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uzraudzības iestāžu īstenotā valsts drošības un izlūkošanas aģentūru 
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KOPSAVILKUMS 
 
Eiropas Parlamenta Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts pilnvaroja Ženēvas Bruņoto spēku 
demokrātiskās kontroles centru (DCAF) un Eiropas Universitātes institūtu (EUI) veikt 
pētījumu par „Izlūkošanas aģentūru parlamentāro uzraudzību konkrētās ES dalībvalstīs un 
citās nozīmīgākajās demokrātiskajās valstīs”. Šis pētījums bija paredzēts, lai „noteiktu 
demokrātijas standartus un paraugpraksi, kā arī pienācīgu līdzsvaru starp slepenības 
prasībām un kontroles nepieciešamību, ko Eiropas Parlaments (EP) var izmantot, veidojot 
pats savu uzraudzības struktūru”. Pēc konsultācijām ar EP Iekšpolitikas ģenerāldirektorātu 
tika nolemts īstenot šo uzdevumu, ņemot vērā četras svarīgas tendences un notikumus, 
kas izraisīja diskusiju par to, kā EP var pastiprināti uzraudzīt ES BDTT aģentūras, kā arī 
Eiropas Savienības Situāciju centru (SITCEN)1, kas veic noteiktas funkcijas brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpā (BDTT). 
 
1. Lisabonas līgums paredz EP un valstu parlamentiem pilnvaras pastiprināti uzraudzīt divas 
BDTT iestādes — Eiropolu un Eurojust. Tajā ir skaidri noteikts, ka jaunajos noteikumos par 
Eiropolu un Eurojust jāiekļauj normas par parlamentāro „kontroli” (attiecībā uz Eiropolu) un 
„novērtēšanu” (attiecībā uz Eurojust). Nākamo divu gadu laikā Komisija iesniegs šo 
noteikumu priekšlikumus; EP būs iespēja nodrošināt, lai šis tiesību akts ietvertu attiecīgas 
normas par parlamentāro uzraudzību. Turklāt fakts, ka brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpai tagad piemēro standarta likumdošanas procedūru, nozīmē, ka EP tagad ir labākā 
situācijā, lai nodrošinātu, ka jaunajā vai pārskatītajā BDTT aģentūru tiesiskajā regulējumā 
ir iekļautas normas par parlamentāro uzraudzību. Patiesībā tas jau ir paveikts Frontex 
regulas projektā, kas tika apspriests šā pētījuma rakstīšanas laikā.  
  
2. EP var būt dažas iespējas izskatīt SITCEN darbu, kas veic vairākas funkcijas attiecībā uz 
iekšējo drošību, jo tas tagad ir daļa no Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD). Lai gan 
EĀDD (un tādējādi SITCEN) ietilpst Kopējās ārpolitikas un drošības politikā (KĀDP), kas ir 
starpvaldību politikas joma, Lisabonas līgums paredz EP dažas jaunas pilnvaras šajā jomā.  
 
3. Ir notikusi būtiska attīstība informācijas piekļuves jomā, kas ir nesaraujami saistīta ar 
BDTT iestāžu uzraudzības stiprināšanu. 2010. gadā EP un Komisija noslēdza jaunu 
starpiestāžu nolīgumu, kas būtiski uzlabo EP piekļuvi Komisijas informācijai.  Turklāt šobrīd 
EP apsver Eiropas Savienības tiesību aktu pārskatīšanu attiecībā uz piekļuvi informācijai, kā 
arī iespēju slēgt jaunu starpiestāžu nolīgumu ar Padomi, kurā būtu iekļauti noteikumi par 
Parlamenta piekļuvi klasificētai informācijai. Esošā diskusiju virzība pamatīgi ietekmēs 
EP BDTT iestāžu uzraudzību.  
 
4. Kopumā pēdējo desmit gadu laikā ir palielinājusies EP interese gan par valstu drošības 
aģentūrām, gan par BDTT iestādēm. To pierāda tā lielā ieinteresētība izstrādāt jauno 
Frontex regulu, Eiropola un Eurojust lēmumi, kā arī divas pagaidu komitejas, kas izskatīja 
valstu drošības aģentūru darbību un izstrādāja svarīgus ieteikumus attiecībā uz uzraudzību. 
 
Pamatojoties uz šādu uzdevuma interpretāciju, primārais šā pētījuma mērķis ir sniegt 
salīdzinošu novērtējumu par izlūkošanas aģentūru uzraudzību Eiropas Savienības 
dalībvalstīs un citās demokrātiskās valstīs ar mērķi noteikt labu praksi, kas varētu būt 
noderīga diskusijā par Eiropas Parlamenta īstenotās BDTT iestāžu uzraudzības stiprināšanu.  
 
Šajā pētījumā uzmanība ir pievērsta Eiropolam, Frontex un Eurojust, kā arī SITCEN. 
Vispārīgi runājot, šo BDTT iestāžu pienākums ir atvieglot, koordinēt un stiprināt valsts 
iestāžu sadarbību, lai veicinātu drošības un tiesiskuma telpu ES. Pamatoti valsts 
                                                 
1 Šajā pētījumā termins „BDTT iestādes” attiecas uz BDTT aģentūram (Eiropolu, Eurojust un Frontex), kā arī 
Eiropas Savienības Situāciju centru (SITCEN). 
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izlūkošanas aģentūru2raksturojošā iezīme ir to iespējas izmantot tā sauktās „īpašās 
pilnvaras″ savākt informāciju, piemēram, pilnvaras pārtvert sakarus, veikt slepenu 
novērošanu, izmantot slepenus informatorus un pat nepamanīti iekļūt mājokļos. 
BDTT iestādēm nav šādu pilnvaru, un, salīdzinot tās ar šo aprakstu, ir acīmredzams, ka 
ES drošības un tiesiskuma telpas iestādes nav tādas izlūkošanas iestādes, kādas tās ir 
valstu līmenī. Paturot prātā, ka EP ir ieinteresēts stiprināt šo iestāžu uzraudzību, uzdevums 
veikt pētījumu par valstu „izlūkošanas aģentūru″ uzraudzību un izdarīt attiecīgus 
secinājumus var šķist neparasta izvēle.  
 
Tomēr BDTT iestādēm un valsts izlūkošanas aģentūrām ir vairākas kopīgas īpašības. Tās 
veic „izlūkošanas funkcijas” valsts izlūkošanas aģentūrām, lai gan ne vienmēr vienādi vai 
vienam mērķim. Proti, tās vāc (lai gan neizmanto īpašās pilnvaras), analizē un izplata 
informāciju vairākiem lēmumu pieņēmējiem. Vēl viena svarīga BDTT iestāžu un valsts 
izlūkošanas aģentūru līdzība ir tā, ka arī BDTT iestādes saņem, izstrādā un izplata 
klasificētu informāciju. Tam ir svarīga nozīme uzraudzībā, jo uzraugiem ir vajadzīga 
piekļuve klasificētai informācijai, lai pārbaudītu to aģentūru darbu, kuru darbība ir 
klasificēta un/vai paredz izmantot klasificētu informāciju, un šajā jomā EP var daudz ko 
mācīties no valstu uzraudzības sistēmām. Tomēr mums vajadzētu būt piesardzīgiem, 
„pārnesot″ uzraudzības modeļus un prakses no valsts uz ES līmeni, jo valsts līmeņa 
uzraudzības iestādēm un EP kontroles aģentūrām ar ļoti atšķirīgi uzdevumi un pilnvaras. 
Uzraudzība ir jāsaprot saistībā ar organizācijām, kas tiek uzraudzītas.  
 
Šajā pētījumā ir piecas nodaļas. Pirmajā nodaļā ir aplūkoti pētījuma mērķi, uzdevumi un 
metodoloģija. Otrajā nodaļā ir sniegts pārskats par Eiropola, Eurojust, Frontex un SITCEN 
tiesisko pamatu, uzdevumiem un pašreizējām pilnvarām un norādītas vairākas šo iestāžu 
darba jomas, kas varētu radīt raizes no uzraudzības viedokļa.  Trešajā nodaļā ir analizēta 
EP pašreizējā nozīme un pilnvaras uzraudzīt BDTT iestādes, kā arī EP piekļuve šo iestāžu 
informācijai (un informācijai saistībā ar šīm iestādēm). Šajā nodaļā ir aplūkota arī 
dalībvalstu parlamentu nozīme BDTT iestāžu uzraudzībā, kā arī Eiropola un Eurojust 
apvienoto uzraudzības iestāžu (AUI) pienākumi kontrolēt to, kā šīs iestādes izmanto 
personas datus. Ceturtajā nodaļā ir sniegts sīki izklāstīts salīdzinošais novērtējums par to, 
kā parlamentāro un specializēto neparlamentāro uzraudzību organizē un veic valsts līmenī. 
Šajā nodaļā īpaša uzmanība ir pievērsta tam, kā informācijai piekļūst parlamentārās un 
neparlamentārās uzraudzības iestādes. Pēdējā pētījuma nodaļā ir izklāstītas vairākas 
iespējas, kā Eiropas Parlamentam saliedēt un stiprināt Eiropola, Eurojust, Frontex un 
SITCEN uzraudzību. Šajā kopsavilkumā ir sniegts šīs nodaļas pārskats, tostarp 22 ieteikumi 
Eiropas Parlamentam. 

Ieteikumi, kā Eiropas Parlamentam stiprināt BDTT iestāžu 
uzraudzību 
 
Šajā pētījumā sniegti izvērsti ieteikumi, kas varētu būt noderīgi gaidāmajās debatēs par to, 
kā stiprināt Eiropas Parlamenta īstenoto BDTT iestāžu uzraudzību. Daži no šiem 
ieteikumiem attiecas uz EP uzraudzību pār visām BDTT iestādēm, kas apskatītas šajā 
pētījumā (t. i., Eiropolu, Eurojust, Frontex un SITCEN), tomēr lielākajā daļā uzmanība ir 
                                                 
2 Termins „izlūkošanas aģentūra” parasti attiecas uz valsts iestādi, kas vāc, analizē un politikas veidotājiem un 
citām izpildvaras struktūrām izplata informāciju par draudiem valsts drošībai vai citām valsts interesēm. 
Izlūkošanas aģentūras var veikt šīs „izlūkošanas funkcijas” vai nu tikai ārpus savas valsts teritoriālās jurisdikcijas 
(piemēram, Apvienotās Karalistes slepenais izlūkošanas dienests), valsts teritorijā (piemēram, Vācijas Federālās 
aizsardzības birojs valsts Konstitūcijas aizsardzībai), vai arī savā teritorijā un ārpus tās (piemēram, Nīderlandes 
Vispārējās izlūkošanas un drošības dienests jeb AIVD). Dažās valstis (piemēram, Zviedrijā un Dānijā) šīm 
iestādēm ir piešķirtas policijas pilnvaras, un tādēļ dažkārt tās sauc par „drošības policijas dienestiem”. 
Konsekvences dēļ šajā pētījumā lietots termins „izlūkošanas aģentūra”, runājot par iestādēm, kuras dēvē dažādi 
— „drošības dienesti”, „iekšzemes izlūkošanas aģentūras” vai „izlūkošanas dienesti”. 
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pievērsta īpaši BDTT aģentūrām (t. i., Eiropolam, Eurojust un Frontex). Tas ir tāpēc, ka 
saskaņā ar Līgumu nepārprotams EP uzdevums ir uzraudzīt Eurojust un Eiropolu, un 
EP piedalīsies jaunu noteikumu izstrādē attiecībā uz šīm aģentūrām un Frontex. 
SITCEN parlamentārās uzraudzības attīstība būs jāveic savādāk, jo SITCEN ietilpst kopējās 
ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) jomā, kurā EP ir mazāk pilnvaru. Ieteikumi attiecas 
uz 2011. gada maijā esošo BDTT iestāžu uzraudzību. Svarīgi ir tas, ka uzraudzības 
pasākumi ir jāizstrādā, ņemot vērā visus grozījumus šo iestāžu uzdevumos un pilnvarās, un 
tiem jābūt proporcionāliem uzraugāmajām darbībām. 
 
Izstrādājot tiesisko un institucionālo sistēmu BDTT iestāžu parlamentārajai uzraudzībai, 
EP un citām ieinteresētajām pusēm vajadzētu atcerēties, ka uzraudzības pasākumiem 
nevajadzētu atturēt dalībvalstis no sadarbības ar šīm organizācijām BDTT. Lielākā daļa 
ES dalībvalstu tagad ir pārliecināta par pievienoto vērtību, ko viņu darbam var sniegt tādas 
aģentūras kā Eiropols un Eurojust. Tomēr pastāv risks, ka gadījumā, ja uzraudzības 
pasākumi radīs pārāk lielu slogu BDTT iestādēm un/vai valsts iestādēm, dažas dalībvalstis 
var vienkārši atgriezties pie divpusējiem sadarbības kanāliem, kas nav tik stingri 
reglamentēti un, iespējams, netiek tik ļoti kontrolēti. Jebkurš solis šajā virzienā apdraudētu 
BDTT iestāžu spēju veiksmīgi sniegt savu ieguldījumu ES brīvības, tiesiskuma un drošības 
telpas izveides veicināšanā.  
 
1. ieteikums. Eiropas Parlamentam jānodrošina, lai jauni BDTT iestāžu uzraudzības 
pasākumi neatturētu dalībvalstis no šo iestāžu izmantošanas kā sadarbības platformas.  
 

Eiropas Parlamenta īstenotās BDTT iestāžu uzraudzības 
ierobežojumi  
 
Šajā pētījumā ir akcentēti vairāki faktori, kam būtu jāpalīdz ierobežot EP īstenotās 
BDTT iestāžu uzraudzības jomu. Galvenokārt tie ir saistīti ar BDTT iestāžu operatīvo darbību 
uzraudzību. Pirmkārt, uzraudzību nopietni iespaido tas, ka BDTT iestādes ir starpvaldību 
iestādes un BDTT iestāžu darbības ir saistītas ar dalībvalstu darbībām. Dalībvalstu policijas, 
prokuratūras, robežsardzes (un daudz mazākā mērā) izlūkošanas aģentūras ir gan galvenie 
BDTT iestāžu piegādātāji, gan galvenie klienti. BDTT iestādes galvenokārt darbojas, 
pamatojoties uz valstu aģentūru sniegto informāciju, un to galvenais gala produkts ir šīm 
aģentūrām nosūtītā informācija un analīze. Pamatojoties uz šo informāciju, valsts 
aģentūras var veikt pasākumus, arī izmantojot piespiedu līdzekļus, tostarp saistībā ar 
operācijām, ko koordinē tādas BDTT iestādes kā Eiropols vai Frontex. Saskaņā ar otro 
nodaļu par šādu rīcību ir atbildīgas vienīgi valsts iestādes. Tas nozīmē, ka gan informācijas 
sniegšanu BDTT iestādēm, gan pasākumus, kas veikti, pamatojoties uz šo iestāžu sniegto 
informāciju, reglamentē valsts tiesību akti un tas jāuzrauga attiecīgajām valsts iestādēm. 
EP un dalībvalstīs ir vispārpieņemts, ka EP prerogatīva nav uzraudzīt to, kā valsts 
aģentūras ievāc informāciju, kas varētu tikt nosūtīta BDTT iestādēm, un/vai darbību, kas 
īstenota, pamatojoties uz BDTT iestāžu sniegto informāciju.  
 
Otrkārt, BDTT iestādēs ir dažādi darbinieki, ko norīkojušas dalībvalstis, un ES personāls. 
Valsts sadarbības koordinatoriem Eiropolā, valstu robežsargiem, kas piedalās 
Frontex koordinētajās operācijās, vai norīkotiem SITCEN izlūkdienesta virsniekiem maksā 
dalībvalstis, un tie sadarbojas ar aģentūrām saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem. Tātad ir 
daudz atbilstošāk, ja to sadarbību ar BDTT iestādēm un ieguldījumu šo iestāžu darbā 
uzrauga valsts uzraudzības iestādes. Šis BDTT iestāžu starpvaldību elements paredz, ka 
EP ir cieši jāsadarbojas ar valstu parlamentiem, lai nodrošinātu piemērotu uzraudzības 
pasākumu īstenošanu.  
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Treškārt, Eiropols un Eurojust ir pilnvaroti apstrādāt, uzglabāt un nodot personas datus, 
nepārkāpjot savas pilnvaras. Tās ir darbības, kas ierobežo tiesības uz privātumu un var būt 
pamats dalībvalstu vai trešo valstu iestāžu piespiedu vai īpašu pilnvaru izmantošanai, kas 
īpaši iespaido cilvēktiesību ievērošanu. Paturot to prātā, šīs darbības noteikti jāuzrauga 
neatkarīgai organizācijai. Tādējādi ES šim nolūkam ir izveidojusi specializētas, 
neparlamentāras uzraudzības iestādes — Eiropola un Eurojust apvienotās uzraudzības 
iestādes (AUI). AUI var piekļūt visām datnēm un telpām, kas saistītas ar personas datu 
apstrādi, un nodrošina, lai tiktu mainītas jebkuras darbības, kas pārkāpj datu aizsardzības 
noteikumus.  Pēc mūsu domām, AUI ir piemērots uzraudzības mehānisms, lai pārbaudītu, 
kā BDTT iestādes izmanto personas datus. Attiecīgi EP nav jādublē to darbības. Turpmāk EP 
nebūtu jāuzrauga arī Frontex darbs personas datu apstrādē, jo ir paredzēts, ka Eiropas 
datu aizsardzības uzraudzītājs veiks AUI līdzīgu funkciju.  
 
Ir vairāki citi argumenti pret to, ka EP pastāvīgi uzrauga BDTT iestāžu operatīvās darbības. 
Pirmkārt, saskaņā ar ceturto nodaļu tas ir ļoti laikietilpīgi un prasa specifiskas zināšanas un 
resursus, kuru daudziem parlamentiem nav. Vairāki EP deputāti un darbinieki, kuri tika 
intervēti saistībā ar šo pētījumu, norādīja, ka EP nebūtu laika, resursu un vēlēšanās 
pārbaudīt BDTT iestāžu operatīvās darbības. Uzraudzību daudz efektīvāk var veikt 
„profesionāla” uzraudzības organizācija, piemēram, AUI, kas koncentrējas vienīgi uz 
aģentūras operatīvo darbību uzraudzību.  Otrkārt, ja EP noteiktu uzdevumu uzraudzīt 
informācijas apstrādi, tam būtu nepieciešama arī piekļuve personas datiem šajās datnēs, 
kas varētu būt pamats vērā ņemamām raizēm saistībā ar privātumu. Visbeidzot 
BDTT iestāžu darbības parlamentārā kontrole varētu nelabvēlīgi ietekmēt šo iestāžu 
efektivitāti. Tādēļ daudzas valstis ir pret funkciju piešķiršanu EP šajā saistībā, un šādu 
funkciju piešķiršana EP varētu samazināt informācijas apmaiņu ar BDTT iestādēm. 

Eiropas Parlamenta uzraudzības pilnvaras un funkcijas  
 
Mūsu sarunu biedri dažādās ES iestādēs un organizācijās bija vienisprātis, ka EP jāpiedalās 
BDTT iestāžu uzraudzībā. Parlamenta un tā izveidoto organizāciju īstenotā BDTT iestāžu 
uzraudzība ir svarīga pirmajā un ceturtajā nodaļā izklāstīto iemeslu dēļ. Iespējams, 
vissvarīgākais ir tas, ka EP tagad ir likumdevējs BDTT jomā un tam būs galvenā nozīme 
turpmāko uzdevumu un pilnvaru noteikšanā, jo īpaši BDTT aģentūrām. Tādēļ ir būtiski, lai 
EP piedalītos šo aģentūru efektīvas uzdevumu izpildes nodrošināšanā, turklāt veidā, kas 
atbilst attiecīgajiem tiesību aktiem. Turklāt BDTT aģentūras lielā mērā finansē no ES 
līdzekļiem, kurus tām paredz EP. Tā kā EP ir budžeta iestāde, tam ir jāpalīdz nodrošināt, lai 
šī nauda tiktu izmantota gan pareizi, gan efektīvi.  
 
Tomēr BDTT aģentūru parlamentārās uzraudzības pamatojums nenozīmē, ka EP ir 
jāpiedalās to pārvaldībā. Diskutējot par EP nozīmi BDTT iestāžu uzraudzībā, mums jāpatur 
prātā pilnvaru un pienākumu sadale šajā ziņā. Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz Eurojust, jo 
tas sadarbojas ar tiesu iestādēm. BDTT iestāžu uzraudzību nedrīkst apvienot ar kontroli vai 
kopīgu aģentūras vadīšanu — tā nav Parlamenta funkcija. BDTT iestāžu nolūks ir būt 
zināšanu krātuvēm, kas pastāv, lai sniegtu profesionālus pakalpojumus ES un tās 
dalībvalstīm. Parlamenta deputātu uzdevums nav iejaukties šā darba pārvaldībā; šādas 
prerogatīvas funkcijas galvenokārt ir aģentūru direktoriem un viņu vadītajām valdēm. 
Tikmēr Komisija un/vai Padome nodrošina BDTT iestāžu politisko virzību un uzņemas par 
tām politisko atbildību. Šo iemeslu dēļ nav ieteicama Eiropas Parlamenta dalība tādos 
jautājumos kā valdes locekļu iecelšana vai pat iesaistīšanās BDTT aģentūru valdēs. 
Patiešām Eiropas Parlamenta iesaistīšanās šajos lēmumu pieņemšanas procesos var 
aptumšot tā uzraudzības funkcijas, vēlāk ļoti apgrūtinot aģentūru un to valžu darbību 
neatkarīgu pārbaudi.  
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2. ieteikums. Eiropas Parlamentam nevajadzētu iesaistīties Eiropola vai Frontex valdē vai 
Eurojust kolēģijā.  
 
Ceturtajā nodaļā mēs apgalvojam, ka ir grūti atbalstīt „labāko” pieeju vai praksi attiecībā uz 
uzraudzības organizāciju uzdevumiem. Galu galā svarīgi ir tas, lai visas izlūkošanas 
aģentūras darba dimensijas uzrauga kāda iestāde, kas ir neatkarīga no aģentūrām un to 
vadības. ES gadījumā tas nozīmē — neatkarīga no BDTT iestādēm, Padomes un Komisijas. 
Pētījuma ceturtajā nodaļā ir parādīts, ka uzraudzības „subjektu” var vispārīgi iedalīt četrās 
jomās: operācijas, politika, pārvalde un finanses. Paturot prātā iepriekš minētās piezīmes 
par AUI un valsts iestāžu nozīmi BDTT iestāžu operatīvo darbību uzraudzībā, ir skaidrs, ka 
EP galvenā uzmanība ir jāpievērš šo organizāciju politikas nostādņu, pārvaldes un finanšu 
uzraudzībai. Tas tomēr neierobežo EP pilnvaras (sk. trešo nodaļu), saskaņā ar kurām 
Parlaments, protams, var pārbaudīt apgalvojumus par jebkuru šo aģentūru rīcību, kas ir 
pretrunā ES tiesību aktiem.  
 
3. ieteikums. Eiropas Parlamentam, īstenojot BDTT iestāžu uzraudzību, galvenā uzmanība 
jāpievērš to politikas nostādnēm, pārvaldei un finansēm.  

 

BDTT aģentūru finanšu uzraudzība 
 
EP var veiksmīgāk izmantot savas budžeta apropriācijas un īstenot pilnvaras BDTT aģentūru 
uzraudzības jomā, nodrošinot pastāvīgu saikni starp aģentūru politikas un pārvaldes 
uzraudzību un aģentūru budžeta apstiprināšanu un izpildi. Visā budžeta ciklā ir cieši 
jāsadarbojas ar LIBE komiteju (vai jebkuru jaunizveidotu organizāciju, kuras pilnvarās būtu 
uzraudzīt BDTT aģentūras), Budžeta (BUDG) komiteju un Budžeta kontroles komiteju 
(CONT). EP var efektīvi turpināt un pilnveidot savu budžeta uzraudzības pilnvaru 
izmantošanu četros galvenajos veidos. Pirmkārt, EP visā budžeta ciklā jāturpina stiprināt 
sadarbību starp CONT, BUDG un LIBE komiteju, lai nodrošinātu saiknes starp 
BDTT aģentūru finanšu un citu darba jomu uzraudzību. Otrkārt, dažiem LIBE komitejas 
locekļiem ir jāapzinās EP grūti izpildāmās budžeta apstiprināšanas un izpildes pilnvaras un 
tas, kā LIBE var sadarboties ar BUDG un CONT komiteju, lai efektīvāk izmantotu savas 
pilnvaras un paveiktu savus uzdevumus. Treškārt, pilnvaras lemt par naudu (gan rezerves 
procedūras, gan pilnvaras aizturēt vai aizkavēt budžeta piešķiršanu) var izmantot kā 
līdzekli, lai pieprasītu pārmaiņas attiecīgās BDTT aģentūras politikā, procedūrās vai 
darbībās. Visbeidzot trešajā nodaļā mēs jau minējām, ka rezerves procedūru dažos 
izņēmuma gadījumos var izmantot kā līdzekli, lai pārliecinātu BDTT aģentūru izpaust 
informāciju jebkurā jomā, ko finansē no ES budžeta. Tas tomēr nav nepieciešams, ja EP 
pieņem jaunu tiesisko regulējumu attiecībā uz piekļuvi klasificētai informācijai (sk. 
turpmāk). 
 
4. ieteikums. Eiropas Parlamentam jānodrošina, lai budžeta piešķiršanas un izpildes 
funkcijas būtu pilnīgi saistītas ar citiem BDTT aģentūru uzraudzības aspektiem.  
 

Eiropas Parlamenta pastāvīga informēšana par draudiem drošībai 
 
Eiropas Parlamentam jābūt informētam par draudiem ES drošībai un tās dalībvalstīm, lai 
pilnīgi izvērtētu pasākumus, kas veicami šādu draudu novēršanai. Bez šīs informācijas EP ir 
grūti pilnīgi novērtēt, vai BDTT iestādēm, piemēram, ir vajadzīgas jaunas pilnvaras (t. i., 
vai ir jāgroza tiesību akti), papildu resursi vai jauni sadarbības nolīgumi ar noteiktām 
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trešām valstīm. Šis patiešām ir lielisks piemērs tam, kā EP būtu jānodrošina cieša saistība 
starp savām likumdevēja, budžeta lēmējiestādes un uzrauga funkcijām. EP draudu 
apzināšanās var būt arī aģentūru interesēs, jo tādā veidā tās var panākt, ka deputāti 
apzinās to vajadzību pēc papildu tiesiskām pilnvarām vai resursiem; šajā saistībā deputāti 
var būt noderīgi sabiedrotie (sk. ceturto nodaļu). Piemēram, Frontex varētu EP sniegt riska 
novērtējumus un draudu analīzes, Eiropola Organizētās noziedzības draudu novērtējuma 
pilno versiju vai SITCEN varētu sniegt terorisma draudu novērtējumu (sk. otro nodaļu). 
Šādi novērtējumi ir klasificēti un tādējādi ir jāsniedz EP iestādei, kas izraudzīta saņemt 
klasificēto informāciju. Šajā gadījumā atbildīgā organizācija varētu organizēt slepenas 
apspriedes ar atbildīgajām amatpersonām no BDTT iestādēm. 
 
5. ieteikums. Eiropas Parlamentam būtu jāsaņem draudu novērtējumi no BDTT iestādēm. 
Tas palīdzētu Parlamentam labāk novērtēt, vai šīm iestādēm ir nepieciešamais tiesiskais 
mandāts, pilnvaras un finanšu resursi šādu draudu novēršanai.  
 

Eiropas Parlamenta attiecības ar apvienotajām uzraudzības 
iestādēm 
 
EP šobrīd ir ļoti ierobežota sadarbība ar abām AUI. Ciešākas sadarbība ar AUI varētu 
sākties ar aicinājumu priekšsēdētājiem apspriest šo iestāžu divgadu un tematiskos 
ziņojumus ar attiecīgajām EP iestādēm (sk. turpmāk). Šis dialogs nodrošinātu 
AUI priekšsēdētājiem iespēju paust visas bažas par saviem uzdevumiem, pilnvarām vai 
pieejamiem resursiem. Sanāksmes starp EP un AUI varētu kļūt par forumu AUI ieteikumu 
īstenošanas apspriešanai. Pamatojoties uz to, EP varētu izmantot savu politisko ietekmi, lai 
apspriestu visas bažas ar aģentūru direktoriem vai valdēm, un izmantot savas pilnvaras 
budžeta jomā, lai risinātu šos jautājumus. Regulārāka sadarbība ar AUI varētu būt izdevīga 
arī deputātiem, veicot savu darbu. AUI ir būtiskas zināšanu un pieredzes krātuves, kas 
varētu noderēt deputātiem, piemēram, sagatavojoties sēdēm ar aģentūru direktoriem vai 
izstrādājot pašiniciatīvas tiesību aktu ziņojumu projektus par Eiropolu un Eurojust. Eiropas 
Parlamenta deputāti un darbinieki var gūt labumu no šīs pieredzes ne tikai regulāru sēžu 
laikā, bet arī pārskatot AUI ziņojumus un rīkojot neformālas apspriedes ar AUI locekļiem un 
sekretariātu.  
 
Saistībā ar ciešāku sadarbību starp EP un AUI (vai jebkuru citu izveidotu specializētu, 
neparlamentāru uzraudzības iestādi) EP deputātu iestādei var būt nepieciešams saņemt 
piekļuvi AUI pārbaudes ziņojumiem. Tomēr EP nevajadzēs piekļūt ievadītajiem datiem 
Eiropola datubāzēs vai Eurojust CMS un/vai valsts iestāžu un trešo valstu koplietotajiem 
personas datiem. Piekļuve šiem datiem varētu radīt nopietnas bažas attiecībā uz privātumu. 
Ja saistībā ar savām uzraudzības funkcijām EP saņem piekļuvi dokumentiem, kas satur 
personas datus, šie personas dati ir jādzēš no šiem dokumentiem saskaņā ar 2. pielikumu 
2010. gada pamatnolīgumā starp Komisiju un Parlamentu.  
 
EP varētu apsvērt iespēju pieņemt praksi, ko izmanto dažās dalībvalstīs, proti, ka 
parlaments var pieprasīt neparlamentārās uzraudzības organizācijai izskatīt konkrētu 
jautājumu (sk. ceturto nodaļu). Tas ir daudz tiešāks veids, kā parlaments var izmantot gan 
zināšanas, gan neparlamentārās uzraudzības organizācijas neatkarīgumu, lai pārbaudītu 
konkrētus aģentūras darba aspektus. Cik mums zināms, EP pašlaik nevar izdarīt šādus 
pieprasījums AUI. Jebkuriem šādiem noteikumiem būtu jābūt rūpīgi formulētiem, lai 
nodrošinātu, ka šādi EP pieprasījumi nevar mazināt neparlamentāro uzraudzības 
organizāciju, piemēram, AUI, neatkarīgumu. Attiecīgi no labās prakses valsts līmenī var 
daudz ko mācīties, proti, ka neparlamentārās uzraudzības iestādes pieņems galīgo lēmumu 
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par to, vai tās izskatīs Parlamenta vai jebkuras citas struktūras iesniegto pieprasījumu 
(sk. ceturto nodaļu).  
 
6. ieteikums. Eiropas Parlamentam vajadzētu iesaistīties regulārā dialogā ar Eiropola un 
Eurojust apvienotajām uzraudzības iestādēm (AUI) un izmantot AUI ziņojumus un pieredzi, 
lai uzraudzītu BDTT aģentūras.  
 

Eiropas Parlamenta tiesību sasaukt BDTT aģentūru direktorus 
standartizācija 
 
EP pašlaik ir pilnvarots pieprasīt Eiropola direktoram un valdes priekšsēdētājam ierasties 
Parlamentā. Šīs pilnvaras būtu jāpaplašina, attiecinot arī uz Frontex (direktoru un valdes 
priekšsēdētāju) un Eurojust (administratīvo direktoru un kolēģijas priekšsēdētāju). Kaut 
gan Eiropas Parlamentam nav šādu pilnvaru attiecībā uz Eurojust un Frontex, ir jāuzsver, 
ka praksē BDTT aģentūru direktori bieži ierodas parlamentā pēc tā pieprasījuma un 
apzinās, ka atsacīšanās ierasties Parlamentā var radīt sliktu publicitāti.  
 
Pilnvaras sasaukt aģentūru direktorus un valdes/kolēģijas priekšsēdētājus varētu būt īpaši 
lietderīgas nesaistīti ar aģentūras direktoru prezentēto gada pārskatu. Piemēram, 
gadījumā, ja atklājas kāda noteikta problēma vai skandāls, EP varētu pieprasīt direktora 
ierašanos. Tomēr tiesībām uzaicināt BDTT iestādes direktoru būtu tikai daļēja vērtība, ja 
attiecīgajiem deputātiem nebūtu tiesības apspriest klasificētus jautājumus. Saskaņā ar 
spēkā esošo kārtību direktori nedrīkst vai var neatbildēt uz jautājumiem, kas ietver 
klasificētas informācijas izpaušanu. Tas vēl skaidrāk parāda nepieciešamību pirms citu 
uzraudzības mehānismu izstrādes (sk. turpmāk) izstrādāt pienācīgu regulējumu, lai 
Parlaments varētu piekļūt klasificētai informācijai. 
 
Mēs esam izvēlējušies sniegt ieteikumus tikai attiecībā uz BDTT aģentūrām, proti, neiekļaut 
SITCEN direktoru. Ir grūti iedomāties, kā šīs formālās pilnvaras varētu attiecināt arī uz 
SITCEN direktoru, jo tā nav neatkarīga aģentūra. EP tomēr var lūgt ierasties Augsto 
pārstāvi ārpolitikas un drošības politikas jautājumos, kurai ir pakļauts SITCEN. 
 
7. ieteikums. Eiropas Parlamenta pilnvaras izsaukt Eiropola direktoru un Eiropola valdes 
priekšsēdētāju būtu jāattiecina arī uz līdzvērtīgām personām Eurojust un Frontex. 
 

Aģentūru direktoru iecelšanas uzraudzība 
 
Pašlaik EP nepiedalās nedz BDTT aģentūru direktoru, nedz SITCEN direktora iecelšanā.  
Tomēr EP jau sen izteica vēlmi iesaistīties šo organizāciju direktoru iecelšanā. Ceturtajā 
nodaļā minētā aptauja par dalībvalstu parlamentu nozīmi izlūkošanas aģentūru direktoru 
iecelšanā darbā parāda, ka vairums parlamentu nav iesaistīti izlūkošanas aģentūru 
direktoru iecelšanā.  
 
Ar EP piedalīšanos direktoru iecelšanā ir saistīti vairāki trūkumi; tie kopumā ir līdzīgi 
ceturtajā nodaļā izklāstītajiem argumentiem saistībā ar valstu parlamentu nozīmi šajā ziņā. 
Pirmkārt un galvenokārt, iesaistot EP direktoru iecelšanā, pastāv risks politizēt aģentūru 
darbu, kam jābūt nepolitiskam. Šīs bažas būtu vēl lielākas, ja Parlamentam būtu tiesības 
apstiprināt vai noraidīt kandidātu. Otrkārt, jau pašreizējais Eiropola, Frontex un Eurojust 
direktoru/priekšsēdētāja atlases process ir ilgstošs un sarežģīts, jo 27 dalībvalstis cenšas 
rast kompromisu, izvēloties kandidātu. Pievienojot šim procesam EP, jau tā ilgais process 
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vēl vairāk sarežģītos un ieilgtu. Turklāt fakts, ka direktoru atlases procesā jau ir iesaistītas 
27 valstis, nodrošina iekšēju kontroli un līdzsvaru, kas nepieļauj iespēju kādai partijai iecelt 
direktoru, lai veicinātu savu interešu īstenošanu. Tas novērš vienu no galvenajiem 
iemesliem, kuru dēļ valstu parlamenti ir iesaistīti izlūkošanas aģentūru direktoru iecelšanā: 
lai nepieļautu, ka valdība ieceļ kādu personu, kas veicinās un aizsargās šīs partijas 
piekritēju politiskās intereses.  
 
 
Ņemot vērā visus apstākļus, autori nav pārliecināti, ka Eiropas Parlamentam vajadzētu 
piedalīties BDTT iestāžu direktoru iecelšanā. Tomēr Parlamentu vajadzētu informēt par 
iecelšanas procesiem. Tam vajadzētu sniegt arī informāciju par piedāvāto kandidātu 
identitāti un izglītību.  
 
8. ieteikums. Eiropas Parlamentam nevajadzētu piedalīties BDTT iestāžu 
direktoru/priekšsēdētāja iecelšanā.  
 

Eiropas Parlamenta nozīme novērtējuma sniegšanā par 
BDTT iestāžu sadarbības partneru cilvēktiesību neievērošanas 
gadījumiem 
 
Lai gan AUI sniedz atzinumu par tiesību un institucionālajām pamatnostādnēm datu 
aizsardzībai trešās valstīs, tās nepārbauda plašākus cilvēktiesību pārkāpumus saistībā ar 
noteiktiem ārvalstu partneriem, piemēram, policijas aģentūru trešā valstī. Tādēļ nav 
neatkarīga novērtējuma par to, vai aģentūras, ar kurām BDTT organizācijas dalās ar 
informāciju, izmanto paņēmienus, kas pārkāpj cilvēktiesības. Saskaņā ar ceturto nodaļu tas 
ir svarīgi gan attiecībā uz saņemto, gan nosūtīto informāciju. Ārvalstu partneri var ievākt 
informāciju, izmantojot, piemēram, spīdzināšanu vai patvaļīgu aizturēšanu, un pēc tam 
dalīties ar šo informāciju ar BDTT iestādēm. Tie var arī izmantot informāciju, ko sniedz 
BDTT iestādes, darbībām, kurās tiek pārkāptas cilvēktiesības. Šīs bažas galvenokārt ir 
saistītas ar personas datu publiskošanu.  
 
Lai gan pašām BDTT iestādēm, veicot uzticamības pārbaudes, vajadzētu to novērst, laba 
prakse paredz, ka neatkarīga uzraudzības iestāde novērtē vispārējo situāciju cilvēktiesību 
jomā / trešo valstu partnera aģentūru atbilstību cilvēktiesību tiesību aktiem. Tam ir 
precedents valsts līmenī (sk. ceturto nodaļu), un šo uzdevumu varētu veikt vai nu EP, vai 
cita neatkarīga iestāde. Ja EP uzņemtos šo pienākumu, būtu lietderīgi iesaistīt 
AFET komitejas Cilvēktiesību apakškomiteju, kam ir pieredze cilvēktiesību aspektu 
pārbaudē ārpus Eiropas Savienības. Šādi novērtējumi nebūtu saistoši, bet var būt noderīgi 
Padomes un BDTT aģentūru valdes informēšanai saistībā ar informācijas apmaiņas 
nolīgumu slēgšanu ar trešām valstīm.  
 
9. ieteikums. Eiropas Parlamentam jānodrošina, lai Parlamenta (apakš)komiteja vai 
specializēta neparlamentāra iestāde sniegtu neatkarīgus novērtējumus attiecībā uz 
vispārējo situāciju cilvēktiesību jomā / to aģentūru atbilstību trešās valstīs, ar kurām 
BDTT iestādes sadarbojas. Šādus novērtējumus varētu veikt gan pirms informācijas 
apmaiņas vai cita sadarbības nolīguma noslēgšanas ar trešo valsti, gan šo nolīgumu 
īstenošanas laikā. 
 

Eiropas Parlamenta nozīme BDTT iestāžu noslēgto informācijas 
apmaiņas nolīgumu un saprašanās memorandu pārskatīšanā 
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Informācijas apmaiņas nolīgumi ir svarīga aģentūru politikas daļa, un tādēļ šis jautājums ir 
jāpārskata arī EP. Patiešām ir svarīgi, lai EP apzinātos nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
BDTT iestādes sadarbojas cita ar citu un ar ārvalstu iestādēm. Mūsuprāt, EP nevajadzētu 
piedalīties aģentūras informācijas apmaiņas nolīgumu vai saprašanās memorandu (kas 
atšķiras no nolīgumiem starp ES un trešām valstīm, piemēram, no SWIFT nolīguma) 
formulēšanā vai apstiprināšanā. Tomēr Parlamenta izraudzītai iestādei vajadzētu ex post 
pārskatīt noslēgtos nolīgumus un uzdot jautājumus vai paust bažas inter alia attiecībā uz 
šādu nolīgumu saturu un īstenošanu. Nav pietiekami tikai informēt EP par šādu nolīgumu 
eksistēšanu. Attiecīgi BDTT iestādēm jāpieprasa nosūtīt nolīgumus un saprašanās 
memorandus attiecīgajām iestādēm Parlamentā, pat ja šādus nolīgumus uzskata par 
klasificētiem.  
 
10. ieteikums. Eiropas Parlamentam ir jānodrošina piekļuve informācijas apmaiņas 
nolīgumiem un citiem saprašanās memorandiem, kas noslēgti starp BDTT iestādēm 
Eiropas Savienībā, kā arī starp BDTT iestādēm un trešām valstīm vai organizācijām. 
 

Eiropas Parlamenta piekļuve klasificētai informācijai un tās 
aizsardzība 
 
Tā kā šajā pētījumā ir analizēta izlūkošanas aģentūru uzraudzība valsts līmenī, informācija 
ir skābeklis, kas uztur uzraudzību; uzdevums uzraudzīt aģentūru darbību ir maz noderīgs, 
ja nav nodrošināta piekļuve būtiskai informācijai.  Būs ļoti grūti stiprināt BDTT iestāžu 
parlamentāro uzraudzību bez skaidriem un paredzamiem noteikumiem un procedūrām, kas 
nodrošinās EP iespēju piekļūt būtiskai informācijai šajās iestādēs, Komisijā un Padomē. 
Kaut arī piekļuve būtiskai informācijai ir fundamentāla uzraudzības procesam, efektīvai 
uzraudzībai ir svarīgi, lai uzraugi šo informāciju apstrādātu profesionāli. Attiecīgi uzlabota 
EP piekļuve klasificētai informācijai ir jāapvieno ar atbilstošu procedūru izstrādi, lai 
aizsargātu šo informāciju, kā arī ar deputātu pastāvīgu apņemšanos profesionāli rīkoties ar 
klasificēto informāciju.  
 

Uzlabota Eiropas Parlamenta piekļuve klasificētai informācijai BDTT 
 
Lai stiprinātu EP īstenoto BDTT iestāžu uzraudzību, ir būtiski izstrādāt atbilstošu tiesisko un 
institucionālo sistēmu attiecībā uz Parlamenta piekļuvi klasificētai informācijai. Diskusijai 
par Eiropas Parlamenta piekļuvi klasificētai informācijai jānotiek līdztekus apspriedēm par 
EP uzdevumu — uzraudzīt BDTT iestādes — novērtējumu; patiešām mēs viscaur šajā 
pētījumā apgalvojam, ka uzraudzības iestādes vajadzība pēc informācijas ir nesaraujami 
saistīta ar tās uzdevumiem. Tomēr neatkarīgi no tā, kurus BDTT iestāžu darba aspektus 
EP vēlas uzraudzīt un kādu institucionālo mehānismu tas izvēlas šīs uzraudzības veikšanai 
(sk. turpmāk šo mehānismu iztirzājumu), izšķiroša nozīme būs tam, vai tiks nodrošināta 
piekļuve būtiskai klasificētajai informācijai. Tas ir tāpēc, ka dažādi BDTT iestāžu darba 
aspekti ir klasificēti un/vai ir saistīti ar klasificētas informācijas apstrādi vai izstrādi.  
 
Pašreiz parlamentāro piekļuvi klasificētai informācijai apspriež saistībā ar 1049. regulas 
pārskatīšanu, kas šķietami attiecas uz publisku piekļuvi ES struktūru informācijai. 
EP referents par šo jautājumu, Michael Cashman kungs, izvēlējās iekļaut noteikumus par 
parlamentāro piekļuvi informācijai plašāka regulējuma projektā par publisku piekļuvi 
ES dokumentiem. Šai pieejai ir vairākas priekšrocības. Pirmkārt, tās mērķis ir nodrošināt, 
ka pastāv vispārēja sistēma attiecībā uz EP piekļuvi klasificētai informācijai no visām 
ES iestādēm un visās politikas jomās. Tas var būt vēlamāks nekā sadrumstalots tiesiskais 
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regulējums attiecībā uz parlamenta piekļuvi informācijai, kura pamatā ir starpiestāžu 
nolīgumi dažādās jomās. Pašreizējā regulējuma sekas ir tādas, ka EP ir atļauta piekļuve 
klasificētai informācijai, piemēram, Padomes, dažās darba jomās, bet citās ne un ka ir 
atšķirīga kārtība attiecībā uz piekļuvi klasificētai informācijai dažādās politikas jomās. 
Otrkārt, normu, kas atļauj EP piekļuvi klasificētai informācijai, iekļaušana plašākā tiesību 
aktā par publisku piekļuvi informācijai varētu palīdzēt nodrošināt, lai šiem noteikumiem ir 
tiesību akta statuss, nevis starpiestāžu nolīguma statuss, kam ir pakārtots juridiskais 
statuss.  
 
 
Neatkarīgi šīm priekšrocībām mēs uzskatām, ka Parlamenta piekļuve klasificētai 
informācijai ir jāatdala no noteikumiem par publisku piekļuvi informācijai. To apliecina arī 
prakse valstu līmenī, kur tiesību akti attiecībā uz informācijas brīvību / piekļuvi informācijai 
ir pilnīgi atdalīti no tiesību aktiem par parlamenta piekļuvi informācijai. Parlamenta piekļuve 
klasificētai informācijai ietver piekļuvi noteiktām informācijas kategorijām, kam pamatoti ir 
liegta publiska piekļuve, piemēram, informācijai par izlūkošanas aģentūru darbu. Tieši 
tāpēc, ka šāda informācija ir publiski nepieejama, tai ir jābūt pieejamai atsevišķiem 
deputātiem un Parlamenta iestādēm, kas izveidotas, lai inter alia uzraudzītu izlūkošanas 
aģentūras. Gandrīz visās šajā pētījumā analizētajās valstīs parlamentiem ir nodrošināta 
priviliģēta piekļuve klasificētai informācijai, lai tie cita starpā varētu uzraudzīt arī 
izlūkošanas aģentūru darbības. Tā pamatā ir ideja, ka deputātus ievēl iedzīvotāji, lai 
nodrošinātu valdību un to aģentūru pārskatatbildību. Lai to izdarītu, deputāti pieprasa 
priviliģētu piekļuvi informācijai, kas ne vienmēr ir pieejama sabiedrībai. Tāpēc noteikumi, 
kas reglamentē parlamenta piekļuvi klasificētai informācijai, ir noteikti tiesību aktos un 
nošķirti no vispārējiem tiesību aktiem par informācijas brīvību un piekļuvi informācijai. 
 
11. ieteikums. Jaunie noteikumi par Eiropas Parlamenta piekļuvi klasificētai informācijai 
būtu jāatdala no tiesību aktiem par publisku piekļuvi informācijai.  
 

Tiesiskais pamats Eiropas Parlamenta tiesībām piekļūt informācijai  
 
EP varētu izmantot vairākas iespējas attiecībā uz jauna tiesiskā pamata izstrādi, lai 
Parlamentam nodrošinātu piekļuvi klasificētai informācijai gan brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpā (BDTT), gan ārpus tās. Pirmkārt, normas par Parlamenta piekļuvi 
klasificētai informācijai varētu iekļaut jaunajos noteikumos par Eiropolu, Eurojust un 
Frontex. Šādas normas izstrādātu papildus noteikumiem par šo aģentūru parlamentāro 
uzraudzību, tādējādi nodrošinot, ka EP piekļuve katras aģentūras informācijai un ar katru 
aģentūru saistītajai informācijai ir skaidri saistīta ar EP pilnvarām un funkcijām attiecībā uz 
šo aģentūru. Ir svarīgi norādīt, ka šajos noteikumos būtu jāparedz arī EP piekļuve Padomes 
klasificētajai informācijai, jo Padomes „īpašumā” ir būtisks informācijas apjoms saistībā ar 
BDTT aģentūrām.  
 
Otrkārt, EP varētu mēģināt vienoties par īpašu starpiestāžu nolīgumu ar Padomi attiecībā uz 
BDTT. Nolīgums ar Padomi attiecībā uz BDTT varētu palīdzēt nodrošināt vienotu noteikumu 
kopumu par Parlamenta piekļuvi informācijai, kā arī šādas piekļuves mehānismu 
(piemēram, piektajā nodaļā aplūkotās iespējas veidot īpašu komiteju vai apakškomiteju). 
Tomēr nav skaidrs, vai nolīgums ar Padomi varētu attiekties arī uz piekļuvi informācijai no 
pašām aģentūrām. Tāpēc varētu būt nepieciešama vienošanās starp EP un katru no šīm 
trim aģentūrām attiecībā uz Parlamenta piekļuvi informācijai. Tādēļ, iespējams, būs jāveic 
grozījumi esošajos tiesību aktos par katru aģentūru, kas diez vai notiks, ņemot vērā, ka 
turpmāko trīs gadu laikā ir paredzēts mainīt visu trīs aģentūru tiesisko pamatu.  
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Treškārt, saskaņā ar iepriekš minēto EP piekļuvi klasificētajai informācijai visās politikas 
jomās varētu reglamentēt vispārējie tiesību akti, kuros iekļauti noteikumi arī par publisku 
piekļuvi ES dokumentiem. Saskaņā ar pašreiz sagatavotajiem priekšlikumiem EP varētu 
pieprasīt piekļuvi klasificētajai informācijai, cita starpā vēršoties pie tās komitejas vadītāja, 
kas ir atbildīga par konkrēto jomu, piemēram, pie Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komitejas (LIBE) vadītāja attiecībā uz piekļuvi BDTT klasificētajai informācijai. Ja piekļuvi 
atļauj, informācija būtu jādara pieejama īpašai komitejai, ko veido septiņi EP Priekšsēdētāju 
konferences iecelti dalībnieki. Komitejā varētu būt pamatdalībnieki, piemēram, politisko 
grupu līderi, bet dalība tajā varētu nebūt nemainīga. Turpmāk ir apspriestas šā konkrētā 
institucionālā mehānisma priekšrocības. Tomēr iepriekš norādīto iemeslu dēļ noteikumus 
par EP piekļuvi klasificētajai informācijai nevajadzētu iekļaut tiesību aktos par publisku 
piekļuvi informācijai.  
 
12. ieteikums. Jaunajos tiesību aktos par BDTT aģentūrām (Eiropolu, Eurojust un Frontex) 
jāiekļauj normas par Eiropas Parlamenta piekļuvi klasificētajai informācijai no šīm 
aģentūrām un saistībā ar tām. Šādu normu pamatā jābūt EP pilnvarām pārraudzīt šīs 
aģentūras, kas arī būs izklāstītas šajos jaunajos tiesību aktos. 
 
Trešajā nodaļā ir apgalvots, ka ir atsevišķi jāpārskata tiesiskais regulējums, kas reglamentē 
EP piekļuvi informācijai par SITCEN. Lai gan SITCEN pilda dažas funkcijas, kas ir svarīgas 
BDTT, tas ietilpst citā politikas jomā (KĀDP), kurā EP ir mazākas pilnvaras. Pretēji 
BDTT aģentūrām tam nav sava likumdošanas pamata, un Lisabonas līgumā nav plānots 
noteikt tā tiesisko pamatu.  
 
EP esošā īpašā komiteja KĀDP jomā var spēt piekļūt informācijai saistībā ar SITCEN, bet, 
cik mums zināms, tā nekad nav izmantojusi šo iespēju. Iespējams, būs atkārtoti jārīko 
sarunas par 2002. gada starpiestāžu nolīgumu starp Padomi un EP, paturot prātā faktu, ka 
ar Lisabonas līgumu ir veiktas būtiskas pārmaiņas KĀDP jomā. Saistībā ar šo pētījumu 
vissvarīgākā pārmaiņa ir tā, ka SITCEN vairs nav tikai Padomes veidojums, jo tagad tas 
ietilpst EĀDD struktūrā. Lai gan Augstā pārstāve ir paziņojusi, ka arī turpmāk piemēros 
esošo starpiestāžu nolīgumu starp Padomi un EP, kas reglamentē EP piekļuvi klasificētajai 
informācijai KĀDP jomā, EĀDD metodes ir tik ļoti atšķirīgas, ka, šķiet, var būt nepieciešams 
jauns nolīgums starp EP un EĀDD, kurā būtu iekļautas normas par parlamenta piekļuvi 
klasificētajai informācijai. Tomēr, paturot prātā, ka SITCEN ir starpvaldību iestāde, Padome 
var arī turpmāk pārraudzīt Parlamenta piekļuvi informācijai par šo struktūru. Tātad var 
turpināt piemērot esošo 2002. gada nolīgumu starp EP un Padomi vai tā atjauninātu 
versiju.  
 
13. ieteikums. Eiropas Parlamentam jāapsver iespēja slēgt starpiestāžu nolīgumu ar 
Eiropas Ārējās darbības dienestu, tajā ietverot normas par Parlamenta piekļuvi klasificētajai 
informācijai.  
 

Eiropas Parlamenta piekļuve klasificētajai informācijai no BDTT aģentūrām  
 
Tā vietā, lai EP izveidotu īpašu informācijas veidu sarakstu, kurai tas var piekļūt, ir vēlams 
tiesību aktos piešķirt EP vispārējas tiesības pieprasīt piekļuvi tādai klasificētajai 
informācijai, kādu tas uzskata par būtisku savu (jauno) uzraudzības pilnvaru un funkciju 
izpildei. Ceturtajā nodaļā ir apgalvots, ka tā ir ierasta labā prakse valstu līmenī un palīdz 
nodrošināt, lai atbildība par noteikšanu, kāda informācija ir būtiska, pirmām kārtām būtu 
uzraudzītāja prerogatīva. Saistībā ar EP īstenojamo BDTT aģentūru uzraudzību klasificēto 
informāciju pieprasīs viens no turpmāk aprakstītajiem institucionālajiem mehānismiem un 
šo informāciju sniegs šim mehānismam. Tomēr piekļuvei klasificētajai informācijai, 
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pamatojoties uz pieprasījumu, piemēros atbilstošus ierobežojumus, piemēram, 
ierobežojumus, kas izklāstīti otrajā pielikumā 2010. gada pamatnolīgumā starp EP un 
Komisiju.  
 
14. ieteikums. Tiesību aktos par Eiropas Parlamenta īstenojamo BDTT aģentūru 
uzraudzību jāparedz vispārējas tiesības Parlamenta izraudzītajai iestādei piekļūt tādai 
klasificētajai informācijai, kādu tā uzskata par būtisku savu uzraudzības pilnvaru un 
funkciju izpildei. 

 
Lai gan EP nepieciešamas vispārējas tiesības pieprasīt piekļuvi tādai klasificētajai 
informācijai, kas ir būtiska, lai tas varētu īstenot savas pilnvaras uzraudzīt BDTT aģentūras, 
piekļuvi būtiskajai informācijai labāk var nodrošināt, nosakot prasību aģentūrām pēc savas 
ierosmes atklāt noteiktas kategorijas informāciju. Pamatojoties uz piektajā nodaļā teikto, 
aģentūras pēc savas ierosmes varētu atklāt šādu informāciju: 
 

 BDTT aģentūru gada darba plānus, 
 aģentūru sagatavotos draudu novērtējumus,  
 sadarbības un informācijas koplietošanas nolīgumus starp BDTT aģentūrām, 
 sadarbības un informācijas koplietošanas nolīgumus starp BDTT aģentūrām un 

trešām valstīm, 
 visu informāciju saistībā ar budžeta plānošanu un iepriekšējiem izdevumiem. 

 
Šo informācijas veidu atklāšana pēc savas ierosmes kopumā atbilst līdzīgām normām, ko 
piemēro uzraudzības iestāžu informācijas atklāšanai pēc savas ierosmes valsts līmenī 
(sk. ceturto nodaļu).  
 
15. ieteikums. Jaunajos tiesību aktos par Eiropas Parlamenta īstenojamo BDTT aģentūru 
uzraudzību jānorāda konkrētas informācijas kategorijas, tostarp klasificētā informācija, kas 
šīm aģentūrām pēc savas ierosmes jāatklāj Parlamenta izraudzītajai iestādei. 
 

Eiropas Parlamenta apstrādātās informācijas aizsardzība 
 
Uzlabojot Eiropas Parlamenta piekļuvi klasificētajai informācijai, vienlaikus būs jāizstrādā 
arī noteikumi un procedūras attiecībā uz EP apstrādātās klasificētās informācijas 
aizsardzību.  
 
Ceturtajā nodaļā ir izklāstīti trīs galvenie mehānismi, ko izmanto, lai nodrošinātu, ka 
uzraudzības iestāžu locekļi bez iepriekšējas atļaujas neizpauž klasificēto informāciju. 
EP varētu apsvērt katru no šiem mehānismiem. Pirmkārt, ir jāveic pasākumi, lai 
nodrošinātu atbilstošu personu atlasi amatiem, kuru pilnvaras tām nodrošinās piekļuvi 
klasificētajai informācijai. Viens ļoti vienkāršs veids, kā to izdarīt un ko varētu izmantot arī 
Eiropas Parlamentā, ir noteikt, ka politisko grupu līderi rūpīgi atlasa tos deputātus, kuri 
darbosies struktūrās, kam būs piekļuve klasificētajai informācijai. EP varētu ievērot praksi, 
kuru izmanto dažu valstu parlamentos un saskaņā ar kuru to komiteju locekļus, kam būs 
piekļuve klasificētajai informācijai, atlasa to biedri, tādējādi nodrošinot savstarpējo atbalstu 
(sk. ceturto nodaļu). Tomēr šādai praksei nav precedenta EP.  
 
Dažas uzraudzības iestādes izmanto arī drošības pielaižu un drošības pārbaužu procesus. 
Lai gan EP personālam noteikti jāveic drošības pārbaudes, pirms tiem piešķir tiesības 
piekļūt klasificētajai informācijai, Parlamenta deputātu situācija ir sarežģītāka. Ceturtajā 
nodaļā ir aprakstīts, ka lielākajā daļā (bet ne visās) ES valstīs attiecībā uz deputātiem 



Drošības un izlūkošanas aģentūru parlamentārā uzraudzība Eiropas Savienībā 
____________________________________________________________________________________________ 

15 

neīsteno drošības pārbaužu un drošības pielaižu procesus. Šīs atšķirības valstu procesos ir 
radījušas problēmu Eiropas Parlamentam, jo (Parlamenta deputātu) drošības pārbaudes 
procesi ir jāveic valstu iestādēm un daudzās valstīs deputātiem nedrīkst veikt drošības 
pārbaudes. Šā iemesla dēļ 2010. gada pamatnolīgumā starp EP un Komisiju, iestarpinot 
frāzi „atbilstoša personu drošības pārbaude”, ir zināmā mērā ņemta vērā dalībvalstu 
atšķirīgā prakse.  Paturot prātā ar Parlamenta deputātu drošības pārbaudēm saistīto 
jutīgumu, būtu ieteicams ES iestādēm izmantot šo pieeju, izstrādājot tiesisko regulējumu 
attiecībā uz Parlamenta deputātu piekļuvi citu ES iestāžu un organizāciju klasificētajai 
informācijai. Tomēr jāuzsver, ka drošības pārbaudes var uzskatīt par uzticības veicināšanas 
pasākumiem, ar kuru palīdzību uzraudzītājiem var būt vieglāk panākt piekļuvi klasificētajai 
informācijai. Paturot to prātā, tie Parlamenta deputāti, kuri darbojas organizācijās, kam ir 
piekļuve klasificētajai informācijai, var vēlēties apsvērt iespēju iegūt drošības pielaidi, pat 
ja viņu valstī deputātiem parasti nepiemēro drošības pārbaudes procesus. 
 
Otrkārt, vairumā valstu, ja deputāti vai citi uzraudzītāji nesankcionēti izpauž klasificētu 
informāciju, to uzskata par kriminālpārkāpumu. ES līmenī soda noteikšanu par 
nesankcionētu informācijas izpaušanu apgrūtina fakts, ka jebkuru Parlamenta deputātu 
sauktu pie atbildības saskaņā ar viņa valsts tiesību aktiem. Tomēr EP ir arī savas 
disciplinārās procedūras, kuras var izmantot gadījumā, ja kāds deputāts nesankcionēti 
izpauž klasificētu informāciju. Šo procedūru piemērotības novērtējums neietilpst šā 
pētījuma jomā. Patiešām ir jāveic pamatīgāka izpēte par to, vai šīs procedūras ir efektīvas, 
kā arī par to, kā valstu krimināltiesību normas tiktu piemērotas gadījumā, ja deputāti vai 
darbinieki nesankcionēti izpaustu klasificētu informāciju. Ideālā gadījumā šajā ziņā visā ES 
vajadzētu konsekvenci, lai nerastos situācija, ka attieksme pret deputātiem atšķiras 
atkarībā no viņu valstspiederības. 
 
Visbeidzot fiziskiem aizsardzības līdzekļiem un procedūrām ir svarīga nozīme, lai 
nodrošinātu klasificētās informācijas neizpaušanu nedz nejauši, nedz ar nodomu. Šā 
pētījuma sarakstīšanas laikā, 2011. gada maijā, EP darba grupa izstrādāja jaunas drošības 
procedūras, kas nodrošinās iespēju EP saņemt un apstrādāt klasificētu informāciju. Tas 
notiek saistībā ar 2010. gada pamatnolīguma starp EP un Komisiju otrā pielikuma 
īstenošanu. Lai gan šo drošības procedūru izstrādes pamats ir bijis nolīgums, kas atvieglos 
EP piekļuvi Komisijas klasificētajai informācijai, šīs procedūras varētu piemērot arī 
informācijai, ko tas saņem no Padomes, EĀDD un BDTT iestādēm. Ņemot vērā informācijas 
aizsardzības procedūru tehnisko sarežģītību, EP var būt izdevīgas sarunas gan ar valstu 
parlamentu deputātiem, gan ar neparlamentārām uzraudzības iestādēm, kurām ir pieredze 
šādu jautājumu risināšanā. 
 
Ir svarīgi norādīt, ka šīs procedūras vienas pašas nebūs pietiekamas, lai pārliecinātu 
BDTT iestādes, Padomi, Komisiju un dalībvalstis, ka Eiropas Parlamentam var uzticēt 
klasificēto informāciju. Uz uzticību pamatotas attiecības būs jāveido pakāpeniski laika gaitā, 
un tas būs daudz vieglāk, ja deputāti pierādīs, ka tie neizpaudīs informāciju, ja nebūs 
saņēmuši vajadzīgās atļaujas. 

Uzraudzības mehānismi 
 
Piektajā nodaļā mēs ierosinām dažādas iespējas attiecībā uz mehānismiem jeb iestādēm 
Parlamentā, kuras varētu uzņemties veikt šeit aplūkotās uzraudzības funkcijas. Tie ir arī 
mehānismi, ar kuru palīdzību EP jāspēj piekļūt klasificētajai informācijai BDTT.  
 
Ir vēlams, lai iestāde, kas ir galvenā atbildīgā par BDTT aģentūru uzraudzību, būtu tā pati 
iestāde, kurai ir piekļuve BDTT klasificētajai informācijai. Ceturtajā nodaļā ir parādīts, ka 
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valsts līmenī specializētā uzraudzības komiteja gandrīz vienmēr ir viena no iestādēm (vai 
vienīgā iestāde) Parlamentā, kam ir piekļuve klasificētajai informācijai drošības jomā 
(sk. 3. tabulu). Ja eksistētu viena iestāde Parlamenta piekļuvei BDTT aģentūru informācijai 
un atsevišķa iestāde — kurai nav tāda paša līmeņa piekļuves šādai informācijai — šo 
iestāžu uzraudzībai, tas nopietni grautu šo aģentūru uzraudzību. Iemesli tam ir 
pašsaprotami: iestādēm, kas ir pilnvarotas veikt uzraudzību, ir jāpiekļūst būtiskai 
informācijai, un iestādes, kuras var piekļūt informācijai par noteiktām aģentūrām, bet kuras 
nav skaidri pilnvarotas uzraudzīt šo aģentūru darbību, nevar efektīvi izmantot savas 
privilēģijas piekļūt informācijai.  
 
16. ieteikums. Par BDTT aģentūru uzraudzību atbildīgajai Eiropas Parlamenta iestādei 
jābūt tai pašai Parlamenta iestādei, kas var piekļūt klasificētajai informācijai brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpā.  
 
Būtu vēlams, lai EP ir viena iestāde (piemēram, LIBE komiteja vai kāda jaunizveidota 
komiteja), kam būtu galvenā nozīme Parlamenta īstenotajā BDTT aģentūru uzraudzībā. Lai 
nodrošinātu, ka EP ievēro konsekventu un saskaņotu pieeju BDTT aģentūru uzraudzībai, 
jābūt vienai iestādei, kas ir galvenā atbildīgā par visu uzraudzības funkciju izpildi attiecībā 
uz visām BDTT aģentūrām. Šai atbildībai jāietver ne tikai paša EP uzraudzības pilnvaras un 
funkcijas, bet arī sadarbība ar valstu parlamentiem un neparlamentārās uzraudzības 
iestādēm, piemēram, ar AUI. Svarīgs izņēmums šajā ziņā ir aģentūru finanšu uzraudzība, 
par ko, protams, arī turpmāk būs atbildīga Budžeta komiteja un Budžeta kontroles 
komiteja. Tomēr neatkarīgi no tā, kura iestāde ir galvenā atbildīgā par BDTT aģentūru 
uzraudzību, tai vairāk jāiesaistās BUDG un CONT komiteju darbā attiecībā uz šīm 
aģentūrām. Jāuzsver, ka šajā punktā aplūkotā „iestāde” nevar būt galvenā atbildīgā par 
SITCEN, jo tas ietilpst kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā, par ko ir atbildīga 
Augstā pārstāve.  
 
17. ieteikums. Eiropas Parlamentam jānodrošina, lai Parlamentā tikai viena iestāde būtu 
galvenā atbildīgā par brīvības, drošības un tiesiskuma telpas (BDTT) iestāžu uzraudzību.  
 

LIBE komitejas papildu uzraudzības funkciju izpilde  
 
Jaunas iestādes vai mehānisma izstrāde EP var būt sarežģīts un ilgs process, kurā būs 
jāvienojas daudzām citām iesaistītajām pusēm. Atkarībā no tā, kādu mehānismu 
EP vēlēsies izveidot, tas var nebūt iespējams, līdz būs izstrādāti jaunie tiesību akti par 
Eiropolu un Eurojust un būs ieviests tiesiskais regulējums, kas reglamentēs EP piekļuvi 
klasificētai informācijai BDTT jomā. Paturot to prātā, LIBE komitejai ir jāizstrādā 
procedūras, lai tā varētu būt piemērotāka BDTT aģentūru uzraudzības foruma funkciju 
veikšanai, vismaz pagaidām.  
 
Viena salīdzinoši vienkārša iespēja ir LIBE komitejas birojam rīkot nereģistrētas apspriedes 
ar BDTT aģentūru direktoriem/priekšsēdētāju un/vai valdes pārstāvjiem (Eiropola un 
Frontex gadījumā) un kolēģiju (Eurojust gadījumā). Šo iespēju varētu izmantot, lai 
deputātiem būtu iespēja nelielās, privātās sanāksmēs ar šīm personām apspriest sensitīvus 
jautājumus. Apspriežamie jautājumi varētu ietver visus tos jautājumus, kas ietilpst 
LIBE komitejas vispārējās pilnvarās. Piemēram, direktori varētu izmantot šādas sanāksmes, 
lai ziņotu biroja locekļiem par sensitīviem stratēģiskajiem jautājumiem vai problēmām 
savas aģentūras darbībā. Mūsu interviju laikā kļuva skaidrs, ka daži deputāti un aģentūru 
direktori atzinīgi novērtētu šo iespēju rīkot konfidenciālākas sanāksmes, kad jāapspriež 
īpaši sensitīvi jautājumi. Šādas sanāksmes varētu rīkot pēc LIBE komitejas priekšsēdētāja, 
BDTT aģentūru direktoru/priekšsēdētāja un/vai attiecīgo valžu/kolēģijas pārstāvju 
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pieprasījuma. Lai gan nelielas, nereģistrētas sanāksmes varētu būt noderīga iespēja ad hoc 
apspriedēm par dažiem jautājumiem, tās nevar izmantot kā mehānismu daudzu iepriekš 
apspriesto uzraudzības funkciju izpildei.  
 
18. ieteikums. Eiropas Parlamenta LIBE komitejai ir jāizstrādā procedūras, lai tā varētu 
būt piemērotāka BDTT aģentūru uzraudzības foruma funkciju veikšanai, vismaz pagaidām. 
Šim nolūkam LIBE komiteja varētu izmantot nereģistrētas sanāksmes, kurās piedalītos tās 
biroja pārstāvji un BDTT aģentūru direktori (vai Eurojust gadījumā priekšsēdētājs) un/vai 
aģentūru valžu (vai Eurojust kolēģijas pārstāvji), lai risinātu sensitīvus jautājumus, ko 
nevar apspriest sanāksmēs, kurās piedalās visi komitejas locekļi. 
 

Iespējas veidot īpašu komiteju brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpā (BDTT) 
 
Pētījuma trešajā nodaļā ir aplūkots tas, kāda nozīme ir Eiropas Parlamenta „īpašajai 
komitejai” — nelielai deputātu grupai, kas izveidota galvenokārt no AFET komitejas 
locekļiem —, kuru izmanto, lai nodrošinātu Parlamentam iespēju risināt jautājumus saistībā 
ar klasificētu informāciju KĀDP jomā (turpmāk tekstā „Kopējā ārpolitikas un drošības 
politika”, „KĀDP īpašā komiteja”). Ir vairāki veidi, kādos iespējams paplašināt šīs komitejas 
kompetenci, vai arī var izmantot līdzīgu modeli BDTT iestāžu uzraudzībai. Grozot 
starpiestāžu nolīgumu, šīs īpašās komitejas kompetencē var iekļaut arī BDTT jomu, lai 
EP varētu risināt jautājumus attiecībā uz klasificēto informāciju, kas cita starpā saistīti ar 
BDTT aģentūrām. Otra iespēja ir EP un Padomei vienoties izveidot īpašu komiteju BDTT, 
izmantojot KĀDP īpašās komitejas modeli. Abām īpašajām komitejām ir vairāki būtiski 
trūkumi.  
 
Pirmā problēma ir tā, ka šāda īpašā komiteja galu galā ir vienīgais līdzeklis, ar kura 
palīdzību galvenā komiteja var piekļūt klasificētai informācijai. Nedz esošajai īpašajai 
komitejai, nedz ierosinātajai īpašajai BDTT komitejai (šeit aplūkotajai) nebūtu īpašu 
uzraudzības pilnvaru. Ja tai būtu jāpiešķir īpašas pilnvaras, būtu vērts izmantot iespēju tās 
vietā izveidot pastāvīgo apakškomiteju, kuras locekļiem īstenotas drošības pārbaudes. 
Turklāt, ņemot vērā, ka īpaša komiteja būtu neliela deputātu grupa bez sava sekretariāta, 
kuras sanāksmes notiktu neregulāri, būtu grūti pārraudzīt, kā tā pilda dažādas piektajā 
nodaļā aprakstītās un šeit apkopotās uzraudzības funkcijas.  
 
Otrkārt, pastāv šaubas, vai īpaša komiteja varētu efektīvi izmantot klasificēto informāciju, 
kurai tā varētu piekļūt saistībā ar apspriedēm ar Padomes un/vai aģentūras amatpersonām. 
Ņemot vērā, ka šai īpašajai komitejai nebūtu pilnvaru vai spējas sagatavot ziņojumus, nav 
skaidrs, kādam nolūkam tai vajadzētu atļaut piekļuvi klasificētai informācijai. Turklāt 
komitejas locekļi acīmredzot nedrīkstēs nosūtīt klasificēto informāciju vai atsaukties uz to 
diskusijās ar saviem kolēģiem LIBE komitejā. Tāpēc LIBE komitejai būtu grūti savā darbā 
uzmantot īpašās komitejas privilēģijas piekļūt klasificētai informācijai. Šā iemesla dēļ īpašas 
BDTT komitejas izmantošana nebūtu saderīga ar 16. ieteikumu, kurā ir uzsvērta 
nepieciešamība, lai par BDTT uzraudzību būtu atbildīga tā pati iestāde, kas var piekļūt 
klasificētai informācijai saistībā ar šīm aģentūrām.  
 
Treškārt, ja īpašas BDTT komitejas locekļi nebūs eksperti attiecībā uz apspriestajām jomām 
un aģentūrām, tiem var nebūt vajadzīgo zināšanu, lai uzdotu vissvarīgākos jautājumus 
un/vai lūgtu piekļuvi svarīgai informācijai. Risks, ka īpašai komitejai nebūs pietiekami 
specifisku zināšanu, būtiski palielināsies, ja EP un Padome izvēlēsies iespēju paplašināt 
esošās KĀDP īpašās komitejas pilnvaras. Iemesls ir tas, ka šīs komitejas locekļus un 
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personālu izvēlēsies galvenokārt no AFET komitejas un tiem var nebūt specifisku zināšanu 
vai pieredzes BDTT jomā.  
 
Visbeidzot īpašas komitejas pasākumi attiecībā uz BDTT (un līdzīgi pasākumi citās politikas 
jomās) nenovērsīs nepieciešamību pēc virspusēja tiesiskā regulējuma saistībā ar EP piekļuvi 
informācijai BDTT un citās jomā. Pastāv risks, ka, piešķirot īpašai deputātu komitejai 
piekļuvi klasificētai BDTT informācijai, Padome var censties apiet nepieciešamību 
fundamentāli pārskatīt sistēmu, kas Parlamentam nodrošina piekļuvi informācijai.  
 
19. ieteikums. Eiropas Parlamentam nevajadzētu nedz censties paplašināt esošās īpašās 
komitejas pilnvaras, tajās iekļaujot arī brīvības, drošības un tiesiskuma telpu (BDTT), nedz 
arī veidot jaunu īpašo BDTT komiteju. 
 
EP esošā KĀDP īpašā komiteja var risināt KĀDP jautājumus, kas ietver klasificētās 
informācijas apspriešanu ar Augsto pārstāvi. Ņemot vērā, ka SITCEN ir Augstās pārstāves 
pārziņā, KĀDP īpašā komiteja varētu izmantot savas sanāksmes ar viņu, lai apspriestu 
jautājumus saistībā ar SITCEN. KĀDP īpašās komitejas locekļi varētu, piemēram, censties 
vairāk uzzināt par SITCEN sastāvu, tā aktuālajām prioritātēm, tā nozīmi novērtējumu 
izstrādē attiecībā uz draudiem ES iekšējai drošībai.  
 
Vēlreiz jānorāda, ka īpašas komitejas izmantošanai ir vairāki nozīmīgi trūkumi. Pirmkārt, 
piešķirot īpaši atlasītai deputātu grupai piekļuvi informācijai par SITCEN darbu, faktiski ļoti 
nenozīmīgi tiktu palielināta Parlamenta deputātu un personāla informētība par SITCEN 
nozīmi. Šādu apspriežu iespēja palielināt informētību par SITCEN nozīmi būtu atkarīga arī 
no tā, cik ļoti lielā mērā īpašās komitejas sanāksmē par SITCEN apspriesto informāciju 
uzskata par klasificētu. Otrkārt, šīs iespējas panākumi būtu atkarīgi arī no AFET komitejas 
priekšsēdētāja vēlēšanās apspriest ar Augsto pārstāvi jautājumu par SITCEN funkcijām 
iekšējās drošības jomā; tas ir maz ticams, ņemot vērā, ka AFET nenodarbojas ar iekšējās 
drošības jautājumiem un tai ir daudzi citi prioritāri jautājumi apspriešanai ar Augsto 
pārstāvi. Visbeidzot, protams, nav garantiju, ka Augstā pārstāve vēlēsies apspriest šos 
jautājumus, ņemot vērā, ka SITCEN darbs joprojām būs ļoti sensitīvs, jo tajā piedalās 
valstu izlūkošanas aģentūru norīkotās amatpersonas. 
 
Tomēr, neņemot vērā trūkumus, KĀDP īpašā komiteja pašlaik ir vienīgais mehānisms, kuru 
EP var izmantot, lai apspriestu SITCEN darbu. Mēs jau iepriekš norādījām, ka EP vairāku 
iemeslu dēļ atrodas vājākā pozīcijā attiecībā uz SITCEN nekā attiecībā uz BDTT aģentūrām: 
piemēram, SITCEN nav autonoma aģentūra, ko finansē no ES budžeta, EP nav likumdevēja 
pilnvaru KĀDP jomā un tam nav Līgumā skaidri definētu pilnvaru tiešā veidā uzraudzīt 
SITCEN. Tāpēc KĀDP īpašā komiteja ir vienīgais mehānisms, kuru izmantojot EP zināmā 
mērā var īstenot SITCEN uzraudzību. 
 
20. ieteikums. Eiropas Parlamentam jāizmanto sava esošā īpašā komiteja, lai pārbaudītu 
Eiropas Savienības Situāciju centra darbu. Īpašā komiteja varētu izmantot savas privilēģijas 
piekļūt klasificētai informācijai, lai apspriestu Situāciju centra nozīmi brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpā. 
 

LIBE apakškomitejas izveide BDTT aģentūru uzraudzībai 
 
EP varētu apsvērt iespēju izveidot LIBE komitejas apakškomiteju, kas uzraudzīs 
BDTT aģentūras. Tā būtu pastāvīga iestāde, kas izveidota saskaņā ar EP Reglamentu. Pirms 
mēs aprakstām iemeslus, kāpēc mēs uzskatām, ka tas varētu būt efektīvs mehānisms 
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EP īstenotās BDTT aģentūru uzraudzības attīstīšanai, mēs vispirms izvirzām dažus 
ieteikumus attiecībā uz šādas apakškomitejas metodēm.  
 
Pilnvaras 
 
Jebkuras apakškomitejas pilnvarām jābūt vispārīgi saskaņotām ar LIBE komitejas 
pilnvarām, kurās noteikts, ka „Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja ir atbildīga par 
[..] Eiropolu, Eurojust, CEPOL un citām iestādēm un aģentūrām šajā pašā jomā”. Šajā 
saistībā apakškomiteja uzņemtos galveno atbildību par Eiropas Parlamenta BDTT aģentūru 
uzraudzību. Mēs paredzam, ka apakškomiteju jurisdikcija attiektos uz visām 
BDTT aģentūrām, kas pašlaik ir LIBE komitejas pārziņā. Pašreizējā pienākumu dalījumā EP 
LIBE apakškomiteja nevarētu tiešā veidā uzraudzīt SITCEN, jo tas ir EĀDD daļa, kas ietilpst 
AFET komitejas jurisdikcijā. Tomēr tā varētu cieši sadarboties ar AFET komiteju, tās 
apakškomitejām aizsardzības jomā un KĀDP īpašo komiteju ar SITCEN darbību saistītajās 
lietās, kas attiecas uz BDTT. 
 
Apakškomitejai varētu, piemēram, uzdot pildīt piektajā nodaļā aprakstītās uzraudzības 
funkcijas un visas citas funkcijas, kuras EP uzskata par nepieciešamām. Ja BDTT aģentūru 
funkcijas un pilnvaras palielinātos, atbilstoši tiktu grozītas arī apakškomitejas pilnvaras. 
Pamatojoties uz iepriekš šajā pētījumā aprakstītajām uzraudzības pilnvarām un funkcijām, 
apakškomitejas pilnvaras varētu ietvert arī šādas funkcijas: 
 

i) foruma nodrošināšanu periodiskām un ad hoc sanāksmēm inter alia ar 
BDTT aģentūru direktoriem/priekšsēdētāju, valžu/kolēģijas pārstāvjiem, 
attiecīgajām Komisijas un Padomes amatpersonām; 

ii) BDTT aģentūru gada darba plānu un ziņojumu saņemšanu un pārskatīšanu; 
iii) BDTT aģentūru veikto draudu novērtējumu saņemšanu; 
iv) attiecības ar apvienotajām uzraudzības iestādēm un visām citām specializētajām 

neparlamentārajām uzraudzības iestādēm, kas izveidotas BDTT aģentūru 
uzraudzībai; šis pienākums ietvertu AUI gada un tematisko ziņojumu pārskatīšanu 
un regulāra dialoga uzturēšanu ar tām; 

v) LIBE komitejas pašiniciatīvas un normatīvo ziņojumu izstrādi ar BDTT aģentūrām 
saistītajās lietās; 

vi) LIBE komitejas konsultatīvo funkciju izpildi attiecībā uz budžeta piešķiršanu un 
izpildi, tādējādi ekspertu atzinumu sniegšana, lai atbalstītu Budžeta komiteju un 
Budžeta kontroles komiteju; 

vii) sadarbību ar citām Eiropas Parlamenta komitejām, kuru jurisdikcijā ir ar 
BDTT aģentūrām saistītas lietas. Apakškomiteja varētu uzturēt dialogu ar BDTT un 
KĀDP īpašo komiteju saistībā ar SITCEN. Ja EP nolems izskatīt iespēju izstrādāt 
atzinumus par BDTT aģentūru trešo valstu partneru stāvokli cilvēktiesību jomā, 
apakškomitejai šajā jautājumā jākonsultējas ar AFET Cilvēktiesību apakškomiteju; 

viii) noteiktu aspektu pārbaudīšanu attiecībā uz BDTT aģentūru sadarbību ar trešām 
valstīm un starptautiskajām organizācijām, tostarp šajā saistībā noslēgto 
informācijas koplietošanas nolīgumu rūpīgu pārbaudi;  

ix) BDTT aģentūru savstarpējo attiecību, tostarp saprašanās memorandu pārbaudi un  
x) attiecību koordinēšanu ar valstu parlamentiem un Eiropas Parlamenta pārstāvēšanu 

starpparlamentu sanāksmēs saistībā ar BDTT.  
 
Saskaņā ar mūsu iepriekšējām piezīmēm attiecībā uz EP nozīmi BDTT aģentūru uzraudzībā 
mēs neuzskatām, ka apakškomitejām ir jādara tas pats darbs, ko dara AUI, pārbaudot, vai 
noteiktas BDTT aģentūras likumīgi izmanto personas datus. Turklāt tai nebūtu jāpiedalās 
aģentūru pārējo operatīvo darbību pārbaudē, piemēram, to darba datņu vai to koordinēto 
kopīgo operāciju pārbaudē. Apakškomitejai arī nevajadzētu aizskart valstu parlamentu un 
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to uzraudzības iestāžu jurisdikciju, kuru pienākums ir rūpīgi pārbaudīt ar BDTT aģentūrām 
saistīto valstu iestāžu darbu. 
 
Dalība 
 
Dalība apakškomitejā būtu jāparedz saskaņā ar vadlīnijām, kas noteiktas atbilstoši Eiropas 
Parlamenta Reglamenta 186. un 190. pantam. Esošajā (Ārlietu komitejas) Drošības un 
aizsardzības apakškomitejā un Cilvēktiesību apakškomitejā ir attiecīgi 28 locekļi un 
28 aizvietotāji un 30 locekļi un 21 aizvietotājs. Šie deputāti parasti (bet ne obligāti) 
vienlaikus ir arī Ārlietu komitejas locekļi. 
 
Mēs uzskatām, ka šie skaitļi ir pārāk lieli, ņemot vērā faktu, ka divi galvenie iemesli 
apakškomitejas izveides ierosinājumam ir šādi: 1) nepieciešamība pēc maza, konfidenciāla 
foruma apspriedēm ar aģentūru vadītājiem un valdēm, un 2) nepieciešamība deputātiem 
piekļūt klasificētai informācijai saistībā ar šīm aģentūrām. Komiteja ar 50 locekļiem un 
aizvietotājiem nebūtu piemērota šo vajadzību apmierināšanai. Patiešām daudzas no iepriekš 
minētajām bažām, ko paudušas aģentūras (un Padome un Komisija) par apspriežu 
konfidencialitāti un klasificētās informācijas aizsardzību, nebūtu mazinātas, ja 
apakškomitejās darbotos tik daudzi deputāti. Papildus bažām par klasificētās informācijas 
aizsardzību apakškomitejas pasākumiem būtu jārada apstākļi, kuros cita starpā aģentūru 
direktori justos pārliecināti, ka viņi var paust bažas vai apspriest sensitīvus jautājumus ar 
deputātu grupu un šo apspriežu saturs netiks izpausts tālāk. Visbeidzot aģentūras direktori 
un amatpersonas no Padomes, Komisijas un AUI var atturēties apspriest sensitīvus 
jautājumus ar EP, ja tās nebūs pārliecinātas, ka šīs apspriedes paliks konfidenciālas. 
 
Valstu līmenī lielākajā vairumā īpašo parlamentāro uzraudzības komiteju darbojas 5–
15 deputāti (sk. 1. tabulu ceturtajā nodaļā). Saskaņā ar ceturto nodaļu šādas komitejas 
parasti ir mazākas nekā citas parlamentārās komitejas, jo ir jāsaglabā konfidencialitāte. 
Attiecīgi mēs uzskatām, ka apakškomitejā jābūt ne vairāk kā 15 deputātiem (ieskaitot 
aizvietotājus). Tomēr to var būt grūti panākt, paturot prātā prasību, ka EP komiteju un 
apakškomiteju sastāvs atspoguļo Parlamenta kopējo sastāvu.  
 
Būtu lietderīgi, ja apakškomitejā darbotos vai nu pilntiesīgie LIBE komitejas locekļi, vai to 
aizvietotāji. Tas palielinātu iespējamību, ka apakškomitejas locekļiem būs pietiekamas 
zināšanas par BDTT aģentūrām, lai tie varētu sniegt efektīvu ieguldījumu apakškomitejas 
funkciju izpildē. Visbeidzot EP varētu apsvērt iespēju apakškomitejā iekļaut dažus 
deputātus, kas darbojas citās (apakš)komitejās, kuras risina ar BDTT aģentūrām saistītus 
jautājumus un/vai kurām ir citāda pieredze, kas ir būtiska BDTT iestāžu uzraudzībai. Šo 
deputātu vidū varētu būt deputāti no Budžeta kontroles komitejas, Ārlietu komitejas un tās 
Cilvēktiesību apakškomitejas. Ceturtajā nodaļā ir aprakstīts, ka pastāv precedents, kad 
ex officio locekļi (no citām parlamentārajām komitejām) tika iekļauti valstu parlamentārajās 
uzraudzības komitejās. Tas var palīdzēt nodrošināt pienācīgu koordināciju starp tām 
komitejām, kas nodarbojas ar saistītiem jautājumiem.  
 
Piekļuve informācijai 
 
Visiem apakškomitejas locekļiem un personālam būtu tiesības piekļūt klasificētajai 
informācijai atbilstoši apakškomitejas pilnvarām. Turklāt noteiktu kategoriju informāciju 
aģentūras, to valdes/kolēģija un atbilstošā gadījumā Padome un Komiteja varētu atklāt 
apakškomitejai pēc savas ierosmes (sk. iepriekš). Tomēr apakškomitejai nebūtu 
nepieciešams piekļūt informācijai aģentūru datubāzēs vai kādiem personas datiem. 
Apakškomitejai būtu jāīsteno piektajā nodaļā apspriestie pasākumi, lai aizsargātu 
informāciju.  
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Resursi 
 
Apakškomitejas darbā būtu jāpalīdz pilna laika personālam, kam būtu veiktas drošības 
pārbaudes. Tas ir īpaši svarīgi, paturot prātā faktu, ka deputāti bieži vien darbojas vairākās 
komitejās un ir spiesti iedalīt savu laiku gan darbam savā valstī, gan darbam Briselē un 
Strasbūrā. Arī personāls ir svarīgs, lai palielinātu Parlamenta iestāžu zināšanas un pieredzi 
saistībā ar BDTT aģentūrām; tas nodrošina, lai zināšanas tiktu saglabātas arī pēc tam, kad 
deputāti pāriet darbā uz citām komitejām vai aiziet no EP.  
 
Novērtēšana 
 
Tas, vai Eiropas Parlamentam būs jāveido LIBE apakškomiteja, lai uzraudzītu 
BDTT aģentūru darbu, būs ļoti atkarīgs no tā, kā tā pilnvaras attiecībā uz šo aģentūru 
uzraudzību būs definētas jaunajos tiesību aktos par Eiropolu, Eurojust un Frontex. Ja 
EP uzraudzības pilnvaras un funkcijas kopumā paliks līdzīgas pašreizējām, t. i., salīdzinoši 
ierobežotas, nav skaidrs, vai būs nepieciešama apakškomiteja. Tomēr, ja EP uzņemsies 
papildu uzraudzības funkcijas saskaņā ar piektajā nodaļā izklāstītajām iespējām, būs 
spēcīgs pamats apakškomitejas izveidei. Pastāv četri galvenie iemesli, kāpēc mēs 
uzskatām, ka apakškomiteju varētu izveidot.  
 
Pirmkārt, mēs esam apgalvojuši, ka EP ir jāpiekļūst klasificētajai informācijai no 
BDTT aģentūrām un saistībā ar tām, kā arī jānodrošina iespēja rīkot konfidenciālas, 
nereģistrētas apspriedes ar aģentūru direktoriem un citām ieinteresētajām pusēm. Tomēr 
EP esošie iestāžu nolīgumi par uzraudzību nav piemēroti šādu funkciju nodrošināšanai, jo ir 
iesaistīti pārāk daudzi deputāti un nav precedenta mazākām, konfidenciālām apspriedēm ar 
aģentūrām. Mēs esam brīdinājuši šīs problēmas risināšanai neizmantot mehānismu vai 
iestādi, kura vienkārši var piekļūt klasificētai informācijai attiecībā uz BDTT aģentūrām, bet 
kurai nav atbilstošu pilnvaru izmantot šo informāciju uzraudzības procesā. Ir vērts vēlreiz 
atkārtot, ka ar iestādes vai Parlamenta piekļuvi informācijai nekas nebeidzas: jānodrošina 
līdzekļi, lai Parlaments varētu uzraudzīt šīs aģentūras. Šā iemesla dēļ mēs kritiski vērtējam 
īpašas BDTT komitejas modeļa iespējamo izmantošanu. Nepieciešamība sasaistīt piekļuvi 
klasificētajai informācijai ar skaidrām uzraudzības pilnvarām ir viens no galvenajiem 
argumentiem par labu apakškomitejas izveidei.  
 
Otrs arguments par labu apakškomitejas izveidei ir tas, ka LIBE komitejai varētu nepietikt 
laika, lai izpildītu visas ierosinātās uzraudzības funkcijas, kas aprakstītas piektajā nodaļā. Ja 
EP vēlas lielāku nozīmi BDTT aģentūru uzraudzībā, apakškomitejas izveide varētu būt 
pārliecinoša izvēle.  
 
Treškārt, apakškomitejas izveide atbilstu mūsu iepriekš sniegtajam ieteikumam, lai EP būtu 
viena iestāde, kas būtu galvenā atbildīgā par visām BDTT aģentūru parlamentārās 
uzraudzības jomām. Apakškomiteja varētu apkopot savus secinājumus no dažādām 
uzraudzības funkcijām un notiekošā dialoga ar aģentūrām, Padomi, Komisiju, AUI un valstu 
parlamentiem. Tas palīdzētu EP sagatavot tādus ieteikumus, kas varētu uzlabot aģentūru 
darbu, vienlaikus arī sniedzot ieguldījumu citos sava darba aspektos. Apakškomitejas 
nozīmes izpratne varētu palīdzēt nodrošināt, lai dažādie EP pienākumi attiecībā pret 
BDTT aģentūrām būtu pilnīgi saistīti. Piemēram, EP likumdevēja statusā būtu pilnīgi 
informēts par savā uzraudzības darbā sagatavotajiem atzinumiem un ieteikumiem, un 
apakškomitejas īstenotā uzraudzība attīstītu EP budžeta pilnvaras. 
 
Visbeidzot apakškomitejas izveide nodrošinātu iespēju EP pakāpeniski veidot sīkāku 
zināšanu un pieredzes bāzi par BDTT aģentūrām. Mūsuprāt, tas ir tieši tas, kā pašlaik 
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EP trūkst, un ir pat kritiski svarīgi, ja EP ir aktīvāk jāiesaistās BDTT aģentūru darba 
kontrolē.  
 
21. ieteikums. Eiropas Parlaments varētu izveidot LIBE apakškomiteju BDTT aģentūru 
uzraudzībai. Apakškomitejas pilnvaru precīzs apjoms un saturs tiktu definēts saskaņā ar 
Parlamenta Reglamentu, bet būtu cieši saistīts ar uzraudzības funkcijām, ko EP paredz 
jaunie tiesību akti par Eiropolu, Eurojust un Frontex. 
 

Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu sadarbības stiprināšana 
BDTT aģentūru uzraudzības jomā 
 
Lisabonas līgumā ir īpaši noteikts, ka valstu parlamentiem jāpiedalās Eiropola un Eurojust 
uzraudzībā. Lai gan precīza valstu parlamentu nozīme dažādās valstīs ir atšķirīga, šajā 
pētījumā ir norādīti trīs galvenie veidi, kā valstu parlamenti jau zināmā mērā veic šo 
aģentūru uzraudzību (sk. trešo nodaļu). Pirmkārt, dažu valstu parlamenti uzrauga savu 
valdību pārstāvju darbu Padomē un aģentūru valdēs, t. i., kontrolē valstu sniegto 
ieguldījumu BDTT aģentūrās. Otrkārt, valstu parlamenti var tiešā veidā sadarboties ar 
BDTT aģentūrām, piemēram, rīkojot tikšanās ar direktoriem un citām augstākajām 
amatpersonām un sagatavojot ziņojumus par aģentūrām. Parasti šādas sadarbības mērķis 
ir radīt izpratni par aģentūru darbu, nevis tiešā veidā pārbaudīt vai kontrolēt aģentūru 
darbības. Turklāt parlamenti ir daļa no valstu uzraudzības sistēmas, kas rūpīgi pārbauda 
tādu valsts iestāžu rīcību kā, piemēram, policija. Šādas uzraudzības metodes ir valsts 
iestāžu prerogatīva, un ieteikumu sagatavošana šajā ziņā ir ārpus šā pētījuma jomas. 
Trešais veids, kā valstu parlamenti iesaistās BDTT aģentūru uzraudzībā, ir sadarbība ar 
citiem parlamentiem un EP (sk. trešo nodaļu); tam mēs šeit pievērsīsim galveno uzmanību. 
 
Mūsuprāt, parlamentu sadarbības mērķim jābūt galvenokārt pievērsties stratēģiskajiem 
jautājumiem, nevis konkrētām BDTT aģentūru darbībām. Parlamentu sadarbība varētu būt 
īpaši lietderīga šādās trīs jomās. Pirmkārt, valstu parlamentiem un EP varētu būt izdevīgas 
turpmākās diskusijas, kā arī informācijas, pieredzes un labas prakses apmaiņa attiecībā uz 
tādu valsts iestāžu darbību uzraudzību, kas saistītas ar BDTT aģentūrām. Piemēram, 
noteikti ir nepieciešama papildu informācija par to, kā valstu parlamenti un citas attiecīgās 
valsts uzraudzības iestādes (piemēram, tiesu iestādes) uzrauga (ja vispār uzrauga): a) 
valstu ieguldījumu BDTT aģentūru darbā, piemēram, BDTT aģentūrām nosūtīto informāciju, 
un b) valsts iestāžu darbības, kas veiktas, pamatojoties uz šo iestāžu sniegto informāciju 
un/vai koordinētajām operācijām, piemēram, to personu arestu vai nopratināšanu, kuras 
tur aizdomās par nopietnas noziedzīgas darbības izdarīšanu. Valsts uzraugi varētu izmantot 
šādu informāciju, lai izstrādātu savu pieeju, piemēram, ar BDTT aģentūrām saistītās 
policijas vai robežkontroles iestāžu pārbaudes pasākumiem. Otrkārt, ciktāl to atļautu tiesību 
akti, valstu parlamenti un EP varētu apmainīties ar informāciju par konkrētām problēmām 
(savas jurisdikcijas ietvaros), kas attiecas uz iepriekš minētajām valsts iestāžu darbībām 
saistībā ar BDTT aģentūru darbu. Visbeidzot valstu parlamenti un EP varētu sadarboties, lai 
izvērtētu, vai jaunie un esošie noteikumi attiecībā uz BDTT aģentūrām atbilst 
subsidiaritātes un proporcionalitātes principam. 
 
Pastāv atšķirīgi uzskati par to, vai šī sadarbība būtu jāinstitucionalizē, veidojot kādu 
pastāvīgu starpparlamentu iestādi, vai arī darbs jāturpina neformālākā veidā, izmantojot 
esošos starpparlamentu forumus. Piemēram, savā 2010. gada decembra paziņojumā 
Komisija iekļāva priekšlikumus attiecībā uz valstu parlamentu iesaistīšanu Eiropola 
uzraudzībā. Komisija ierosināja izveidot apvienotu vai pastāvīgu starpparlamentu forumu, 
kurā būtu pārstāvēti gan valstu parlamentu, gan Eiropas Parlamenta deputāti saskaņā ar 
9. un 10. pantu Protokolā par valstu parlamentu nozīmi Eiropas Savienībā. Turklāt tā 
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ierosināja, ka šāds forums varētu izveidot apakšgrupu, kas tiešā veidā sadarbotos ar 
Eiropolu. Forums varētu uzaicināt Eiropola direktoru un regulāri tikties ar to, un izveidot 
apakšgrupu, kas būtu atbildīga par tiešu saziņu ar Eiropolu. Komisijas priekšlikums rada 
zināmu atbalstu valstu parlamentos. Tomēr vairākas ES dalībvalstis un to parlamenti 
apšaubīja šāda starpparlamentu foruma izveides pievienoto vērtību. Visu iepriekš aplūkoto 
veidu sadarbība varētu notikt esošajos starpparlamentu dialoga forumos. 
 
Iespējams, būtiskāk ir tas, ka ir ļoti apšaubāms, vai pastāvīga iestāde, kurā būtu pārstāvēti 
visu valstu parlamenti, būtu spējīga funkcionēt. ES ļoti atšķiras valstu parlamentu nostājas, 
ieinteresētība un zināšanas par jautājumiem saistībā ar BDTT. Tāpēc būtu ļoti grūti panākt 
vienprātību tādos jautājumos kā uzraudzība, nerunājot nemaz par būtiskākiem 
jautājumiem. Forums, kurā piedalās tik daudzas ieinteresētās puses ar atšķirīgiem 
uzdevumiem, varētu nebūt funkcionēt spējīgs, tomēr būtu grūti izstrādāt mazāka foruma 
modeli, jo nav pamata liegt dalību tajā dažu valstu parlamentiem. Turklāt valstu 
parlamentiem ir gan dažāda līmeņa piekļuve valsts iestāžu informācijai, gan dažāda 
informācija no BDTT aģentūrām. Tāpēc jau pašā sākumā tie var būt ļoti atšķirīgās situācijās 
attiecībā uz konkrētu jautājumu pārzināšanu.  
 
Paturot prātā šīs grūtības, mēs neiesakām veidot pastāvīgu starpparlamentu forumu 
sadarbībai BDTT aģentūru uzraudzības jomā. Būtu vēlams, lai valstu parlamenti un 
EP skatītu BDTT aģentūru jautājumu esošajos starpparlamentu forumos. To vidū ir 
LIBE komitejas un attiecīgo valstu parlamentu komiteju, kā arī Eiropas Kopienas lietu 
komiteju konferences (COSAC) apvienotās sanāksmes/sēdes. Faktiski BDTT, Eiropola 
politiskā uzraudzība un Eurojust darbību izvērtēšana ir kļuvusi par regulāri apspriežamu 
jautājumu COSAC darba kārtībā. Vairums COSAC locekļu ir atbalstījuši ideju turpināt 
COSAC debates par Eiropolu un Eurojust, rīkojot attiecīgo aģentūru direktoru un ekspertu 
sēdi. COSAC potenciālā nozīme tieslietu un iekšlietu aģentūru politiskajā uzraudzībā ir 
noteikta LESD 2. protokola 10. pantā par valstu parlamentu nozīmi. Šis pants nosaka, ka 
COSAC jāveicina informācijas un labas prakses apmaiņa starp valstu parlamentiem un 
Eiropas Parlamentu, tostarp tā īpašajām komitejām, un tā var organizēt starpparlamentu 
konferences par noteiktiem tematiem. COSAC varētu arī turpmāk būt noderīga tikšanās 
vieta iepriekš aplūkotajiem sadarbības veidiem. 
 
22. ieteikums. Starpparlamentu sadarbībai saistībā ar BDTT aģentūru uzraudzību jānotiek 
esošajos forumos, kas izveidoti Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu sadarbībai. 
Eiropas Parlamentam nav jāveido jauna pastāvīgā starpparlamentu struktūra.  
 




