinėmis priežiūros institucijomis, kurios turi patirties šiais klausimais. 
 
Svarbu pažymėti, kad vien tik šių procedūrų nepakaks įtikinti AFSJ institucijas, Tarybą, 
Komisiją ir valstybes nares, kad Europos Parlamentui galima patikėti įslaptintą informaciją. 
Pasitikėjimu grindžiamiems santykiams reikia laiko ir tam labai padėtų, jei Europos 
Parlamento nariai įrodytų, kad be tinkamo leidimo jie neatskleis įslaptintos informacijos. 
 

Priežiūros mechanizmai 
 
Penktajame skyriuje pateikiame skirtingus variantus, susijusius su mechanizmais ir 
institucijomis parlamente, kurie galėtų perimti čia aptariamas priežiūros funkcijas. Taip pat 
yra mechanizmų, kuriais pasinaudodamas Europos Parlamentas galėtų susipažinti su 
įslaptinta informacija laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje.  
 
Pageidautina, kad institucija, kuriai teks pagrindinė atsakomybė už AFSJ agentūrų 
priežiūrą, būtų ta pati institucija, kuri turi teisę į įslaptintą informaciją laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvėje. Ketvirtajame skyriuje įrodoma, kad nacionaliniu lygmeniu beveik 
visada viena iš tokių institucijų (arba vienintelė) yra specializuotas priežiūros komitetas 
parlamente, kuris turi teisę į įslaptintą saugumo srities informaciją (žr. 3 lentelę). Jei būtų 
vienas mechanizmas parlamentui susipažinti su informacija, susijusia su AFSJ agentūromis, 
ir kita institucija – neturinti to paties lygio teisės į tokią informaciją – tokių institucijų 
priežiūrai, būtų stipriai pakenkta šių agentūrų priežiūrai. Priežastys savaime suprantamos: 
priežiūros įgaliojimus turinčioms institucijoms reikalinga teisė į susijusią informaciją, o 
institucijos, kurios turi teisę į informaciją, susijusią su tam tikromis agentūromis, bet neturi 
aiškaus įgaliojimo prižiūrėti tokias agentūras, negali veiksmingai išnaudoti savo išskirtinės 
teisės į informaciją.  
 
16 rekomendacija. Už AFSJ agentūrų priežiūrą atsakinga Europos Parlamento institucija 
turėtų būti ir Europos Parlamento institucija, turinti teisę į įslaptintą informaciją laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdvėje.  
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Pageidautina, kad Europos Parlamentas turėtų vieną instituciją (pvz., LIBE komitetą ar 
naujai sukurtą pakomitetį), kuris atliktų pagrindinį vaidmenį vykdydamas parlamentinę 
AFSJ agentūrų priežiūrą. Siekiant užtikrinti, kad Europos Parlamentas imtųsi darnios ir 
koordinuojamos AFSJ agentūrų priežiūros, turėtų būti viena institucija, kurios pagrindinė 
pareiga būtų visos priežiūros funkcijos visų AFSJ agentūrų atžvilgiu. Ši pareiga turėtų 
apimti ne tik paties Europos Parlamento priežiūros įgaliojimus ir funkcijas, bet ir 
bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais ir neparlamentinėmis priežiūros 
institucijomis, pvz., JSB. Svarbi išimtis yra finansinė agentūrų priežiūra, už kurią, žinoma, ir 
toliau liks atsakingi Biudžeto ir Biudžeto kontrolės komitetai. Vis dėlto bet kuri labiausiai 
atsakinga už AFSJ agentūrų priežiūrą institucija turėtų glaudžiai bendradarbiauti su 
Biudžeto ir Biudžeto kontrolės komitetais šių agentūrų atžvilgiu. Reikėtų pabrėžti, kad 
šiame skirsnyje aptariamos institucijos negalima paskirti pagrindine už SITCEN priežiūrą 
atsakinga institucija, nes SITCEN priklauso Užsienio politikos ir saugumo sričiai, kuriai 
vadovauja Komisijos pirmininko pavaduotojas-vyriausiasis įgaliotinis.  
 
17 rekomendacija. Europos Parlamentas turėtų užtikrinti, kad Parlamente būtų viena 
institucija, kuri būtų daugiausia atsakinga už laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės (AFSJ) 
priežiūrą.  
 
LIBE komiteto vykdomos papildomos priežiūros funkcijos  
 
Naujos institucijos ar mechanizmo kūrimas Europos Parlamente bus sudėtingas ir ilgas 
procesas, kuriam reikės ne vienos susijusios šalies pritarimo. Pagal tai, kokio pobūdžio 
mechanizmą Europos Parlamentas pasirinks kurti, tai gali būti įmanoma tik parengus 
naujus Europolo ir Eurojusto teisės aktus ir teisinę sistemą, kuria būtų reglamentuojama 
Europos Parlamento teisė į įslaptintą informaciją AFSJ erdvėje. Atsižvelgiant į tai būtina, 
kad LIBE komitetas sukurtų procedūras, kuriomis vadovaudamasis galėtų geriau veikti kaip 
AFSJ agentūrų priežiūros forumas, bent jau laikinai.  
 
Vienas iš santykinai paprastų variantų yra LIBE komiteto biurui rengti neoficialius trumpus 
pasitarimus su AFSJ agentūrų direktoriais ar pirmininku ir (arba) valdybos atstovais 
(Europolo ir FRONTEX atveju) ir kolegija (Eurojusto atveju). Šį variantą Europos Parlamento 
nariai galėtų išnaudoti opiems klausimams su šiais žmonėmis aptarti nedideliuose, 
privačiuose susitikimuose. Būtų galima aptarti bet kokius klausimus, kuriuos apima platesni 
LIBE komiteto įgaliojimai. Pvz., direktoriai galėtų pasinaudoti tokiais susitikimais ir trumpai 
informuoti biuro narius apie opius strateginius klausimus ar jų agentūros darbo problemas. 
Atlikdami su savo tyrimu susijusią apklausą sužinojome, kad kai kurie Europos Parlamento 
nariai ir agentūrų direktoriai džiaugtųsi galimybe konfidencialiau susitikti, kai reikia aptarti 
ypač opius klausimus. Tokie susitikimai galėtų būti rengiami paprašius LIBE komiteto 
pirmininkui, AFSJ agentūrų direktoriams arba pirmininkui ir (arba) susijusiems valdybų arba 
kolegijos nariams. Nors maži, neoficialūs susitikimai galėtų būti naudingas būdas ad hoc 
aptarti tam tikrus klausimus, jie negalėtų veikti kaip daugelio prieš tai aptartų priežiūros 
funkcijų mechanizmas.  
 
18 rekomendacija. Europos Parlamento LIBE komitetas turėtų sukurti procedūras, kurias 
naudodamas labiau tiktų veikti kaip AFSJ agentūrų priežiūros forumas, bent jau laikinai. 
Šiam tikslui LIBE komitetas galėtų panaudoti neoficialius susitikimus, kuriuose dalyvautų jo 
biuras ir AFSJ agentūrų direktoriai (ar pirmininkas Eurojusto atveju) ir (arba) agentūrų 
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valdybų (arba Eurojusto kolegijos) atstovai, kad būtų išspręsti opūs klausimai, kurių 
negalima aptarti viso komiteto posėdžiuose. 
 
Specialaus komiteto laisvės, saugumo ir teisingumo erdvei (AFSJ) galimybės 
 
Trečiajame tyrimo skyriuje nagrinėjamas Europos Parlamento specialiojo komiteto – mažos 
Europos Parlamento narių grupės, visų pirma suburtos iš AFET komiteto – kuris reikalingas, 
kad Parlamentas galėtų spręsti su įslaptinta informacija susijusius BUSP (toliau – Bendros 
užsienio ir saugumo politikos – BUSP specialusis komitetas) srities klausimus, vaidmuo. Yra 
kelios galimybės išplėsti šio komiteto kompetenciją ar taikyti panašų modelį AFSJ institucijų 
priežiūrai. Šio specialiojo komiteto kompetenciją būtų galima išplėsti į AFSJ sritį, pakeitus 
tarpinstitucinį susitarimą, kad Europos Parlamentui būtų leista spręsti klausimus, susijusius 
su įslaptinta informacija, kuri susijusi, inter alia, su AFSJ agentūromis. Arba Europos 
Parlamentas ir Taryba galėtų sutarti ir sukurti specialų komitetą laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvėje pagal BUSP specialiojo komiteto modelį. Abu specialiųjų komitetų 
variantai turi kelis svarbius trūkumus.  
 
Pirmoji problema yra ta, kad tokio pobūdžio specialusis komitetas yra galiausiai tik 
priemonė savo pagrindiniam komitetui gauti teisę į įslaptintą informaciją. Nei dabartinis 
specialusis komitetas, nei siūlomas specialusis AFSJ komitetas (kaip įsivaizduojama čia) 
neturėtų specialių priežiūros įgaliojimų. Jei būtų svarstoma suteikti specialųjį įgaliojimą, 
verčiau būtų prasminga pasirinkti saugumo tarnybų leidimą turinčio nuolatinio pakomitečio 
variantą (žr. toliau). Be to, jei specialųjį komitetą sudarytų maža Europos Parlamento narių 
grupė, kuri neturėtų savo sekretoriato ir susitiktų tik retkarčiais, sunku suprasti, kaip jis 
galėtų vykdyti įvairias priežiūros funkcijas, kurios yra išdėstytos penktajame skyriuje ir 
apibendrintos čia.  
 
Antra, kyla abejonių, ar specialusis komitetas galėtų veiksmingai pasinaudoti įslaptinta 
informacija, kuria jis turės teisę naudotis, diskusijų su Taryba ir (arba) agentūros 
tarnautojų atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, kad specialusis komitetas neturėtų specialių 
įgaliojimų ar galimybių teikti ataskaitas, neaišku, kokiems tikslams jis turėtų teisę į 
įslaptintą informaciją. Be to, jo nariams akivaizdžiai būtų draudžiama perduoti įslaptintą 
informaciją ar ja remtis diskutuojant su LIBE komiteto kolegomis. Todėl LIBE komitetui 
savo darbe būtų sudėtinga pasinaudoti išskirtine specialiojo komiteto teise į įslaptintą 
informaciją. Taigi specialusis komitetas AFSJ erdvėje neatitiktų 16 rekomendacijos, kurioje 
pabrėžiama, kad reikia, jog viena ir ta pati institucija būtų atsakinga už AFSJ agentūrų 
priežiūrą ir turėtų teisę į įslaptintą, su šiomis agentūromis susijusią informaciją.  
 
Trečia, jei specialiojo AFSJ komiteto nariai nebūtų tų temų ir agentūrų žinovai, jiems 
nepakaktų žinių užduoti svarbiausius klausimus ir (arba) siekti teisės į svarbią informaciją. 
Rizika, kad specialiajam komitetui nepakaktų specialiųjų žinių, dar labiau padidėtų, jei 
Europos Parlamentas ir Taryba nuspręstų išplėsti dabartinio BUSP specialiojo komiteto 
įgaliojimus. Taip įvyktų todėl, kad jo nariai ir etatiniai darbuotojai daugiausia yra suburti iš 
AFET komiteto ir gali neturėti specialiųjų su AFSJ susijusių žinių ir patirties.  
 
Galiausiai, parengus specialiojo AFSJ komiteto tvarką (ir panašią tvarką kitose politikos 
srityse), vis tiek išliktų poreikis sukurti visapusišką Europos Parlamento teisės į informaciją 
AFSJ ir kitose srityse teisinę sistemą. Galima rizika, kad suteikus teisę į įslaptintą AFSJ 
informaciją specialiajam Europos Parlamento narių komitetui, Taryba gali pabandyti 
išsisukti nuo poreikio iš esmės persvarstyti parlamentinės teisės į informaciją sistemą.  
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19 rekomendacija. Europos Parlamentas neturėtų siekti išplėsti dabartinio specialiojo 
komiteto įgaliojimų, kad būtų apimta laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė (AFSJ) arba 
sukurti naują specialųjį AFSJ komitetą. 
 
Dabartinis Europos Parlamento BUSP specialusis komitetas gali spręsti BUSP klausimus, 
apimančius įslaptintos informacijos aptarimą su Komisijos pirmininko pavaduotoju-
vyriausiuoju įgaliotiniu. Kadangi SITCEN priklauso Komisijos pirmininko pavaduotojo-
vyriausiojo įgaliotinio kompetencijai, BUSP specialusis komitetas galėtų pasinaudoti 
susitikimais su juo ir aptarti su SITCEN susijusius klausimus. Pvz., BUSP specialiojo 
komiteto nariai galėtų siekti daugiau sužinoti apie SITCEN sandarą, dabartinius prioritetus ir 
vaidmenį teikiant grėsmių Europos Sąjungos vidaus saugumui įvertinimus.  
 
Vėlgi, specialieji komitetai susiję su dideliais trūkumais. Visų pirma, suteikus labai mažai 
rinktinei Europos Parlamento narių grupei informaciją apie SITCEN darbą, kitų Europos 
Parlamento narių ir etatinių darbuotojų suvokimas apie SITCEN vaidmenį padidėtų labai 
mažai. Galimybė, kad tokios diskusijos padėtų geriau suprasti SITCEN vaidmenį, 
priklausytų ir nuo to, ar daug informacijos, aptariamos specialiojo komiteto posėdžiuose 
SITCEN klausimu, būtų laikoma įslaptinta. Antra, šio varianto sėkmė priklausytų nuo AFET 
komiteto pirmininko noro aptarinėti SITCEN vidaus saugumo funkcijų klausimą su Komisijos 
pirmininko pavaduotoju-vyriausiuoju įgaliotiniu; tai gali būti mažai tikėtina, nes AFET 
nesprendžia vidaus saugumo klausimų ir yra daug kitų prioritetinių dalykų, kuriuos turi 
nagrinėti su Komisijos pirmininko pavaduotoju-vyriausiuoju įgaliotiniu. Galiausiai, žinoma, 
nėra garantijų, kad Komisijos pirmininko pavaduotojas-vyriausiasis įgaliotinis norėtų 
aptarinėti šiuos klausimus, nes SITCEN darbas tebėra labai opus dėl jame dalyvaujančių 
komandiruotų pareigūnų iš nacionalinių žvalgybos agentūrų. 
 
Tačiau, nepaisant šių trūkumų, BUSP specialusis komitetas šiuo metu yra vienintelis 
Europos Parlamento turimas mechanizmas SITCEN darbui aptarti. Kaip ne kartą minėjome, 
Europos Parlamento pozicijos SITCEN atžvilgiu yra silpnesnės nei AFSJ agentūrų atžvilgiu 
dėl įvairių priežasčių: pvz., SITCEN nėra savarankiška iš Europos Sąjungos biudžeto 
finansuojama agentūra, Europos Parlamentas neturi įgaliojimų bendrai leisti teisės aktus 
BUSP srityje ir neturi aiškaus sutartimi pagrįsto įgaliojimo tiesiogiai prižiūrėti SITCEN. Todėl 
specialusis BUSP komitetas yra vienintelė priemonė, kurią taikydamas Europos Parlamentas 
galėtų vykdyti tam tikrą ribotą SITCEN priežiūrą. 
 
20 rekomendacija. Europos Parlamentas turėtų panaudoti dabartinį savo specialųjį 
komitetą Europos Sąjungos situacijų centro darbui tirti. Specialusis komitetas galėtų 
pasinaudoti savo išskirtine teise į įslaptintą informaciją, kad išnagrinėtų, kokį vaidmenį 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje atlieka Situacijų centras. 
 
LIBE pakomitečio sukūrimas AFSJ agentūrų priežiūrai 
 
Europos Parlamentas galėtų svarstyti LIBE komiteto pakomitečio AFSJ agentūrų priežiūrai 
sukūrimo klausimą. Tai būtų nuolatinė institucija, sukurta pagal Europos Parlamento darbo 
tvarkos taisykles. Visų pirma pateiksime keletą pasiūlymų dėl tokio pakomitečio veikimo 
metodų, o vėliau išdėstysime priežastis, dėl kurių, mūsų manymu, tai būtų veiksmingas 
mechanizmas Europos Parlamento vykdomai AFSJ agentūrų priežiūrai plėtoti.  
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Įgaliojimai 
 
Bet kokio pakomitečio įgaliojimai neturėtų viršyti plačių LIBE komiteto įgaliojimų, t. y. to, 
kad „Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas yra atsakingas už [...] Europolą, 
Eurojustą, Europos policijos kolegiją (CEPOL) ir kitas toje pat srityje veikiančias įstaigas ir 
agentūras“. Šiuo atžvilgiu pagrindinė pakomitečio pareiga būtų AFSJ agentūrų priežiūra 
Europos Parlamento vardu. Mūsų įsivaizdavimu, pakomitečio jurisdikcija turėtų apimti visas 
AFSJ agentūras, kurios šiuo metu priklauso LIBE komiteto kompetencijai. Pagal dabartinį 
atsakomybės paskirstymą Europos Parlamente, LIBE pakomitetis galėtų netiesiogiai 
prižiūrėti SITCEN, nes jis yra EIVT dalis, kuri priklauso AFET komiteto jurisdikcijai. Vis dėlto 
jis galėtų glaudžiai bendradarbiauti su AFET komitetu, jo Gynybos pakomitečiu ir BUSP 
specialiuoju komitetu dėl klausimų, susijusių su SITCEN veikla ir aktualių AFSJ. 
 
Pvz., pakomitečiui galėtų būti duota užduotis vykdyti penktajame skyriuje išdėstytas 
priežiūros funkcijas ir bet kokias kitas funkcijas, kurios Europos Parlamento manymu būtų 
svarbios. Jei AFSJ agentūrų funkcijos ir galios išsiplėstų, pakomitečio įgaliojimai būtų 
pakeisti atitinkamai. Remiantis priežiūros įgaliojimu ir pirmiau šiame tyrime aprašytomis 
funkcijomis, pakomitečio įgaliojimai galėtų apimti, bet neturėtų apsiriboti toliau išvardytais: 
 

i. veikti kaip forumas periodiniams ir ad hoc susitikimams su, inter alia, AFSJ agentūrų 
direktoriais arba pirmininku; valdybų arba kolegijos atstovais; susijusiais Komisijos 
ir Tarybos tarnautojais;  

ii. gauti ir peržiūrėti AFSJ agentūrų metinius darbo planus ir ataskaitas;  
iii. gauti iš AFSJ agentūrų grėsmių įvertinimus;  
iv. palaikyti ryšius su jungtinėmis priežiūros institucijomis ir kitomis specialiomis 

neparlamentinės priežiūros institucijomis, sukurtomis prižiūrėti AFSJ agentūras. Šis 
vaidmuo apimtų JSB metinių ir teminių ataskaitų peržiūrėjimą ir nuolatinį dialogo su 
jomis palaikymą.  

v. rengti LIBE komiteto pranešimų savo iniciatyva ir su teisėkūra susijusių pranešimų 
klausimais, susijusiais su AFSJ agentūromis, projektus;  

vi. vykdyti LIBE komiteto patariamąsias funkcijas AFSJ agentūrų biudžeto asignavimų ir 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo atžvilgiu, pateikiant ekspertų nuomonę ir tuo 
palengvinant Biudžeto ir Biudžeto kontrolės komitetų darbą;  

vii. bendradarbiauti su kitais Europos Parlamento komitetais, kurių jurisdikcija apima su 
AFSJ agentūromis susijusius klausimus. Visų pirma pakomitetis galėtų palaikyti 
dialogą su AFET ir BUSP specialiuoju komitetu SITCEN atžvilgiu. Jei Europos 
Parlamentas nuspręstų imtis varianto rengti nuomonės apie AFSJ agentūrų partnerių 
trečiosiose šalyse patirtį žmogaus teisių srityje projektus, pakomitetis šiuo klausimu 
turėtų konsultuotis su AFET žmogaus teisių pakomitečiu.  

viii. peržiūrėti tam tikrus AFSJ agentūrų bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis ir 
tarptautinėmis organizacijomis aspektus, įskaitant šiuo atžvilgiu sudarytų susitarimų 
dėl dalijimosi informaciją tikrinimą;  

ix. peržiūrėti AFSJ agentūrų santykius, įskaitant susitarimo memorandumus; taip pat  
x. koordinuoti santykius su nacionaliniais parlamentais ir atstovauti Europos 

Parlamentui su AFSJ susijusiuose tarpparlamentiniuose susitikimuose.  
 
Atsižvelgdami į ankstesnes savo pastabas dėl Europos Parlamento vaidmens prižiūrint AFSJ 
agentūras, nemanome, kad pakomitetis turėtų dubliuoti JSB darbą tirdamas tam tikrų AFSJ 
agentūrų naudojamų asmens duomenų teisėtumą. Be to, jis neturėtų atlikti vaidmens 
tiriant kitą šių agentūrų operatyvinę veiklą, pvz., jų tarnybines bylas arba jungtines jų 
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koordinuojamas operacijas. Lygiai taip pat šis pakomitetis neturėtų brautis į nacionalinių 
parlamentų ir kitų priežiūros institucijų, atsakingų už nacionalinių valdžios institucijų darbo 
tikrinimą, jurisdikciją, susijusią su AFSJ agentūromis. 
 
Narystė 
 
Dėl narystės pakomitetyje reikėtų spręsti vadovaujantis rekomendacijomis, kurios 
nustatytos pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 186 ir 190 taisykles. 
Dabartiniai Saugumo ir gynybos ir Žmogaus teisių pakomitečiai (Užsienio reikalų komiteto) 
atitinkamai turi 28 narius ir 28 pavaduojančius narius ir 30 narių ir 21 pavaduojantį narį. 
Šie Europos Parlamento nariai daugiausia (bet nebūtinai) kartu yra ir Užsienio reikalų 
komiteto nariai. 
 
Mūsų nuomone, toks narių skaičius yra per didelis, atsižvelgiant į tai, kad steigti pakomitetį 
siūloma dėl dviejų pagrindinių priežasčių: 1) nes reikia mažo, konfidencialaus forumo 
diskusijoms su agentūrų ir valdybų vadovais; ir 2) Europos Parlamento nariams reikia 
susipažinti su tam tikra įslaptinta, su agentūromis susijusia informacija. Net 50 narių ir 
pavaduojančių narių turintis komitetas neatitiktų šių poreikių. Tiesą sakant, jei 
pakomitetyje būtų tiek daug Europos Parlamento narių, daugelis prieš tai minėtų dalykų, 
kurie kelia rūpestį agentūroms (taip pat Tarybai ir Komisijai), dėl diskusijų konfidencialumo 
ir įslaptintos informacijos apsaugos, nebūtų išspręsti. Be susirūpinimo įslaptintos 
informacijos apsauga, tokia pakomitečio tvarka nesukurtų sąlygų, kuriomis, inter alia, 
agentūrų direktoriai galėtų patikimai kelti klausimus ir opias problemas Europos Parlamento 
narių grupėje, nebijodami, kad tokių svarstymų turinys vėliau bus išplatintas. Galiausiai, 
agentūrų direktoriai ir Tarybos, Komisijos ir JSB tarnautojai tikriausiai susilaikytų ir 
neaptarinėtų opių klausimų su Europos Parlamentu, jei nebūtų įsitikinę, kad diskusijos išliks 
slaptos. 
 
Nacionaliniu lygmeniu didžioji dauguma specializuotų parlamentinės priežiūros komitetų turi 
nuo penkių iki penkiolikos parlamento narių (žr. ketvirtojo skyriaus 1 lentelę). Kaip aptarta 
ketvirtajame skyriuje, tokie komitetai paprastai yra mažesni nei kiti parlamentiniai 
komitetai, kad būtų išsaugotas konfidencialumas. Taigi, mūsų nuomone, toks pakomitetis 
turėtų turėti ne daugiau kaip 15 Europos Parlamento narių (įskaitant pavaduojančius 
narius). Tačiau tai gali būti sunku pasiekti, atsižvelgiant į reikalavimą, kad Europos 
Parlamento komitetų ir pakomitečių sudėtis turi atspindėti bendrą Parlamento sudėtį.  
 
Būtų naudinga, jei pakomitečio nariai būtų tikrieji nariai arba pavaduojantys LIBE komiteto 
nariai. Taip būtų didesnė tikimybė, kad pakomitečio nariai turės pakankamai žinių apie 
AFSJ agentūras, kad galėtų veiksmingai prisidėti prie pakomitečio funkcijų vykdymo. 
Galiausiai Europos Parlamentas galėtų svarstyti įtraukti tam tikrus Europos Parlamento 
narius, kurie yra kitų (pakomitečių) komitetų nariai, sprendžiantys su AFSJ agentūromis 
susijusius klausimus ir (arba) turintys žinių, susijusių su AFSJ agentūrų priežiūra. Šie 
Europos Parlamento nariai galėtų būti Biudžeto kontrolės komiteto nariai, Užsienio reikalų 
komiteto ir jo Žmogaus teisių pakomitečio nariai. Ketvirtajame skyriuje aprašoma, jog yra 
pasitaikę, kad į nacionalinius parlamentinės priežiūros komitetus būna įtraukiami ex officio 
(kitų parlamentinių komitetų) nariai. Taip būtų galima lengviau užtikrinti tinkamą susijusius 
klausimus sprendžiančių komitetų veiksmų koordinavimą.  
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Teisė susipažinti su informacija 
 
Visi pakomitečio nariai ir jo etatiniai darbuotojai turėtų teisę į įslaptintą informaciją, 
neviršydami savo pakomitečio įgaliojimų. Be to, tam tikros kategorijos informacija galėtų 
būti atskleidžiama pakomitečiui agentūrų, jų valdybų arba kolegijos ir, kai tinkama, Tarybos 
ir Komisijos (žr. pirmiau) iniciatyva. Tačiau pakomitetis negalėtų susipažinti su informacija, 
kuri laikoma agentūrų duomenų bazėse arba su asmens duomenimis. Pakomitetis privalėtų 
įgyvendinti penktajame skyriuje aptartas priemones informacijai apsaugoti.  
 
Ištekliai 
 
Pakomitečiui turėtų padėti visu etatu dirbantys saugumo tarnybų leidimus turintys etatiniai 
darbuotojai. Tai visų pirma būtina atsižvelgiant į tai, kad Europos Parlamento nariai dažnai 
yra kelių komitetų nariai ir turi paskirstyti savo laiką darbui savo valstybėse, Briuselyje ir 
Strasbūre. Etatiniai darbuotojai taip pat yra būtini plėtojant Parlamento institucines žinias ir 
patirtį apie AFSJ agentūras; jie užtikrina, kad tokios žinios išliktų, net kai Europos 
Parlamento nariai pereina į kitus komitetus arba palieka Europos Parlamentą.  
 
Vertinimas 
 
Sprendimas, ar Europos Parlamentui reikia steigti LIBE pakomitetį AFSJ agentūrų darbui 
prižiūrėti, labiausiai priklauso nuo to, kaip būsimuose teisės aktuose dėl Europolo, 
Eurojusto ir FRONTEX bus apibrėžti jo įgaliojimai prižiūrėti šias agentūras. Jei Europos 
Parlamento priežiūros įgaliojimai ir funkcijos išliks iš esmės panašūs į dabartinius, t. y., 
santykinai riboti, neaišku, ar pakomitetis bus reikalingas. Tačiau, jei Europos Parlamentas 
galvotų apie papildomas priežiūros funkcijas, pagal penktajame skyriuje pristatytus 
variantus, tai būtų rimtas pagrindas pakomitečiui kurti. Mūsų manymu, yra keturios 
pagrindinės priežastys pakomitečiui įkurti.  
 
Visų pirma, mes teigėme, kad Europos Parlamentui reikalinga teisė susipažinti su įslaptinta 
informacija, gaunama iš AFSJ agentūrų ir susijusia su jomis, ir galimybė rengti 
konfidencialias, neoficialias diskusijas su agentūrų direktoriais ir kitomis susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Vis dėlto dabartinė Europos Parlamento institucinė priežiūros 
tvarka nėra tinkama tokioms funkcijoms, nes dalyvauja per daug Europos Parlamento narių 
ir nėra siauresnių, konfidencialių diskusijų su agentūromis precedento. Mes perspėjome dėl 
šios problemos sprendimo naudojant mechanizmą ar instituciją, kurie tiesiogiai turėtų teisę 
į įslaptintą su AFSJ agentūromis susijusią informaciją be atitinkamų įgaliojimų naudoti šią 
informaciją kaip dalį priežiūros proceso. Verta pakartoti, kad parlamento institucijos teisė į 
informaciją nėra tikslas savaime: tai turi būti priemonė, kuri leistų parlamentui prižiūrėti 
tam tikras agentūras. Todėl kritiškai vertiname galimą AFSJ specialiojo komiteto modelio 
taikymą. Poreikis susieti teisę į įslaptintą informaciją ir aiškius priežiūros įgaliojimus yra 
vienas iš pagrindinių argumentų pakomitečiui įkurti.  
 
Antrasis pakomitečio įkūrimo argumentas yra tas, kad LIBE komitetas gali neturėti laiko 
užsiimti siūlomomis priežiūros funkcijomis, kurios išdėstytos penktajame skyriuje. Jei 
Europos Parlamentas nori svaresnio vaidmens prižiūrint AFSJ agentūras, įtikinamas 
pasirinkimas galėtų būti pakomitečio sukūrimas.  
 
Trečia, pakomitetis galėtų atitikti mūsų ankstesnę rekomendaciją, kad Europos Parlamentas 
turėtų turėti vieną instituciją, kurios pagrindinė pareiga būtų visos AFSJ agentūrų 
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parlamentinės priežiūros sritys. Pakomitetis galėtų surinkti į vieną vietą savo išvadas, 
apimančias skirtingas priežiūros funkcijas ir vykstančias diskusijas su agentūromis, Taryba, 
Komisija, JSB ir nacionaliniais parlamentais. Taip Europos Parlamentas galėtų parengti 
rekomendacijas, kuriomis pagerintų šių agentūrų darbą ir kartu gautų žinių, kurios prisidėtų 
prie kitų jo paties darbo aspektų. Ypač pakomitečio įžvalgos galėtų padėti užtikrinti, kad 
įvairūs Europos Parlamento vaidmenys AFSJ agentūrų atžvilgiu būtų susiję. Pavyzdžiui, 
Europos Parlamentas bendro teisės aktų leidimo funkcijoms iš artimų šaltinių gautų 
informacijos apie priežiūros darbo išvadas ir rekomendacijas, o pakomitečio priežiūra 
suteiktų informacijos, reikalingos naudojantis Europos Parlamento biudžeto valdymo 
teisėmis. 
 
Galiausiai, sukūręs pakomitetį, Europos Parlamentas galėtų palaipsniui sukaupti išsamesnių 
žinių ir patirties apie AFSJ agentūras. Mūsų nuomone, šiuo metu būtent to ir trūksta 
Europos Parlamente, ir vis dėlto tai yra būtina, jei Europos Parlamentas ketina imtis 
aktyvesnio vaidmens tikrinant AFSJ agentūrų darbą.  
 
21 rekomendacija. Europos Parlamentas turėtų sukurti LIBE pakomitetį AFSJ agentūrų 
priežiūrai. Tiksli tokio pakomitečio kompetencija ir įgaliojimų turinys būtų apibrėžti 
vadovaujantis Parlamento darbo tvarkos taisyklėmis, bet būtų glaudžiai susiję su priežiūros 
funkcijomis, kurios Europos Parlamentui bus priskirtos pagal naujus teisės aktus dėl 
Europolo, Eurojusto ir FRONTEX. 
 
Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimo 
stiprinimas prižiūrint AFSJ agentūras 
 
Lisabonos sutartyje konkrečiai reikalaujama, kad nacionaliniai parlamentai dalyvautų 
prižiūrint Europolą ir Eurojustą. Nors tikslus nacionalinių parlamentų vaidmuo ir taikymo 
sritis skirtingose valstybėse skiriasi, atliekant šį tyrimą pažymėti trys pagrindiniai būdai, 
kuriais nacionaliniai parlamentai jau vykdo tam tikrą šių agentūrų priežiūrą (žr. trečiąjį 
skyrių). Visų pirma, tam tikri nacionaliniai parlamentai prižiūri savo vyriausybės atstovų 
Taryboje ir agentūrų valdybose darbą, t. y. jie tikrina nacionalinį indėlį į AFSJ agentūras. 
Antra, nacionaliniai parlamentai gali tiesiogiai dirbti su AFSJ agentūromis, pvz., rengdami 
posėdžius su direktoriais ir kitais aukštas pareigas einančiais pareigūnais, ir parengdami 
ataskaitas dėl agentūrų. Šis darbas paprastai būna skirtas susipažinti su agentūros darbu, o 
ne tiesiogiai prižiūrėti ar tikrinti agentūros veiklą. Be to, parlamentai yra nacionalinių 
priežiūros sistemų, kurios kruopščiai tiria nacionalinių valdžios institucijų, pvz., policijos, 
veiklą, dalis. Tokios priežiūros būdai yra nacionalinių institucijų prerogatyva, ir teikti 
rekomendacijas šiuo atžvilgiu – ne šio tyrimo sritis. Trečiasis nacionalinių parlamentų 
dalyvavimo AFSJ agentūrų priežiūroje aspektas yra bendradarbiavimas su kitais 
parlamentais ir Europos Parlamentu (žr. trečiąjį skyrių); į tai ir sutelksime dėmesį. 
 
Mūsų nuomone, tarpparlamentinis bendradarbiavimas visų pirma turėtų būti skirtas 
strateginiams klausimams, o ne kokioms nors specialioms AFSJ agentūrų operacijoms. Yra 
trys sritys, kuriose tarpparlamentinis bendradarbiavimas galėtų būti labai veiksmingas. Visų 
pirma, nacionaliniams parlamentams ir Europos Parlamentui būtų naudingos tolesnės 
diskusijos, taip pat dalijimasis informacija, patirtimi ir gerąja patirtimi apie jų nacionalinių 
institucijų veiklos, susijusios su AFSJ institucijomis, priežiūrą. Pvz., aišku, jog reikia daugiau 
informacijos apie tai, kaip, jei apskritai tai daroma, nacionaliniai parlamentai ir kitos 
susijusios nacionalinės priežiūros institucijos (pvz., teisminės institucijos) prižiūri: a) 



      Saugumo ir žvalgybos agentūrų parlamentinė priežiūra Europos Sąjungoje 
____________________________________________________________________________________________ 

25 

nacionalinį bendradarbiavimą ar indėlį į AFSJ agentūras, pvz., AFSJ agentūroms siunčiamą 
informaciją; ir b) nacionalinių valdžios institucijų veiksmus, kurių jos imasi remdamosi 
informacija, kurią pateikia šios institucijos ir (arba) operacijas, kurias koordinuoja šios 
institucijos, pvz., asmenų, kurie įtariami sunkia nusikalstama veikla, suėmimas ir 
apklausos. Nacionalinės už priežiūrą atsakingos institucijos galėtų pasinaudoti tokia 
informacija spręsdamos dėl savo būdų tikrinti, pvz., policijos arba pasienio agentūrų, kurios 
palaiko ryšius su AFSJ agentūromis, darbą. Antra, Europos Parlamentas ir nacionaliniai 
parlamentai, tiek, kiek leidžia nacionalinė teisė, galėtų keistis informacija apie tam tikras 
problemas (savo jurisdikcijose), susijusias su minėta nacionalinių valdžios institucijų veikla, 
kuri savo ruožtu susijusi su AFSJ agentūrų darbu. Galiausiai, nacionaliniai parlamentai ir 
Europos Parlamentas galėtų bendradarbiauti vertindami, ar nauji ir esami reglamentai, 
susiję su AFSJ agentūromis, atitinka subsidiarumo ir proporcingumo principus. 
 
Yra skirtingų požiūrių į tai, ar šis bendradarbiavimas turėtų būti oficialiai įtvirtintas per tam 
tikrą nuolatinę tarpparlamentinę instituciją, ar turėtų vykti ne taip oficialiai per dabartinį 
tarpparlamentinį forumą. Pavyzdžiui, 2010 m. gruodžio mėn. komunikate Komisija pasiūlė 
įtraukti nacionalinius parlamentus į Europolo priežiūrą. Komisija pasiūlė įsteigti jungtinį 
arba nuolatinį tarpparlamentinį forumą, kuriame būtų atstovaujami nacionalinių parlamentų 
ir Europos Parlamento nariai, vadovaujantis Protokolo dėl nacionalinių parlamentų 
vaidmens Europos Sąjungoje 9 ir 10 straipsniais. Be to, siūloma, kad toks forumas galėtų 
įsteigti pogrupį, kuris tiesiogiai palaikytų ryšį su Europolu. Forumas galėtų pakviesti 
Europolo direktorių ir galėtų reguliariai rinktis ir įsteigti pogrupį, atsakingą už tiesioginių 
ryšių su Europolu palaikymą. Komisijos pasiūlymai sulaukė tam tikro nacionalinių 
parlamentų pritarimo. Vis dėlto keliose ES valstybėse narėse ir nacionaliniuose 
parlamentuose suabejota dėl papildomos tokio tarpparlamentinio forumo sukūrimo vertės. 
Visi minėti bendradarbiavimo forumai galėtų vykti ir panaudojant dabartinius 
tarpparlamentinės diskusijos forumus. 
 
Ko gero, svarbiau yra tai, kad labai abejotina, jog nuolatinė institucija, kurioje dalyvautų 
visų nacionalinių parlamentų nariai, būtų veiksminga. Visoje Europos Sąjungoje labai 
skiriasi nacionalinių parlamentų pozicija, susidomėjimo lygis ir žinios apie su AFSJ susijusius 
reikalus. Todėl būtų labai sunku pasiekti sutarimą tokiais klausimais, kaip priežiūros 
darbotvarkė, jau nekalbant apie kur kas reikšmingesnius klausimus. Forumas, kuriame 
dalyvautų tiek daug dalyvių, turinčių skirtingas darbotvarkes, galėtų būti neveiksmingas, 
tačiau būtų sunku sugalvoti būdą mažesniam forumui, nes būtų nepriimtina atmesti bet 
kurį nacionalinį parlamentą. Be to, nacionaliniai parlamentai turi skirtingo lygio teisę gauti 
informaciją iš nacionalinių valdžios institucijų ir teisę gauti skirtingo pobūdžio informaciją iš 
AFSJ agentūrų. Todėl jie galėtų pradėti iš labai skirtingų pozicijų, vertinant jų žinias tam 
tikrais klausimais.  
 
Atsižvelgdami į šiuos sunkumus, nerekomenduojame kurti nuolatinio tarpparlamentinio 
AFSJ institucijų koordinavimo forumo. Geriau būtų, jei nacionaliniai parlamentai ir Europos 
Parlamentas spręstų AFSJ agentūrų klausimą pasinaudodami esamais tarpparlamentiniais 
forumais. Tai ir bendri LIBE komiteto ir susijusių nacionalinių parlamentų komitetų ir 
COSAC susitikimai arba posėdžiai. Tiesą sakant, AFSJ, politinė Europolo stebėsena ir 
Eurojusto veiklos vertinimas tapo nuolatiniais COSAC darbotvarkės klausimais. Dauguma 
COSAC narių pritarė idėjai, kad prieš COSAC debatus Europolo ir Eurojusto klausimais 
vyktų atitinkamų agentūrų direktorių ir ekspertų klausymas. Potencialus COSAC TVR 
agentūrų politinės stebėsenos vaidmuo nustatytas SESV 10 straipsnio 1 protokole dėl 
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nacionalinių parlamentų vaidmens. Šiame straipsnyje nustatyta, kad COSAC turėtų remti 
nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento, įskaitant jų specialiuosius komitetus, 
informacijos ir geriausios patirties mainus ir gali organizuoti tarpparlamentines 
konferencijas konkrečiomis temomis. COSAC galėtų toliau būti naudinga vieta aptartoms 
bendradarbiavimo formoms. 
 
22 rekomendacija. Tarpparlamentinis bendradarbiavimas AFSJ agentūrų priežiūros 
atžvilgiu turėtų vykti pasitelkiant dabartinius Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų 
bendradarbiavimo forumus. Europos Parlamentui nereikia kurti naujos nuolatinės 
tarpparlamentinės institucijos.  
 
 
 



 




