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SAMENVATTING 
 
Het directoraat-generaal intern beleid van de Unie heeft het Geneva Centre for the 
Democratic Control of Armed Forces (DCAF) en het Europees Universitair Instituut (EUI) 
gevraagd een studie uit te voeren naar het "parlementair toezicht op inlichtingendiensten in 
relevante lidstaten van de EU en andere grote democratieën". Ook moest deze studie 
"democratische normen en beste praktijken aanwijzen, evenals een geschikte balans 
vinden tussen de eisen van geheimhouding en de behoefte aan nauwkeurig toezicht. Deze 
informatie zou vervolgens door het Europees Parlement (EP) gebruikt kunnen worden bij 
het opzetten van een eigen controleorgaan." Na overleg met het directoraat-generaal intern 
beleid van het EP werd besloten dit mandaat te interpreteren tegen de achtergrond van vier 
belangrijke trends en ontwikkelingen die de discussie hebben opgeroepen over hoe het EP 
het toezicht op de Europese RVVR-agentschappen en het Situatiecentrum van de Europese 
Unie (SitCen)1, dat eveneens een rol speelt in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
(RVVR), kan versterken: 
 
(1) In het Verdrag van Lissabon hebben het EP en de nationale parlementen een mandaat 
gekregen om het toezicht op twee RVVR-diensten te versterken: Europol en Eurojust. In 
het verdrag staat expliciet dat in de nieuwe verordeningen over Europol en Eurojust 
bepalingen moeten worden opgenomen over parlementair "toezicht" (in het geval van 
Europol) en parlementaire "evaluatie" (in het geval van Eurojust). De komende twee jaar 
zal de Commissie voorstellen voor deze verordeningen indienen. Het EP zal de gelegenheid 
krijgen ervoor te zorgen dat in deze wetgeving passende bepalingen over parlementair 
toezicht worden opgenomen. Daarnaast betekent het feit dat de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht nu onder de standaardwetgevingsprocedure valt, dat het EP nu meer 
mogelijkheden heeft zeker te stellen dat er in nieuwe of herziene rechtskaders voor de 
RVVR-agentschappen bepalingen over parlementair toezicht worden opgenomen. Dit heeft 
het EP ook al daadwerkelijk gedaan in een ontwerpverordening inzake Frontex die, op het 
moment dat we dit schrijven, nog in behandeling is.  
 
(2) Het EP heeft waarschijnlijk al een aantal mogelijkheden om de werkzaamheden van 
SitCen te behandelen. SitCen vervult een groot aantal functies die betrekking hebben op de 
interne veiligheid, aangezien het nu onderdeel uitmaakt van de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO). Hoewel de EDEO (en dus SitCen) onder het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) valt, dat een intergouvernementeel beleidsterrein 
is, worden er in het Verdrag van Lissabon op dit gebied een aantal nieuwe bevoegdheden 
aan het EP toegekend.  
 
(3) Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest op het gebied van de toegang tot 
informatie die intrinsiek verbonden zijn met het versterken van het toezicht op RVVR-
diensten. In 2010 sloten het EP en de Commissie een nieuwe interinstitutionele 
overeenkomst waardoor het EP aanzienlijk makkelijker toegang tot informatie van de 
Commissie kreeg. Daarnaast is het EP momenteel aan het nadenken over de herziening 
van de EU-wetgeving over toegang tot informatie en over de mogelijkheid van een nieuwe 
interinstitutionele overeenkomst met de Raad waarin bepalingen zouden worden 
opgenomen over parlementaire toegang tot gerubriceerde informatie. De uitkomst van 
deze nog lopende beraadslagingen zal diepgaande gevolgen hebben voor het toezicht door 
het EP op RVVR-diensten.  
 

                                                 
1 In deze studie wordt de term "RVVR-diensten" gebruikt om te verwijzen naar de RVVR-agentschappen (Europol, 
Eurojust en Frontex) en het Situatiecentrum van de Europese Unie (SitCen). 
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(4) Meer in het algemeen heeft het EP het afgelopen decennium een groeiende 
belangstelling ontwikkeld voor zowel nationale veiligheidsdiensten als RVVR-diensten. Dit 
bleek wel uit de sterke belangstelling van het EP in de ontwikkeling van de nieuwe Frontex-
verordening, de besluiten omtrent Europol en Eurojust en twee tijdelijke commissies die de 
activiteiten van nationale veiligheidsdiensten onderzochten en belangrijke aanbevelingen 
deden met betrekking tot toezicht. 
 
Op basis van deze interpretatie van het mandaat, was het belangrijkste doel van deze 
studie om een vergelijkende evaluatie te verschaffen van het toezicht op 
inlichtingendiensten in de lidstaten van de Europese Unie en andere democratieën, om 
goede werkwijzen aan te wijzen die een informatie- en inspiratiebron kunnen vormen voor 
het debat over het versterken van het toezicht op RVVR-diensten door het Europees 
Parlement.  
 
Deze studie is gericht op Europol, Frontex, Eurojust en SitCen. Grofweg gezegd bestaat de 
rol van deze RVVR-diensten uit het faciliteren, coördineren en versterken van de 
samenwerking tussen nationale autoriteiten met het doel de veiligheid en het recht binnen 
de EU te bevorderen. De meest kenmerkende eigenschap van de nationale 
inlichtingendiensten2 is wel hun bevoegdheid gebruik te kunnen maken van wat bekend 
staat als "bijzondere bevoegdheden" om informatie te verzamelen, zoals de bevoegdheden 
om berichten te onderscheppen, mensen te schaduwen, geheime informanten te gebruiken 
en zelfs clandestien woningen binnen te dringen. De RVVR-diensten beschikken niet over 
dergelijke bevoegdheden en als we ze naast deze omschrijving leggen, is het duidelijk dat 
de RVVR-diensten van de EU geen inlichtingendiensten zijn in de betekenis die er op 
nationaal niveau aan wordt gegeven. Met het oog op het feit dat het EP belangstelling heeft 
om het toezicht op deze diensten te versterken, kan een mandaat om het toezicht op 
"nationale inlichtingendiensten" te onderzoeken en daar lessen uit te trekken, een 
ongebruikelijke keuze lijken.  
 
De RVVR-diensten en nationale inlichtingendiensten hebben echter ook een groot aantal 
kenmerken met elkaar gemeen. Ze voeren "inlichtingenfuncties" van nationale 
inlichtingendiensten uit, ofschoon niet noodzakelijkerwijs op dezelfde manier of met 
hetzelfde doel. Zij verzamelen (hoewel zonder toevlucht tot bijzondere bevoegdheden), 
analyseren en verspreiden informatie voor een brede groep beleidsmakers. Een andere 
belangrijke overeenkomst tussen de RVVR-diensten en nationale inlichtingendiensten is dat 
ze ook gerubriceerde informatie ontvangen, produceren en verspreiden. Dit heeft 
belangrijke gevolgen voor het toezicht, omdat toezichthouders toegang moeten krijgen tot 
gerubriceerde informatie om het werk van de agentschappen waarvan het werk 
"gerubriceerd" is en/of het gebruik van gerubriceerde informatie met zich meebrengt, 
nauwkeurig te kunnen onderzoeken. Op dit gebied kan het EP nog veel leren van nationale 
toezichtssystemen. We moeten echter behoedzaam blijven wat betreft de 
"overdraagbaarheid" van toezichtmodellen en werkwijzen van het nationale naar het 
Europese niveau, aangezien de nationale toezichthouders en de onderzoeksbureaus van het 

                                                 
2 De term "inlichtingendienst" verwijst over het algemeen naar een overheidsorgaan dat informatie verzamelt, 
analyseert en verspreidt - inzake dreigingen voor de nationale veiligheid of andere nationale belangen - voor 
beleidsmakers en andere uitvoerende organen. Inlichtingendiensten kunnen deze "inlichtingenfuncties" uitsluitend 
buiten het rechtsgebied van hun land uitvoeren (bijv. de Britse geheime dienst), uitsluitend binnen het 
grondgebied van hun land uitvoeren (bijv. de Duitse Dienst voor de Bescherming van de Grondwet) of zowel 
binnen als buiten hun eigen grondgebied actief zijn (bijv. de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst). In sommige landen (zoals Zweden en Denemarken) beschikken deze diensten ook over 
politiebevoegdheden en worden ze daardoor ook wel "politieveiligheidsdiensten" genoemd. Vanwege de 
consistentie wordt in deze studie de term "inlichtingendienst" gebruikt om naar organisaties te verwijzen die 
afwisselend worden aangeduid als "veiligheidsdiensten", "binnenlandse veiligheidsdiensten" of 
"inlichtingendiensten". 
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EP met heel verschillende mandaten en bevoegdheden werken. Toezicht moet worden 
begrepen in de context van de organisaties waarop toezicht wordt gehouden.  
 
Deze studie bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 1 worden de doelstellingen, het 
mandaat en de methodiek van deze studie besproken. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht 
gegeven van de rechtsgrondslag, het mandaat en de huidige bevoegdheden van Europol, 
Eurojust, Frontex en SitCen, en worden verschillende aspecten van de werkzaamheden van 
deze diensten belicht die vanuit het standpunt van de toezichthouder voor problemen 
zouden kunnen zorgen. In hoofdstuk 3 worden de bestaande rol en de bestaande 
bevoegdheden van het EP op het gebied van het toezicht op de RVVR-diensten 
geanalyseerd en wordt gekeken naar de mate waarin het EP toegang heeft tot informatie 
behorend tot (en verband houdend met) deze diensten. In dit hoofdstuk komt ook de rol 
van nationale parlementen bij het toezicht op de RVVR-diensten aan de orde, evenals de rol 
van de gemeenschappelijke controleorganen (GCO’s) van Europol en Eurojust bij het 
onderzoeken van het gebruik van persoonsgegevens van deze agentschappen. In hoofdstuk 
4 lezen we een gedetailleerde vergelijkende evaluatie van hoe het parlementaire en 
gespecialiseerde niet-parlementaire toezicht op nationaal niveau is georganiseerd en ten 
uitvoer wordt gebracht. In dit deel wordt speciale aandacht besteed aan de toegang tot 
informatie door parlementaire en niet-parlementaire controleorganen. In het laatste 
hoofdstuk van de studie worden een aantal mogelijkheden geschetst om het toezicht van 
het Europees Parlement op Europol, Eurojust, Frontex en SitCen te consolideren en te 
versterken. In deze samenvatting wordt met name een overzicht van dat laatste hoofdstuk 
gegeven, inclusief de 22 aanbevelingen uit dat hoofdstuk aan het Europees Parlement. 
 

Aanbevelingen om het toezicht van het Europees 
Parlement op de RVVR-diensten te versterken 
 
Deze studie bevat gedetailleerde aanbevelingen die nuttig kunnen zijn voor het 
aankomende debat over hoe het toezicht van het Europees Parlement op de RVVR-diensten 
kan worden versterkt. Een aantal van deze aanbevelingen zijn van toepassing op het 
toezicht van het EP op alle RVVR-diensten die in deze studie worden besproken (d.w.z. 
Europol, Eurojust, Frontex en SitCen). De meeste aanbevelingen zijn echter uitsluitend 
bedoeld voor de RVVR-agentschappen (d.w.z. Europol, Eurojust en Frontex). De reden 
hiervoor is dat het EP in het verdrag een uitdrukkelijk mandaat heeft om toezicht te houden 
op Eurojust en Europol en de rol van medewetgever op zich zal nemen voor nieuwe 
verordeningen op het gebied van deze agentschappen en Frontex. De ontwikkeling van het 
parlementair toezicht op SitCen zal over een ander spoor lopen, omdat SitCen onder het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) valt, een gebied waarop het EP 
minder bevoegdheden heeft. De aanbevelingen hebben betrekking op het toezicht op de 
RVVR-diensten zoals die in mei 2011 bestaan. Het is van wezenlijk belang dat 
toezichtregelingen gelijktijdig met veranderingen in de mandaten en bevoegdheden van 
deze diensten worden ontwikkeld en dat ze blijven samenvallen met de activiteiten waarop 
toezicht wordt gehouden. 
 
Bij het ontwikkelen van juridische en institutionele kaders voor parlementair toezicht op de 
RVVR-diensten, moeten het EP en andere relevante belanghebbenden er opmerkzaam op 
blijven dat toezichtregelingen niet tot gevolg mogen hebben dat lidstaten ervan worden 
weerhouden deze diensten te gebruiken om in de RVVR samen te werken. De meeste 
lidstaten in de EU zijn inmiddels overtuigd van de toegevoegde waarde die agentschappen 
als Europol en Eurojust kunnen hebben bij de ondersteuning van hun eigen werk. Er 
bestaat echter een risico dat als toezichtregelingen een te grote belasting op de RVVR-
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diensten en/of nationale autoriteiten zouden leggen, sommige lidstaten eenvoudigweg 
terug zullen grijpen naar bilaterale samenwerkingskanalen, omdat die veel minder zwaar 
zijn gereguleerd en misschien geen voorwerp zijn van dergelijke controleniveaus. Iedere 
beweging in deze richting zou het vermogen van de RVVR-diensten om succesvol bij te 
dragen aan het bevorderen van vrijheid, recht en veiligheid in de EU ondermijnen.  
 
Aanbeveling 1: Het Europees Parlement moet erop toezien dat nieuwe regelingen voor het 
toezicht op de RVVR-diensten geen ontmoedigend effect hebben op het gebruik door 
lidstaten van deze diensten als samenwerkingsplatforms.  
 

Beperkingen in de omvang van het toezicht van het Europees 
Parlement op de RVVR-diensten  
 
Uit de studie komen verschillende factoren naar voren die aanleiding zouden moeten geven 
tot een beperking van de omvang van het toezicht van het Europees Parlement op de 
RVVR-diensten. Het gaat hier dan met name om het toezicht op de operationele activiteiten 
van de RVVR-diensten. Ten eerste heeft het intergouvernementele karakter van de RVVR-
diensten en de relatie tussen activiteiten van de RVVR-diensten en de lidstaten belangrijke 
implicaties voor het toezicht. De politie, het OM, de douanediensten en (in veel mindere 
mate) de inlichtingendiensten van de lidstaten zijn zowel de belangrijkste leveranciers als 
de grootste klanten van de RVVR-diensten. De RVVR-diensten functioneren in eerste 
instantie op basis van de informatie die door nationale agentschappen wordt aangeleverd 
en hun belangrijkste output bestaat uit informatie en analyse die zij weer naar deze 
agentschappen sturen. Nationale agentschappen kunnen op basis van deze informatie actie 
ondernemen en bijvoorbeeld dwangmiddelen inzetten. Soms worden dergelijke acties 
gecoördineerd door een RVVR-dienst als Europol of Frontex. Zoals wordt besproken in 
hoofdstuk 2 van deze studie, blijven dergelijke acties tot de exclusieve bevoegdheid van de 
nationale autoriteiten behoren. Hieruit vloeit voort dat zowel de input in RVVR-diensten, als 
de acties die op basis van de output van deze diensten worden ondernomen, door nationale 
wetgeving worden gereguleerd en dat daar door de daartoe aangewezen nationale 
autoriteiten toezicht op wordt gehouden. Het is binnen het EP en binnen de lidstaten 
algemeen aanvaard dat het niet tot de privileges van het EP behoort om toezicht te houden 
op de manier waarop nationale agentschappen informatie verzamelen die mogelijk met 
RVVR-diensten wordt gedeeld en/of op acties die worden ondernomen op basis van de 
informatie die door RVVR-diensten is verstrekt.  
 
Ten tweede bestaan de RVVR-diensten uit een combinatie van personeel dat wordt 
gedetacheerd door de lidstaten en medewerkers van de EU. Nationale verbindingsofficieren 
bij Europol, nationale grenswachten die deelnemen aan een door Frontex gecoördineerde 
operatie, of gedetacheerde inlichtingenofficieren bij SitCen worden door de lidstaten 
betaald en werken samen met de agentschappen conform nationale wetgeving. Op hun 
samenwerking met en bijdragen aan een RVVR-dienst kan dus beter toezicht worden 
gehouden door nationale toezichtsmechanismen. Vanwege dit intergouvernementele 
element van de RVVR-diensten moet het EP nauw samenwerken met nationale parlementen 
om ervoor te zorgen dat de juiste toezichtregelingen worden opgezet.  
 
Ten derde zijn Europol en Eurojust bevoegd om, binnen de beperkingen van hun mandaat, 
persoonsgegevens te verwerken, op te slaan en over te dragen. Dit zijn activiteiten die 
botsen met het recht op privacy en als basis kunnen dienen voor het gebruik van 
dwangmiddelen of bijzondere bevoegdheden (bevoegdheden die bij uitstek substantiële 
implicaties hebben voor de mensenrechten) door de autoriteiten van lidstaten of derde 
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landen. In deze context moge het duidelijk zijn dat deze activiteiten onderworpen moeten 
worden aan toezicht door een onafhankelijke instantie. Bijgevolg heeft de EU met dit doel 
gespecialiseerde niet-parlementaire controleorganen opgericht: de gemeenschappelijke 
controleorganen (GCO’S) van Europol en Eurojust. De GCO’S hebben toegang tot alle 
bestanden en premissen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en hebben 
een sterke positie om te waarborgen dat iedere werkwijze die in strijd is met de regels 
omtrent gegevensbescherming, wordt bestraft. Wij zijn van mening dat de GCO’S een 
passend toezichtsmechanisme vormen om het gebruik van persoonsgegevens door de 
RVVR-agentschappen te controleren. Bijgevolg hoeven hun activiteiten niet door het EP te 
worden overgedaan. Het EP hoeft evenmin toezicht te houden op de toekomstige rol van 
Frontex bij het verwerken van persoonsgegevens, aangezien er al is voorzien dat de 
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een dergelijke rol zal vervullen voor 
de GCO’S.  
 
Er zijn verschillende andere argumenten tegen het permanent betrekken van het EP bij het 
toezicht op de activiteiten van de RVVR-diensten. Ten eerste is het, zoals opgemerkt in 
hoofdstuk 4, extreem tijdrovend en vergt het gespecialiseerde deskundigheid en middelen, 
iets waar veel parlementen niet over beschikken. Een groot deel van de leden en 
medewerkers van het EP dat voor deze studie werd geïnterviewd, zou geen tijd, middelen 
of zin hebben om toezicht te houden op de operationele activiteiten van de RVVR-diensten. 
Toezicht kan doeltreffender worden uitgevoerd door een "professioneel" controleorgaan, 
zoals de GCO’S, dat zich uitsluitend op het toezicht op de operationele activiteiten van een 
agentschap richt. Ten tweede zou het EP, als het een mandaat krijgt om toezicht te houden 
op de informatieverwerking, ook toegang moeten krijgen tot de persoonsgegevens in deze 
bestanden, waardoor er substantiële privacyproblemen zouden ontstaan. Ten slotte zou 
parlementair toezicht op de operationele aspecten van het werk van de RVVR-diensten de 
doeltreffendheid van deze diensten kunnen benadelen. Dat komt omdat een groot aantal 
landen ertegen is om het EP op dit gebied een rol toe te kennen. Deze landen zouden 
minder informatie met de RVVR-diensten kunnen gaan delen als het EP een dergelijke rol 
krijgt toebedeeld. 
 

Het toezichtsmandaat en de controlefuncties van het Europees 
Parlement  
 
Er was een wijdverbreide overeenstemming onder onze ondervraagden in verschillende EU-
instellingen en -organen dat het EP een rol zou moeten spelen bij het toezicht op de RVVR-
diensten. Toezicht op de RVVR-diensten door het Parlement en door instanties die door het 
Parlement zijn opgericht, is belangrijk om redenen die in hoofdstuk 1 en 4 uiteen worden 
gezet. Misschien wel de belangrijkste reden is dat het EP nu medewetgever is in de RVVR 
en een cruciale rol zal spelen bij het bepalen van het toekomstige mandaat en de 
toekomstige bevoegdheden van met name de RVVR-diensten. Het is daarom essentieel dat 
het EP een rol speelt bij de waarborging dat deze agentschappen hun mandaat doeltreffend 
uitvoeren, op een manier die aan de van toepassing zijnde wetgeving voldoet. Bovendien 
worden de RVVR-agentschappen voor een groot deel gefinancierd uit EU-fondsen die door 
het EP aan hen worden toegekend. Als begrotingsautoriteit moet het EP een rol spelen bij 
de garantie dat het geld zowel correct als efficiënt wordt besteed.  
 
Deze gronden voor parlementair toezicht op de RVVR-agentschappen impliceren echter niet 
dat het EP een rol zou moeten spelen bij het beheer van deze diensten. Als we de rol van 
het EP in het toezicht op de RVVR-diensten bespreken, moeten we ons bewust blijven van 
de scheiding der machten en bijbehorende verantwoordelijkheden op dit gebied. Dit is met 
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name belangrijk in verband met Eurojust, omdat Eurojust met juridische instanties werkt. 
Toezicht op de RVVR-diensten mag ook niet worden verward met het besturen of 
medebeheren van een agentschap, want dit is niet de rol van een parlement. De RVVR-
diensten zijn bedoeld om als expertisecentra te dienen die in het leven zijn geroepen om de 
EU en haar lidstaten professionele diensten aan te bieden. Het is niet aan de 
parlementsleden om zich te mengen in het beheer van dergelijke werkzaamheden. 
Dergelijke functies behoren in eerste instantie tot het privilege van de directeuren en de 
raden van bestuur van de agentschappen. Ondertussen geven de Commissie en/of de Raad 
politieke richting aan de RVVR-diensten en nemen zij politieke verantwoordelijkheid voor de 
diensten. Om deze redenen is de betrokkenheid van het EP in zaken als de benoeming van 
vertegenwoordigers van de raad van bestuur of zelfs als onderdeel van de raad van bestuur 
van de RVVR-agentschappen niet aan te bevelen. Sterker nog, de betrokkenheid van het EP 
in deze besluitvormingsprocessen zou de toezichtsfuncties van het EP vertroebelen en het 
extreem moeilijk maken om de activiteiten van agentschappen en hun raden van bestuur 
vervolgens onafhankelijk te beoordelen.  
 
Aanbeveling 2: Het Europees Parlement mag geen onderdeel uitmaken van de raden van 
bestuur van Europol of Frontex, of van het college van Eurojust.  
 
In hoofdstuk 4 stellen we dat het moeilijk is een "beste" aanpak of praktijk te bepalen met 
betrekking tot welke instanties er wel en niet moeten worden onderworpen aan het 
mandaat van een controleorgaan. Wat uiteindelijk het belangrijkst is, is dat alle dimensies 
van de werkzaamheden van een inlichtingendienst worden gecontroleerd door een instantie 
die onafhankelijk is van de diensten en het bestuur. In het geval van de EU betekent dit 
onafhankelijk van de RVVR-diensten, de Raad en de Commissie. Hoofdstuk 4 van de studie 
illustreert dat het "onderwerp" van het toezicht grofweg in vier gebieden kan worden 
ingedeeld: activiteiten, beleid, administratie en financiën. In de context van de voornoemde 
opmerkingen over de rol van de GCO’S en de nationale autoriteiten bij het toezicht op de 
operationele activiteiten van de RVVR-diensten, moge het duidelijk zijn dat het EP zich 
moet richten op het toezicht op het beleid, de administratie en de financiën van deze 
diensten. Overigens blijven de onderzoeksbevoegdheden van het EP (die worden besproken 
in hoofdstuk 3) onverminderd van kracht. Op basis van deze bevoegdheden kan het EP 
uiteraard onderzoek doen naar beschuldigingen dat activiteiten van deze agentschappen op 
enigerlei wijze in strijd met de EU-wetgeving zouden zijn.  
 
Aanbeveling 3: Het toezicht van het Europees Parlement op de RVVR-agentschappen 
moet gericht zijn op hun beleid, administratie en financiën.  
 

Toezicht op de financiën van de RVVR-agentschappen 
 
Het EP kan bij het toezicht op de RVVR-agentschappen nog beter gebruik maken van zijn 
bevoegdheden op het gebied van budgettoekenning en kwijting door een constante 
koppeling tot stand te brengen tussen het toezicht op het beleid en de administratie van de 
agentschappen enerzijds en de goedkeuring en uitbetaling van de budgetten van de 
agentschappen anderzijds. De volledige begrotingscyclus vereist een nauwe samenwerking 
tussen de Commissie LIBE (of ieder nieuw opgerichte instantie met een mandaat om 
toezicht te houden op de RVVR-agentschappen), de Begrotingscommissie (BUDG) en de 
Commissie begrotingscontrole (CONT). Er zijn vier belangrijke manieren waarop het EP het 
gebruik van zijn bevoegdheden op het gebied van het toezicht op de begroting op dit punt 
doeltreffend kan voortzetten en zelfs kan verbeteren. Ten eerste moet het EP de 
samenwerking tussen de Commissies CONT, BUDG en LIBE door de hele begrotingscyclus 
heen blijven versterken, om ervoor te zorgen dat er koppelingen tot stand worden gebracht 
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tussen het toezicht op de financiën van de RVVR-agentschappen en andere onderdelen van 
hun werkzaamheden. Ten tweede moet een aantal leden van de Commissie LIBE zich meer 
bewust worden van de uitgebreide begrotings- en kwijtingsbevoegdheden die het EP tot 
zijn beschikking heeft en van de manieren waarop de Commissie LIBE met de 
Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole kan samenwerken om bij het 
vervullen van zijn mandaat doeltreffender van deze bevoegdheden gebruik te maken. Ten 
derde kan de macht van de portemonnee (zowel de reserveprocedure als de bevoegdheid 
om geen kwijting te verlenen voor de uitvoering van een begroting of kwijting uit te 
stellen) als instrument worden gebruikt om een wijziging in het beleid, de procedures of 
activiteiten van het betreffende RVVR-agentschap af te dwingen. Tot slot, zoals we in 
hoofdstuk 3 stelden, kan de reserveprocedure in sommige uitzonderlijke omstandigheden 
als instrument dienen om een RVVR-agentschap ervan te overtuigen informatie openbaar 
te maken op eender welk gebied dat uit de EU-begroting wordt gefinancierd. Dit zou echter 
niet nodig hoeven zijn als het EP een nieuw juridisch kader voor toegang tot gerubriceerde 
informatie goedkeurt (zie onder). 
 
Aanbeveling 4: Het Europees Parlement moet ervoor zorgen dat zijn begrotings- en 
kwijtingsbevoegdheden volledig aan andere aspecten van het toezicht op de RVVR-
agentschappen worden gekoppeld.  
 

Het Europees Parlement op de hoogte houden van 
veiligheidsbedreigingen 
 
Het Europees Parlement moet op de hoogte worden gehouden van bedreigingen van de 
veiligheid van de EU en haar lidstaten om de maatregelen die nodig zijn om dergelijke 
bedreigingen te pareren, ten volle te kunnen beoordelen. Zonder deze informatie is het 
moeilijk voor het EP om ten volle te beoordelen of de RVVR-diensten bijvoorbeeld behoefte 
hebben aan nieuwe bevoegdheden (d.w.z. waar wetgevende amendementen voor nodig 
zijn), extra middelen of nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met bepaalde derde 
landen. In feite is dit een uitstekend voorbeeld van een gebied waarin het EP ervoor moet 
zorgen dat er een nauwe band bestaat tussen zijn rol als wetgever, begrotingsautoriteit en 
toezichthouder. Het bewustmaken van het EP van relevante bedreigingen kan ook in het 
belang van de agentschappen zijn, omdat ze de leden van het EP zo bewust kunnen maken 
van hun behoefte aan extra juridische bevoegdheden of middelen. Parlementsleden kunnen 
in dit opzicht nuttige bondgenoten zijn (zie hoofdstuk 4). Het EP kan bijvoorbeeld risico- en 
dreigingsanalyses van Frontex, de volledige versie van de dreigingsbeoordeling 
georganiseerde criminaliteit van Europol of dreigingsanalyses van terroristische dreigingen 
van de SitCen aangeleverd krijgen (zie hoofdstuk 2). Dergelijke analyses zijn gerubriceerd 
en moeten derhalve aan het orgaan binnen het EP worden geleverd dat is aangewezen om 
gerubriceerde informatie te ontvangen. In deze context kan het verantwoordelijke orgaan 
achter gesloten deuren besprekingen houden met relevante functionarissen van de RVVR-
diensten. 
 
Aanbeveling 5: Het Europees Parlement moet dreigingsanalyses van de RVVR-diensten 
krijgen. Op deze manier kan het Parlement beter beoordelen of deze diensten de benodigde 
juridische mandaten, bevoegdheden en financiële middelen hebben om dergelijke 
dreigingen het hoofd te bieden.  
 

De relatie tussen het Europees Parlement en de gemeenschappelijke 
controleorganen 



Directoraat C: rechten van de burger en constitutionele zaken 
____________________________________________________________________________________________ 

10 
 

Het EP legt op dit moment een zeer beperkte betrokkenheid bij de twee 
gemeenschappelijke controleorganen aan de dag. Er zou een begin van een hechtere relatie 
met de GCO’S kunnen worden gemaakt door hun directeuren uit te nodigen om hun 
tweejaarlijkse en thematische rapporten met het op dat gebied aangewezen orgaan binnen 
het EP te bespreken (zie onder). Deze dialoog zou de directeuren van de GCO’S in staat 
stellen eventuele zorgen over hun mandaat, bevoegdheden of de middelen die ze tot hun 
beschikking hebben, tot uitdrukking te brengen. Bijeenkomsten tussen het EP en de GCO’S 
kunnen ook dienen als een forum om de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van de 
GCO’S te bespreken. Op deze manier zou het EP zijn politieke invloed kunnen aanwenden 
om eventuele zorgen bij de directeuren of raden van bestuur van de agentschappen ter 
sprake te brengen en kan het zijn begrotingsbevoegdheden inzetten om dergelijke zaken 
aan te pakken. Ook de Parlementsleden kunnen bij de uitvoering van hun werkzaamheden 
voordeel hebben van een regelmatiger contact met de GCO’s. De GCO’s zijn schatkamers 
waar grote hoeveelheden kennis en deskundigheid in opgeborgen liggen waar ook de 
Parlementsleden hun voordeel mee kunnen doen als zij bijvoorbeeld hoorzittingen met 
directeuren van agentschappen moeten voorbereiden of een initiatief- of wetgevingsverslag 
over Europol of Eurojust opstellen. Parlementsleden en hun medewerkers kunnen van deze 
deskundigheid gebruikmaken, niet alleen in het kader van periodieke hoorzittingen, maar 
ook als zij rapporten van de GCO’s doornemen en informele besprekingen met leden van de 
GCO’s en hun secretariaat houden.  
 
In de context van een nauwere betrokkenheid tussen het EP en de GCO’s (of ieder ander 
gespecialiseerd niet-parlementair controleorgaan dat nog wordt opgezet), is het wellicht 
nodig een groep Parlementsleden toegang te verschaffen tot de inspectierapporten van de 
GCO’s. Wat het EP niet nodig heeft, is toegang tot gegevens die in de databanken van 
Europol of in het dossierbeheersysteem (CMS) van Eurojust zijn ingevoerd en/of 
persoonsgegevens die met nationale autoriteiten of derde landen worden gedeeld. Toegang 
tot deze gegevens zou ernstige problemen op het gebied van privacy veroorzaken. Als het 
EP, in de context van de toezichtsfuncties van het EP, wel toegang heeft tot documenten 
die persoonsgegevens bevatten, moeten de persoonsgegevens uit deze documenten 
worden verwijderd, zoals voorzien in Bijlage II van de Kaderovereenkomst tussen de 
Commissie en het Parlement uit 2010.  
 
Het EP zou kunnen overwegen de werkwijze die in sommige lidstaten wordt toegepast, over 
te nemen. Volgens deze werkwijze kan een parlement een niet-parlementair controleorgaan 
vragen een bepaalde zaak te onderzoeken (zie hoofdstuk 4). Dit is een directer middel, 
waarbij een parlement voordeel kan halen uit zowel de deskundigheid als de 
onafhankelijkheid van een niet-parlementair controleorgaan om bepaalde aspecten van de 
werkzaamheden van een agentschap te onderzoeken. Voor zover wij weten, heeft het EP 
op dit moment niet de mogelijkheid om dergelijke verzoeken aan de GCO’s te doen. Alle 
bepalingen in deze richting moeten zorgvuldig worden geformuleerd om ervoor te zorgen 
dat de onafhankelijkheid van niet-parlementaire controleorganen, zoals de GCO’s, niet in 
gevaar wordt gebracht door dergelijke verzoeken van het EP. Bijgevolg kan er veel worden 
geleerd van de goede werkwijzen op nationaal niveau, met name van het feit dat niet-
parlementaire controleorganen de uiteindelijke beslissing nemen of zij een zaak op verzoek 
van een parlement of iedere andere instelling al dan niet behandelen (zie hoofdstuk 4). 
 
Aanbeveling 6: Het Europees Parlement moet een regelmatige dialoog aangaan met de 
gemeenschappelijke controleorganen (GCO’s) van Europol en Eurojust. Daarnaast moet het 
EP bij het toezicht op de RVVR-agentschappen, gebruikmaken van de rapporten en 
deskundigheid van de GCO’s.  
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Standaardisering van het recht van het Europees Parlement om de 
directeuren van de RVVR-agentschappen te ontbieden 
 
Het EP heeft momenteel de bevoegdheid de directeur van Europol en de voorzitter van de 
raad van bestuur van Europol te vragen voor het EP te verschijnen. Deze bevoegdheid zou 
uitgebreid moeten worden naar Frontex (de directeur en de voorzitter van de raad van 
bestuur) en Eurojust (de administratief directeur en de voorzitter van het college). Hoewel 
het Europees Parlement met betrekking tot Eurojust en Frontex niet over deze 
bevoegdheden beschikt, dient te worden opgemerkt dat directeuren van de RVVR-
agentschappen in de praktijk regelmatig voor het Parlement verschijnen als het Parlement 
daarom verzoekt, en zich ervan bewust zijn dat een weigering om voor het Parlement te 
verschijnen slechte publiciteit tot gevolg heeft.  
 
De bevoegdheid om directeuren en voorzitters van de raad van bestuur/het college van de 
agentschappen te ontbieden, kan met name nuttig zijn buiten de context van 
agentschapdirecteuren die het jaarverslag van een agentschap presenteren. Hiermee zou 
het EP bijvoorbeeld een directeur kunnen ontbieden wanneer er een bepaald probleem of 
schandaal aan het licht komt. Het recht om de directeur van een RVVR-dienst te ontbieden 
kan echter van beperkte waarde zijn, als de betrokken Parlementsleden geen gerubriceerde 
zaken mogen bespreken. In de bestaande procedures kunnen directeuren ervoor kiezen 
vragen niet te beantwoorden als de beantwoording van dergelijke vragen met zich 
meebrengt dat er gerubriceerde informatie openbaar wordt gemaakt. Dit illustreert opnieuw 
de behoefte aan het opstellen van een goed kader voor parlementaire toegang tot 
gerubriceerde informatie, voordat er andere toezichtsmechanismen worden ontwikkeld (zie 
onder). 
 
Wij hebben ervoor gekozen deze aanbeveling tot de RVVR-agentschappen te beperken, 
d.w.z. de directeur van SitCen hier niet in mee te nemen. Het is moeilijk voor te stellen hoe 
deze formele bevoegdheid kan worden uitgebreid naar de directeur van SitCen, aangezien 
het hier geen autonoom agentschap betreft. Het EP kan echter wel de hoge 
vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, waar 
SitCen onder valt, verzoeken voor het Parlement te verschijnen. 
 
Aanbeveling 7: De bevoegdheid van het Europees Parlement om de directeur van Europol 
en de voorzitter van de raad van bestuur van Europol te ontbieden moet worden uitgebreid 
met de personen op vergelijkbare posities bij Eurojust en Frontex. 
 

Toezicht op de benoeming van agentschapdirecteuren 
 
Momenteel speelt het EP geen enkele rol bij de benoeming van de directeuren van de 
RVVR-agentschappen of de directeur van SitCen. Toch heeft het EP al lange tijd 
aangegeven betrokken te willen worden bij de benoeming van directeuren van deze 
instanties. Uit het onderzoek in hoofdstuk 4 over de rol van nationale parlementen bij de 
benoeming van directeuren van inlichtingendiensten blijkt dat de meerderheid van de 
parlementen niet betrokken is bij de benoeming van directeuren van inlichtingendiensten.  
 
Er zijn een groot aantal nadelen verbonden aan het betrekken van het EP bij de benoeming 
van directeuren. Deze nadelen komen grotendeels overeen met de argumenten met 
betrekking tot de rol van nationale parlementen in dit opzicht, die staan beschreven in 
hoofdstuk 4. Allereerst brengt het betrekken van het EP bij de benoeming van directeuren 
het risico met zich mee dat de werkzaamheden van de diensten worden gepolitiseerd, 
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terwijl ze juist niet-politiek zouden moeten zijn. Deze zorg zou nog worden vergroot als de 
rol van een parlement bij de benoeming van directeuren ook de bevoegdheid om een 
kandidaat goed te keuren of af te wijzen zou inhouden. Ten tweede is het huidige proces 
om de directeuren/president van Europol, Frontex en Eurojust te selecteren al een 
langdurig en omslachtig proces, aangezien vertegenwoordigers van de 27 lidstaten 
gezamenlijk een voor iedereen geschikte kandidaat moeten zien te vinden. Als het EP ook 
nog aan dit proces wordt toegevoegd, zou het reeds langdurige proces nog ingewikkelder 
en omslachtiger worden. Bovendien zorgt het feit dat er al 27 landen bij de selectie van 
directeuren betrokken zijn, ervoor dat er sprake is van een intrinsiek evenwicht door 
tegenwicht, zodat wordt voorkomen dat één bepaalde partij een directeur aanwijst om de 
eigen belangen te promoten. Hiermee wordt een van de belangrijkste redenen waarom 
nationale parlementen bij de benoeming van directeuren van inlichtingendiensten 
betrokken zijn, onderuitgehaald: om te voorkomen dat de zittende overheid iemand 
aanwijst om de eigen partijgebonden politieke belangen te promoten en beschermen.  
 
Alles bij elkaar genomen, zijn de auteurs er niet van overtuigd dat het Europees Parlement 
een rol moet krijgen bij de benoeming van directeuren van de RVVR-diensten. Het 
Parlement moet echter wel op de hoogte worden gehouden van benoemingsprocessen. 
Hieronder valt ook informatie over de identiteit en diploma's van voorgestelde kandidaten.  
 
Aanbeveling 8: Het Europees Parlement moet geen rol krijgen bij de benoeming van de 
directeuren/president van de RVVR-diensten.  
 

Een rol voor het Europees Parlement bij het verschaffen van 
analyses van de mensenrechtensituaties van 
samenwerkingspartners van RVVR-diensten 
 
Hoewel de GCO’s een advies geven over de juridische en institutionele kaders voor 
gegevensbescherming in derde landen, doen ze geen onderzoek naar de bredere 
mensenrechtensituatie van bepaalde buitenlandse partners, zoals een politieagentschap in 
een derde land. Er is derhalve geen onafhankelijke beoordeling voorhanden of diensten 
waar de RVVR-diensten informatie mee delen, technieken gebruiken die de mensenrechten 
schenden. Zoals we in hoofdstuk 4 hebben besproken, geldt dit voor zowel inkomende als 
uitgaande informatie. Buitenlandse partners kunnen informatie verkrijgen door bijv. 
marteling of willekeurige detentie, en deze informatie vervolgens delen met RVVR-diensten. 
Op dezelfde wijze kunnen ze informatie die ze van RVVR-diensten hebben gekregen, 
gebruiken als onderdeel van hun mensenrechtenschendende activiteiten. Deze zaken zijn 
met name relevant als er persoonsgegevens worden uitgewisseld.  
 
Hoewel de eigen zorgvuldige processen van de RVVR-diensten zouden moeten voorkomen 
dat dit gebeurt, is het een goede gewoonte dat onafhankelijke controleorganen een soort 
mensenrechtenanalyse geven van de algemene mensenrechtensituatie/-naleving van 
partneragentschappen in derde landen. Op nationaal niveau is men ons hierin voorgegaan 
(zie hoofdstuk 4) en dit is een rol die het EP of een andere onafhankelijke instantie op zich 
zou kunnen nemen. Als het EP daartoe bereid is, zou het logisch zijn de Subcommissie 
mensenrechten van de Commissie buitenlandse zaken (AFET) hierbij te betrekken, 
aangezien zij deskundigheid hebben op het gebied van het onderzoek van 
mensenrechtenkwesties buiten de Europese Unie. Dergelijke analyses zouden niet bindend 
zijn, maar kunnen dienen om de Raad en de raden van bestuur van de RVVR-diensten te 
informeren in de context van het al dan niet aangaan van een overeenkomst inzake de 
uitwisseling van gegevens met derde landen.  
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Aanbeveling 9: Het Europees Parlement moet er zorg voor dragen dat ofwel een 
(sub)commissie van het Parlement ofwel een gespecialiseerd niet-parlementair orgaan 
onafhankelijke analyses opstelt van de algemene mensenrechtensituatie/-naleving van 
agentschappen in derde landen waarmee de RVVR-diensten samenwerken. Dergelijke 
analyses zouden plaats kunnen vinden voordat er een overeenkomst inzake de uitwisseling 
van gegevens of een andere samenwerkingsovereenkomst met een derde land wordt 
gesloten, en tijdens de tenuitvoerlegging van deze overeenkomsten. 
 

Een rol voor het Europees Parlement bij het beoordelen van de 
overeenkomsten inzake de uitwisseling van gegevens en 
memoranda van overeenstemming van de RVVR-diensten 
 
Overeenkomsten inzake de uitwisseling van gegevens zijn een belangrijk onderdeel van het 
beleid van de diensten en moeten derhalve door het EP worden beoordeeld. Sterker nog, 
het is belangrijk dat het EP op de hoogte is van de voorwaarden waaronder de RVVR-
diensten met elkaar en met buitenlandse entiteiten samenwerken. Wij zijn van mening dat 
het EP geen rol zou moeten spelen bij het opstellen of ratificeren van overeenkomsten 
inzake de uitwisseling van gegevens of memoranda van overeenkomst die tussen 
agentschappen worden gesloten (en die verschillen van overeenkomsten tussen de EU en 
derde landen, zoals de SWIFT-overeenkomst). Een daartoe aangewezen orgaan van het 
Parlement zou echter in staat moeten worden gesteld de afgesloten overeenkomsten 
achteraf te beoordelen en dit orgaan zou vragen moeten kunnen stellen of zorgen moeten 
kunnen uiten over onder andere de inhoud en de tenuitvoerlegging van dergelijke 
overeenkomsten. Het is niet voldoende voor het EP om er simpelweg van op de hoogte te 
worden gesteld dat een dergelijke overeenkomst bestaat. Dienovereenkomstig zouden 
RVVR-diensten gevraagd moeten worden de overeenkomsten en memoranda van 
overeenstemming door te sturen naar de relevante organen in het Parlement, zelfs als deze 
overeenkomsten als gerubriceerde informatie worden beschouwd.  
 
Aanbeveling 10: Het Europees Parlement moet toegang krijgen tot overeenkomsten 
inzake de uitwisseling van gegevens en andere memoranda van overeenstemming die 
tussen RVVR-diensten binnen de Europese Unie en tussen RVVR-diensten en derde 
landen of organisaties worden gesloten. 
 

Toegang tot en de bescherming van gerubriceerde informatie door 
het Europees Parlement 
 
Aangezien uit de analyse in deze studie over het toezicht op inlichtingendiensten op 
nationaal niveau blijkt dat informatie de brandstof is waar het toezicht op draait, is een 
mandaat om toezicht te houden op de werkzaamheden van een agentschap slechts beperkt 
toepasbaar, als het niet vergezeld gaat met toegang tot relevante informatie. Het zal 
buitengewoon moeilijk zijn om het parlementair toezicht op de RVVR-diensten te versterken 
zonder duidelijke en voorspelbare regels en procedures voor het EP om toegang te krijgen 
tot relevante informatie van deze diensten, de Commissie en de Raad. Hoewel de toegang 
tot relevante informatie fundamenteel is voor het toezicht, is de professionele omgang met 
deze informatie door toezichthouders eveneens cruciaal voor een doeltreffend toezicht. 
Dienovereenkomstig moet verbeterde toegang tot gerubriceerde informatie voor het EP 
gepaard gaan met de ontwikkeling van geschikte procedures voor de bescherming van deze 
informatie, alsmede een verbintenis van de Parlementsleden om gerubriceerde informatie 
op professionele wijze te behandelen.  



Directoraat C: rechten van de burger en constitutionele zaken 
____________________________________________________________________________________________ 

14 
 

Het verbeteren van de toegang van het Europees Parlement tot gerubriceerde informatie in 
de RVVR 
 
De ontwikkeling van een toepasselijk juridisch en institutioneel kader voor parlementaire 
toegang tot gerubriceerde informatie is van fundamenteel belang voor het versterken van 
het toezicht van het EP op de RVVR-diensten. De discussie met betrekking tot de toegang 
van het EP tot gerubriceerde informatie moet parallel aan de besprekingen over de evolutie 
van het EP-mandaat inzake het toezicht op de RVVR-diensten plaatsvinden; sterker nog, 
we hebben door deze hele studie heen gesteld dat de informatiebehoeften van een 
controleorgaan onlosmakelijk verbonden zijn met het mandaat van die instantie. Toch zal, 
ongeacht op welke aspecten van de werkzaamheden van de RVVR-diensten het EP toezicht 
wil houden en welk institutioneel mechanisme wordt gekozen om dit toezicht uit te oefenen 
(zie onder voor een discussie over deze mechanismen), de toegang tot relevante 
gerubriceerde informatie cruciaal zijn. Dit komt doordat verschillende aspecten van de 
werkzaamheden van RVVR-diensten gerubriceerd zijn en/of de verwerking of schepping van 
gerubriceerde informatie betreffen.  
 
Parlementaire toegang tot gerubriceerde informatie wordt momenteel besproken in de 
context van de besprekingen met betrekking tot de herziening van Verordening (EG) nr. 
1049/2001 – wetgeving die betrekking heeft op de toegang van het publiek tot informatie 
van EU-entiteiten gaat. De rapporteur van het EP op dit gebied, Michael Cashman, heeft 
ervoor gekozen bepalingen over parlementaire toegang tot informatie op te nemen in het 
bredere ontwerp-rechtskader voor toegang van het publiek tot EU-documenten. Deze 
benadering heeft verschillende voordelen. Ten eerste is de benadering bedoeld om te 
garanderen dat er een algemeen kader is voor de toegang van het EP tot gerubriceerde 
informatie van alle EU-entiteiten en in alle beleidsdomeinen. Dit kan de voorkeur genieten 
boven een gefragmenteerd rechtskader voor parlementaire toegang tot informatie op basis 
van interinstitutionele overeenkomsten op verschillende gebieden. De gevolgen van het 
huidige kader zijn dat het EP op bepaalde gebieden toegang heeft tot gerubriceerde 
informatie van bijvoorbeeld de Raad, maar op andere gebieden weer niet, en dat er 
verschillende modaliteiten van toepassing zijn om toegang te krijgen tot gerubriceerde 
informatie binnen verschillende beleidsterreinen. Ten tweede zou het opnemen van 
bepalingen over de toegang van het EP tot gerubriceerde informatie als onderdeel van 
bredere wetgeving over de toegang van het publiek tot informatie kunnen bijdragen tot de 
garantie dat deze regels de status hebben van wetgeving in plaats van dat ze opgenomen 
zijn in interinstitutionele overeenkomsten, die een lagere juridische status hebben.  
 
Ondanks deze voordelen zijn wij van mening dat parlementaire toegang tot gerubriceerde 
informatie moet worden losgekoppeld van bepalingen over toegang van het publiek tot 
informatie. Dit wordt bevestigd door de praktijk op nationaal niveau, waar wetgeving op 
het gebied van vrijheid van/toegang tot informatie volledig losstaat van de regelgeving op 
het gebied van parlementaire toegang tot informatie. Parlementaire toegang tot 
gerubriceerde informatie impliceert toegang tot de specifieke informatiecategorieën die van 
publieke toegang zijn uitgesloten, bijvoorbeeld informatie met betrekking tot de 
werkzaamheden van de inlichtingendiensten. Juist omdat dergelijke informatie buiten het 
bereik van de publieke toegang valt, moet deze informatie beschikbaar worden gesteld 
voor bepaalde parlementsleden en instellingen die door parlementen voor het toezicht op, 
onder andere, inlichtingendiensten zijn opgericht. In bijna elk land dat in deze studie werd 
geanalyseerd, hebben parlementen geprivilegieerde toegang tot informatie om ze, onder 
andere, in staat te stellen toezicht te houden op inlichtingenactiviteiten. Dit wordt 
toegestaan in de veronderstelling dat parlementsleden door het volk zijn gekozen om 
regeringen en hun agentschappen ter verantwoording te roepen. Om dit te kunnen doen, 
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moeten zij geprivilegieerde toegang tot informatie hebben die niet noodzakelijkerwijs 
toegankelijk is voor het publiek. Om die reden zijn er regels met betrekking tot de 
parlementaire toegang tot gerubriceerde informatie in de wetgeving opgenomen en zijn 
deze losgekoppeld van wetten op het gebied van algemene vrijheid van/toegang tot 
informatie. 
 
Aanbeveling 11: Nieuwe voorschriften over de toegang van het Europees Parlement tot 
gerubriceerde informatie moeten worden losgekoppeld van wetgeving over de toegang van 
het publiek tot informatie.  
 

De rechtsgrondslag voor toegang tot informatie door het Europees Parlement  
 
Het EP zou een aantal verschillende opties kunnen volgen met betrekking tot de 
ontwikkeling van een nieuw rechtskader voor parlementaire toegang tot gerubriceerde 
informatie in de RVVR en daarbuiten. Ten eerste zouden er bepalingen over parlementaire 
toegang tot gerubriceerde informatie in de nieuwe verordeningen over Europol, Eurojust en 
Frontex kunnen worden opgenomen. Dergelijke bepalingen zouden naast verordeningen 
over parlementair toezicht op deze diensten worden ontwikkeld, zodat zeker wordt gesteld 
dat de toegang van het EP tot gerubriceerde informatie van en in verband met ieder 
agentschap duidelijk verband houdt met het toezichtsmandaat en de controlefuncties van 
het EP met betrekking tot ieder agentschap. Het is belangrijk op te merken dat de toegang 
van het EP tot gerubriceerde informatie van de Raad in deze verordeningen moet worden 
uitgebreid, aangezien de Raad "eigenaar" is van een aanzienlijke hoeveelheid informatie in 
verband met de RVVR-agentschappen.  
 
Ten tweede zou het EP kunnen proberen een specifieke interinstitutionele overeenkomst 
met de Raad af te sluiten die de RVVR beslaat. Een dergelijke overeenkomst kan bijdragen 
aan de totstandbrenging van een uniform pakket aan voorschriften inzake parlementaire 
toegang en van één enkel mechanisme voor die toegang (zie bijvoorbeeld de 
mogelijkheden met betrekking tot een speciale commissie of subcommissie uit hoofdstuk 
5). Het is echter niet duidelijk of een overeenkomst met de Raad zich kan uitstrekken tot 
parlementaire toegang tot informatie van de agentschappen zelf. Daardoor kan er een soort 
overeenkomst nodig zijn tussen het EP en elk van deze drie agentschappen inzake de 
parlementaire toegang tot informatie. Hiervoor is waarschijnlijk een zekere wijziging van de 
heersende wetgeving voor elk agentschap nodig, die onwaarschijnlijk is, gezien het feit dat 
de rechtsgrondslag voor alle drie de agentschappen de komende drie jaar zal veranderen.  
 
Ten derde, zoals hierboven reeds opgemerkt, kan de toegang van het EP tot gerubriceerde 
informatie op alle beleidsterreinen worden gereguleerd door overkoepelende wetgeving die 
ook gaat over de toegang van het publiek tot EU-documenten. Onder de huidige voorstellen 
zou het EP toegang tot gerubriceerde informatie kunnen vragen via onder andere de 
voorzitter van de commissie met verantwoordelijkheid voor een bepaald onderwerp, 
bijvoorbeeld LIBE voor de RVVR. Als dat verzoek wordt ingewilligd wordt de informatie 
beschikbaar gesteld aan een speciale commissie die uit zeven, door de Conferentie van 
voorzitters van het EP aangewezen, leden bestaat. Het lidmaatschap van de commissie kan 
bestaan uit een kern die bijvoorbeeld bestaat uit de voorzitters van de fracties, maar het 
betreft geen commissie met een vast lidmaatschap. De voordelen van dit specifieke 
institutionele mechanisme worden hieronder nader uiteengezet. Om de hierboven 
genoemde redenen zou regelgeving over de toegang van het EP tot gerubriceerde 
informatie echter niet in wetgeving over de toegang van het publiek tot informatie moeten 
worden opgenomen.  
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Aanbeveling 12: In nieuwe wetgeving over de RVVR-agentschappen (Europol, Eurojust en 
Frontex) moeten bepalingen worden opgenomen over de toegang van het Europees 
Parlement tot gerubriceerde informatie behorend tot en verband houdend met deze 
agentschappen. Dergelijke bepalingen moeten worden verankerd in het mandaat van het 
EP om toezicht te houden op deze agentschappen, dat in dezelfde wetgeving wordt 
omschreven. 
 
In hoofdstuk 3 wordt ervoor gepleit het rechtskader dat de toegang van het EP tot 
informatie in verband met SitCen reguleert, afzonderlijk te bestuderen. De reden is dat, 
ondanks het feit dat SitCen een aantal functies uitoefent die relevant zijn voor de RVVR, 
SitCen onder een ander beleidsterrein (het GBVB) valt, waarop het EP minder 
bevoegdheden heeft. In tegenstelling tot de RVVR-agentschappen heeft SitCen geen eigen 
wettelijke basis en er zijn geen plannen om diens rechtsgrondslag te 'Lissaboniseren'.  
 
De bestaande speciale commissie van het EP op GBVB-gebied kan toegang verkrijgen tot 
informatie die tot SitCen behoort, maar heeft, voor zover wij weten, nog nooit van die 
mogelijkheid gebruikgemaakt. Over de interinstitutionele overeenkomst tussen de Raad en 
het EP uit 2002 moet waarschijnlijk opnieuw onderhandeld worden, aangezien het Verdrag 
van Lissabon grondige veranderingen op het GBVB-beleidsterrein heeft aangebracht. In het 
kader van deze studie is de meest relevante verandering dat SitCen niet langer uitsluitend 
een werktuig van de Raad is, aangezien het nu onder de EDEO-structuur valt. Hoewel de 
hoge vertegenwoordiger heeft verklaard dat de bestaande interinstitutionele overeenkomst 
tussen de Raad en het EP, dat de toegang van het EP tot gerubriceerde informatie op het 
GBVB-beleidsterrein reguleert, van kracht blijft, zijn de modaliteiten van de EDEO zo 
verschillend dat het waarschijnlijk lijkt dat er een nieuwe overeenkomst tussen het EP en 
de EDEO nodig zal zijn, waarin ook bepalingen over parlementaire toegang tot 
gerubriceerde informatie zullen worden opgenomen. Gezien het intergouvernementele 
karakter van SitCen, kan de Raad echter volharden in zijn rol als poortwachter voor alle 
parlementaire toegang tot informatie met betrekking tot dit orgaan. Daarom zal de 
bestaande overeenkomst tussen het EP en de Raad van 2002 of een herziene versie 
daarvan van kracht blijven.  
 
Aanbeveling 13: Het Europees Parlement zou moeten overwegen een interinstitutionele 
overeenkomst met de Europese Dienst voor extern optreden af te sluiten, waarin bepalingen 
over parlementaire toegang tot gerubriceerde informatie worden opgenomen.  
 

De reikwijdte van de toegang van het Europees Parlement tot gerubriceerde informatie van 
de RVVR-agentschappen 
 
In plaats van een specifieke lijst te vermelden met de soorten informatie waar het EP 
toegang toe krijgt, heeft het de voorkeur dat het EP in de wetgeving een algemeen recht 
wordt verleend om toegang te vragen tot gerubriceerde informatie die het relevant acht 
voor het (nieuwe) toezichtsmandaat en de controlefuncties. In hoofdstuk 4 wordt 
aangegeven dat dit de gebruikelijke werkwijze is op nationaal niveau en dat hierdoor wordt 
zekergesteld dat de verantwoordelijkheid om te bepalen welke informatie relevant is, in 
eerste instantie bij de toezichthouder ligt. In de context van het toezicht van het EP op de 
RVVR-agentschappen kan gerubriceerde informatie worden opgevraagd door en 
beschikbaar worden gesteld aan een van de institutionele mechanismen die hieronder 
worden beschreven. Toegang tot gerubriceerde informatie op basis van een aanvraag moet 
echter afhankelijk zijn van de op dat gebied van toepassing zijnde beperkingen, zoals de 
beperkingen die staan beschreven in Bijlage II van de Kaderovereenkomst tussen het EP en 
de Commissie uit 2010. 
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Aanbeveling 14: Wettelijke bepalingen inzake het toezicht op de RVVR-agentschappen 
door het Europees Parlement moeten een algemeen recht voor een daartoe aangewezen 
orgaan van het Parlement omvatten om toegang te krijgen tot de gerubriceerde informatie 
die het relevant acht voor zijn toezichtsmandaat en controlefuncties. 

 
Hoewel het EP behoefte heeft aan een algemeen recht om toegang te vragen tot 
gerubriceerde informatie die het relevant acht voor zijn mandaat om toezicht te houden op 
de RVVR-agentschappen, wordt de toegang tot relevante informatie wellicht beter 
gewaarborgd door de agentschappen verplicht te stellen om bepaalde categorieën 
informatie proactief openbaar te maken. Op basis van wat wordt aanbevolen in hoofdstuk 
5, zouden bijvoorbeeld de volgende categorieën informatie proactief openbaar kunnen 
worden gemaakt: 
 

 Jaarlijkse werkprogramma’s van de RVVR-agentschappen; 
 Dreigingsanalyses die de agentschappen hebben opgesteld;  
 Samenwerkingsovereenkomsten en overeenkomsten inzake de uitwisseling van 

gegevens tussen de RVVR-agentschappen; 
 Samenwerkingsovereenkomsten en overeenkomsten inzake de uitwisseling van 

gegevens tussen de RVVR-agentschappen en derde landen; 
 Alle informatie behorende tot de begroting en eerdere uitgaven. 

 
De proactieve openbaarmaking van dergelijke vormen van informatie is grofweg in lijn met 
vergelijkbare bepalingen die van toepassing zijn op proactieve openbaarmakingen aan 
controleorganen op nationaal niveau (zie hoofdstuk 4). 
 
Aanbeveling 15: In nieuwe wettelijke bepalingen inzake het toezicht op de RVVR-
agentschappen door het Europees Parlement moeten specifieke informatiecategorieën 
worden genoemd, waaronder gerubriceerde informatie die proactief openbaar moet worden 
gemaakt aan een daartoe aangewezen orgaan van het Parlement. 

 

De bescherming van informatie die door het Europees Parlement wordt gehanteerd 
 
Verbeterde toegang tot gerubriceerde informatie door het Europees Parlement moet 
gepaard gaan met de gelijktijdige ontwikkeling van regels en procedures met betrekking tot 
de bescherming van gerubriceerde informatie die door het EP wordt gehanteerd.  
 
In hoofdstuk 4 staan de drie belangrijkste mechanismen beschreven die ervoor moeten 
zorgen dat leden van controleorganen geen gerubriceerde informatie openbaar maken 
zonder dat daar deugdelijke toestemming voor is gegeven. Het EP wenst mogelijk elk van 
deze in overweging te nemen. Ten eerste moeten er maatregelen worden genomen om 
zeker te stellen dat de juiste personen worden gekozen voor posities waarin men toegang 
heeft tot gerubriceerde informatie. Een hele eenvoudige, binnen het EP toe te passen 
manier om dit te bewerkstelligen, is door de fractievoorzitters de Parlementsleden te laten 
uitkiezen die lid mogen worden van organen die toegang hebben tot gerubriceerde 
informatie. Het EP kan derhalve de werkwijze volgen die in sommige nationale parlementen 
reeds gebruikelijk is. Leden van commissies die toegang tot gerubriceerde informatie 
hebben, worden dan door hun collega’s uitgekozen, zodat er sprake is van partijbrede 
steun. Er is echter geen precedent op dit gebied in het EP.  
 
Sommige toezichthoudende instanties maken ook wel gebruik van screeningen en 
veiligheidsonderzoeken. Hoewel medewerkers van het EP zeker aan een 



Directoraat C: rechten van de burger en constitutionele zaken 
____________________________________________________________________________________________ 

18 
 

veiligheidsonderzoek moeten worden onderworpen voordat zij toegang tot gerubriceerde 
informatie krijgen, ligt de situatie van de leden van het EP ingewikkelder. In hoofdstuk 4 
wordt duidelijk dat in de meeste (maar niet in alle) EU-landen, parlementsleden geen 
screening of veiligheidsonderzoek ondergaan. Dit verschil in de nationale praktijk heeft het 
EP voor een probleem gesteld, want veiligheidsonderzoeken (van leden van het EP) moeten 
door nationale autoriteiten worden uitgevoerd maar het is zo dat in veel EU-landen 
parlementsleden niet aan een veiligheidsonderzoek kunnen worden onderworpen. Om die 
reden heeft de Kaderovereenkomst tussen het EP en de Commissie uit 2010 wat ruimte 
gelaten voor de verschillende werkwijzen in de lidstaten door de zin "passend 
veiligheidsonderzoek" in te voegen. Gezien de gevoeligheden in verband met het 
veiligheidsonderzoek van parlementsleden, zou het voor de EU-instellingen 
aanbevelenswaardig zijn om deze wijze van benadering te volgen bij de ontwikkeling van 
het rechtskader voor toegang tot gerubriceerde informatie door leden van het Europees 
Parlement van andere EU-instellingen en -organen. Er dient echter wel te worden 
benadrukt dat veiligheidsonderzoek als een vertrouwenwekkende maatregel beschouwd 
kan worden die het voor toezichthouders makkelijker kan maken om toegang tot 
gerubriceerde informatie te krijgen. In deze context zou het kunnen dat leden van het EP 
die deel uitmaken van organen die toegang tot gerubriceerde informatie hebben, juist wel 
de mogelijkheid willen overwegen om een veiligheidsonderzoek te ondergaan, zelfs als 
parlementsleden in hun eigen land normaal gesproken niet aan veiligheidsonderzoeken 
worden onderworpen. 
 
Ten tweede is in veel landen de ongeoorloofde verspreiding van gerubriceerde informatie 
door parlementsleden en andere toezichthouders strafbaar. Op Europees niveau worden 
sancties voor het ongeoorloofd verspreiden van gegevens nog gecompliceerd door het feit 
dat iedere vervolging van een lid van het EP onder nationale wetgeving moet plaatsvinden. 
Het EP beschikt echter ook over eigen tuchtrechtelijke procedures die ingezet zouden 
kunnen worden als een lid van het EP betrokken zou zijn bij de ongeoorloofde verspreiding 
van gerubriceerde informatie. Een evaluatie van de adequaatheid van deze procedures valt 
buiten het bereik van deze studie. Sterker nog, er is meer onderzoek nodig om te bepalen 
of deze procedures doeltreffend zijn en hoe nationale strafwetgeving van toepassing is op 
ongeoorloofde verspreidingen van gerubriceerde informatie door leden of medewerkers van 
het EP. Idealiter zou er pan-Europese consistentie bestaan op dit gebied, om te voorkomen 
dat leden van het EP, afhankelijk van hun nationaliteit, verschillend worden behandeld. 
 
Tot slot spelen fysieke beschermingsmaatregelen en -procedures een belangrijke rol bij het 
zekerstellen dat gerubriceerde informatie niet wordt verspreid, noch opzettelijk, noch 
abusievelijk. Op het moment dat deze studie werd geschreven, in mei 2011, was een 
werkgroep van het EP bezig met het opstellen van nieuwe veiligheidsprocedures die het EP 
in staat zullen stellen gerubriceerde informatie te ontvangen en te hanteren. Dit vindt 
plaats binnen de context van de tenuitvoerlegging van Bijlage II van de 
Kaderovereenkomst tussen het EP en de Commissie uit 2010. Hoewel de motor achter de 
ontwikkeling van deze veiligheidsprocedures een overeenkomst was die de toegang van het 
EP tot gerubriceerde informatie van de Commissie zou vergemakkelijken, kunnen deze 
procedures ook worden toegepast op informatie van de Raad, de EDEO en de RVVR-
diensten. Gezien het uiterst technische karakter van gegevensbeschermingsprocedures, 
kan het EP wellicht profiteren van gedachtewisselingen met nationale parlementen en niet-
parlementaire controleorganen met ervaring in het omgaan met deze zaken. 
 
Het is belangrijk op te merken dat deze procedures alleen niet voldoende zullen zijn om de 
RVVR-diensten, de Raad, de Commissie en de lidstaten ervan te overtuigen dat het 
Europees Parlement kan worden vertrouwd in de omgang met gerubriceerde informatie. 
Een relatie op basis van vertrouwen zal zich geleidelijk moeten ontwikkelen en heeft tijd 
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nodig. Leden van het EP kunnen hieraan bijdragen door aan te tonen dat ze geen 
informatie zullen verspreiden zonder deugdelijke toestemming. 

Toezichtsmechanismen 
 
In hoofdstuk 5 zetten wij een aantal keuzemogelijkheden uiteen ten aanzien van de 
mechanismen of organen binnen het Parlement, die de hier besproken toezichtsfuncties op 
zich zouden kunnen nemen. Er zijn ook bestaande mechanismen op basis waarvan het EP 
toegang kan krijgen tot vertrouwelijke informatie in de RVVR.  
 
Het orgaan dat belast wordt met de primaire verantwoordelijkheid voor het toezicht op de 
RVVR-agentschappen, is bij voorkeur hetzelfde orgaan dat toegang heeft tot de 
vertrouwelijke informatie in de RVVR. In hoofdstuk 4 wordt uiteengezet dat 
gespecialiseerde toezichtscommissies op nationaal niveau bijna altijd een van de organen 
(of het enige orgaan) in het parlement zijn, die toegang hebben tot vertrouwelijke 
informatie op het vlak van veiligheid (zie tabel 3). Het toezicht op de agentschappen zou 
ernstig worden ondermijnd als er enerzijds een mechanisme is dat namens het EP toegang 
heeft tot informatie met betrekking tot RVVR-agentschappen en anderzijds een afzonderlijk 
orgaan dat toezicht moet houden op deze agentschappen, maar dat niet in dezelfde mate 
toegang heeft tot dergelijke informatie. De redenen hiervan spreken voor zich: organen die 
belast zijn met het toezicht, moeten toegang hebben tot relevante informatie, en organen 
die toegang hebben tot informatie met betrekking tot specifieke agentschappen, maar die 
geen helder mandaat hebben om toezicht te houden op deze agentschappen, kunnen niet 
effectief gebruikmaken van hun geprivilegieerde toegang tot de informatie.  
 
Aanbeveling 16: Het orgaan van het Europees Parlement dat verantwoordelijk is voor het 
toezicht op de RVVR-agentschappen, dient tegelijk het orgaan van het Parlement te zijn dat 
toegang heeft tot vertrouwelijke informatie in de ruimte voor vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.  
 
Het verdient daarom de voorkeur dat het EP één orgaan heeft (bijvoorbeeld de Commissie 
LIBE of een nieuw in te stellen subcommissie), dat zich primair buigt over het toezicht van 
het Parlement op de RVVR-agentschappen. Als wij willen zorgen dat het EP op coherente en 
gecoördineerde wijze toezicht houdt op de RVVR-agentschappen, dient er één orgaan te 
zijn dat de primaire verantwoordelijkheid heeft voor alle toezichtsfuncties ten aanzien van 
die agentschappen. Deze verantwoordelijkheid omvat niet alleen het eigen 
toezichtsmandaat en de functies van het EP, maar ook de samenwerking met nationale 
parlementen en de niet-parlementaire toezichtsorganen, zoals gemeenschappelijke 
controleorganen. Een belangrijke uitzondering hierop wordt gevormd door het financiële 
toezicht op de agentschappen, dat uiteraard de verantwoordelijkheid blijft van de 
Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole. Niettemin geldt dat ongeacht 
welk orgaan de primaire verantwoordelijkheid voor het toezicht op de RVVR-agentschappen 
heeft, dit orgaan nauw betrokken moet zijn bij de werkzaamheden van de 
Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole ten aanzien van deze 
agentschappen. Hierbij dient benadrukt te worden dat het in deze paragraaf besproken 
'orgaan' niet de primaire verantwoordelijkheid voor het toezicht op SitCen kan hebben, 
aangezien deze binnen het bereik van het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid, en dus onder de verantwoordelijkheid van de hoge vertegenwoordiger, 
valt.  
 
Aanbeveling 17: Het Europees Parlement moet zorgen dat er één orgaan binnen het 
Parlement is dat de primaire verantwoordelijkheid heeft voor het toezicht op de 
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agentschappen in de ruimte voor vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (RVVR).  
 

Het verrichten van aanvullende toezichtsfuncties door de Commissie 
LIBE  
 
Het opzetten van een nieuw orgaan of mechanisme binnen het EP is waarschijnlijk een 
complex en langdurig proces, waarvoor de toestemming van tal van instanties vereist is. 
Afhankelijk van het soort mechanisme dat het EP wil instellen, is dit wellicht pas mogelijk 
zodra er nieuwe wetgeving inzake Europol en Eurojust is opgesteld en er een wettelijk 
kader is dat de toegang van het EP tot vertrouwelijke informatie in de RVVR reguleert. In 
dit licht is het noodzakelijk dat de Commissie LIBE procedures ontwikkelt op grond waarvan 
zij beter kan fungeren als forum voor het toezicht op de RVVR-agentschappen, in ieder 
geval op interimbasis.  
 
Een relatief eenvoudige mogelijkheid is dat het bureau van de Commissie LIBE officieuze 
informatiebijeenkomsten heeft met de directeuren/voorzitter van de RVVR-agentschappen 
en/of vertegenwoordigers van de bestuursraden (in het geval van Europol en Frontex) en 
het college (in het geval van Eurojust). Deze mogelijkheid kan worden gebruikt om 
Parlementsleden in de gelegenheid te stellen gevoelige kwesties met deze personen te 
bespreken in kleine, besloten bijeenkomsten. De kwesties die worden besproken, kunnen 
alles omvatten wat binnen het ruimere mandaat van de Commissie LIBE valt. Directeurs 
zouden bijvoorbeeld dergelijke bijeenkomsten kunnen aanwenden om de leden van het 
bureau in te lichten over gevoelige strategische kwesties of problemen bij het beheer van 
hun dienst. Tijdens onze gesprekken bleek dat sommige Parlementsleden en de directeurs 
van de agentschappen de mogelijkheid van meer vertrouwelijke bijeenkomsten zouden 
verwelkomen in het geval dat er gevoelige kwesties besproken moeten worden. Dergelijke 
bijeenkomsten kunnen worden bijeengeroepen op verzoek van de voorzitter van de 
Commissie LIBE, door de directeuren/voorzitter van de respectieve RVVR-dienst en/of door 
relevante personen uit de bestuursraden of het college. Maar al kunnen kleine officieuze 
bijeenkomsten nuttig zijn om ad hoc bepaalde kwesties te bespreken, zij kunnen niet 
dienen als mechanisme voor veel van de hiervoor genoemde toezichtsfuncties.  
 
Aanbeveling 18: De Commissie LIBE van het Europees Parlement moet procedures 
ontwikkelen op grond waarvan zij beter kan fungeren als forum voor het toezicht op de 
RVVR-agentschappen, in ieder geval op interimbasis. Hiertoe kan de Commissie LIBE 
officieuze bijeenkomsten organiseren tussen haar bureau en de directeuren (of de 
voorzitter in het geval van Eurojust) van de RVVR-agentschappen en/of 
vertegenwoordigers van de bestuursraden van deze agentschappen (of het college van 
Eurojust) om gevoelige kwesties te bespreken, die niet kunnen worden besproken tijdens 
vergaderingen van de voltallige commissie. 
 

Mogelijkheden voor speciale commissies inzake de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (RVVR) 
 
In hoofdstuk 3 van het onderzoek wordt de rol bestudeerd van de 'speciale commissie' van 
het Europees Parlement (een kleine groep Parlementsleden die primair afkomstig is uit de 
Commissie buitenlandse zaken), die kan worden ingezet om het Parlement in gelegenheid 
te stellen zich te buigen over kwesties waarmee vertrouwelijke informatie op het vlak van 
het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid gemoeid is (hierna 'de speciale 
commissie GBVB' genoemd). Er is een aantal opties om het mandaat van deze commissie 
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uit te breiden of om gebruik te maken van een vergelijkbaar model voor het toezicht op de 
RVVR-diensten. Het mandaat van deze speciale commissie zou in principe aan de hand van 
een gewijzigde interinstitutionele overeenkomst kunnen worden uitgebreid met RVVR-
aangelegenheden, zodat het EP zich ook kan buigen over kwesties waarmee vertrouwelijke 
informatie met betrekking tot onder andere de RVVR-agentschappen gemoeid is. Een 
andere mogelijkheid is dat het EP en de Raad overeenkomen een speciale commissie RVVR 
in te stellen overeenkomstig het model van de speciale commissie GBVB. Aan beide opties 
voor een speciale commissie kleeft echter een aantal aanzienlijke nadelen.  
 
Een eerste bezwaar is dat een dergelijke speciale commissie uiteindelijk slechts een 
instrument van de moedercommissie is om toegang te krijgen tot vertrouwelijke informatie. 
De bestaande speciale commissie noch de voorgestelde speciale commissie inzake de RVVR 
(zoals hier geconcipieerd) zou een echt toezichtsmandaat hebben. Als het gaat om een 
speciaal mandaat, zou het zinnig zijn om daarentegen te kiezen voor een gescreende 
permanente subcommissie (zie hierna). Aangezien een speciale commissie een kleine groep 
Parlementsleden is, die niet over een eigen secretariaat beschikt en niet regelmatig 
bijeenkomt, is het bovendien moeilijk voor te stellen hoe een dergelijke commissie de 
diverse in hoofdstuk 5 beschreven en hier opgesomde toezichtsfuncties kan verrichten.  
 
Ten tweede is er twijfel over de vraag of een speciale commissie doelmatig gebruik kan 
maken van vertrouwelijke informatie waartoe zij toegang had in de context van haar 
gesprekken met functionarissen van de Raad en/of de agentschappen. Omdat een speciale 
commissie een specifiek mandaat, noch het vermogen heeft om verslagen op te stellen, is 
het onduidelijk welk doel gediend wordt wanneer deze commissie toegang tot 
vertrouwelijke informatie krijgt. Bovendien zou het de leden uiteraard niet zijn toegestaan 
in gesprekken met hun collega’s in de Commissie LIBE vertrouwelijke informatie bekend te 
maken of hiernaar te verwijzen. Hierdoor zou het voor de Commissie LIBE moeilijk worden 
om bij haar eigen werk gebruik te maken van de geprivilegieerde toegang tot de 
vertrouwelijke informatie van de speciale commissie. Om deze reden zou het gebruik van 
een speciale commissie binnen de RVVR niet stroken met Aanbeveling 16, waarin het 
belang wordt benadrukt dat het orgaan dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de 
RVVR-agentschappen, hetzelfde orgaan is dat toegang heeft tot de vertrouwelijke 
informatie met betrekking tot deze agentschappen.  
 
Ten derde geldt dat als leden van een speciale commissie voor de RVVR geen deskundigen 
inzake de besproken onderwerpen en agentschappen zijn, zij niet over de benodigde kennis 
beschikken om de meest relevante vragen te stellen en/of toegang te zoeken tot ter zake 
dienstige informatie. Het risico van een speciale commissie die niet over toereikende 
gespecialiseerde kennis beschikt, zou aanzienlijk toenemen als het EP en de Raad zouden 
kiezen voor de optie om het mandaat van de bestaande speciale commissie GBVB uit te 
breiden. Dit is omdat de leden en stafmedewerkers primair afkomstig zijn uit de Commissie 
buitenlandse zaken en mogelijk niet beschikken over de voor de RVVR benodigde specifieke 
kennis of deskundigheid.  
 
Tot slot zou de constructie van een speciale commissie voor de RVVR (en vergelijkbare 
constructies op overige beleidsterreinen) een uitgebreid wettelijk kader inzake de toegang 
van het EP tot informatie op het vlak van de RVVR en daarbuiten, niet overbodig maken. 
Het gevaar bestaat dat de Raad, door een speciale commissie van Parlementsleden toegang 
te verlenen tot vertrouwelijke RVVR-informatie, kan proberen de noodzaak van een 
fundamentele heroverweging van het kader voor parlementaire toegang tot informatie te 
omzeilen.  
 
Aanbeveling 19: Het Europees Parlement moet er niet naar streven het bestaande 
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mandaat van een speciale commissie uit te breiden met de ruimte voor vrijheid, veiligheid 
en rechtvaardigheid (RVVR) of een nieuwe speciale commissie voor de RVVR in te stellen. 
 
De bestaande speciale commissie GBVB van het EP kan zich over GBVB-aangelegenheden 
buigen, waarbij soms ook vertrouwelijke informatie met de hoge vertegenwoordiger moet 
worden besproken. Gezien het feit dat SitCen binnen het werkterrein van de hoge 
vertegenwoordiger valt, kan de speciale commissie GBVB haar bijeenkomsten met haar 
aanwenden om kwesties met betrekking tot SitCen te bespreken. Leden van de speciale 
commissie GBVB zouden bijvoorbeeld kunnen proberen meer te weten te komen over de 
samenstelling van SitCen, de huidige prioriteiten daarvan of de rol die het centrum speelt 
bij beoordeling van bedreigingen van de interne veiligheid van de EU.  
 
Ook in dit geval heeft het gebruik van een speciale commissie een aantal aanzienlijke 
nadelen. Ten eerste wordt door een zeer select groepje Parlementsleden toegang te bieden 
tot informatie over de werkzaamheden van SitCen, weinig gedaan aan het vergroten van 
het algehele bewustzijn van de rol van SitCen onder Parlementsleden en stafmedewerkers. 
De kans dat dergelijke gesprekken bijdragen aan het algehele bewustzijn van de rol van 
SitCen, zou tevens afhankelijk zijn van de vraag hoeveel van de informatie die in de 
bijeenkomst van de speciale commissie inzake SitCen besproken wordt, als vertrouwelijk 
wordt aangemerkt. Ten tweede hangt het welslagen van deze optie af van de bereidheid 
van de voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken om de kwestie van de interne 
veiligheidsfuncties van SitCen bij de hoge vertegenwoordiger aan te kaarten. Dit is 
onwaarschijnlijk gezien het feit dat de Commissie buitenlandse zaken zich niet over interne 
veiligheidsaangelegenheden buigt en tal van overige prioriteiten heeft om met de hoge 
vertegenwoordiger te bespreken. Tot slot is er uiteraard geen garantie dat de hoge 
vertegenwoordiger bereid is deze kwesties aan te kaarten, aangezien de werkzaamheden 
van SitCen uiterst gevoelig blijven als gevolg van de aanwezigheid van gedetacheerde 
functionarissen van nationale inlichtingendiensten. 
 
Ondanks deze nadelen is de speciale commissie GBVB momenteel toch het enige 
mechanisme dat het EP ter beschikking staat voor een debat over de werkzaamheden van 
SitCen. Zoals voortdurend gezegd, verkeert het EP om uiteenlopende redenen in een 
zwakkere positie ten opzichte van SitCen dan ten opzichte van de RVVR-agentschappen: 
SitCen is bijvoorbeeld geen autonome dienst die op basis van de EU-begroting wordt 
gefinancierd. Daarnaast heeft het EP geen medebeslissingsbevoegdheden ten aanzien van 
het GBVB en heeft het evenmin een duidelijk mandaat op grond van het Verdrag om direct 
toezicht te houden op SitCen. De speciale commissie GBVB is derhalve het enige 
mechanisme aan de hand waarvan het EP een beperkte mate van toezicht op SitCen kan 
uitoefenen. 
 
Aanbeveling 20: Het Europees Parlement dient gebruik te maken van de bestaande 
speciale commissie teneinde de werkzaamheden van het Situatiecentrum van de Europese 
Unie te beoordelen. De speciale commissie kan gebruikmaken van haar geprivilegieerde 
toegang tot vertrouwelijke informatie teneinde de rol van het Situatiecentrum binnen de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te beoordelen. 
 

Instelling van een LIBE-subcommissie voor toezicht op de RVVR-
agentschappen 
 
Het EP zou kunnen overwegen een subcommissie van de Commissie LIBE in te stellen voor 
het toezicht op de RVVR-agentschappen. Dit zou een permanent orgaan zijn, dat wordt 
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opgericht overeenkomstig het Reglement van het EP. We zullen eerst enkele suggesties 
doen voor de regels van een dergelijke subcommissie, voordat we uiteen zullen zetten 
waarom wij van mening zijn dat dit een effectief mechanisme kan zijn voor het ontwikkelen 
van het toezicht van het EP op de RVVR-agentschappen. 
 
Mandaat 
 
Het mandaat van elke subcommissie zou moeten blijven binnen de brede parameters van 
het mandaat van de Commissie LIBE, dat als volgt luidt: "De Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken is bevoegd voor […] Europol, Eurojust, de 
Europese Politieacademie (EPA) en andere organen en agentschappen op dit gebied". 
Binnen deze context zou de subcommissie de primaire verantwoordelijkheid op zich nemen 
voor het toezicht op de RVVR-agentschappen door het Europees Parlement. We verwachten 
dat de bevoegdheid van de subcommissie zich zal uitstrekken tot alle RVVR-agentschappen 
die momenteel onder de bevoegdheid van de Commissie LIBE vallen. Bij de huidige 
verdeling van verantwoordelijkheden in het EP zou de subcommissie van de Commissie 
LIBE geen rechtstreeks toezicht kunnen uitoefenen op het SitCen, aangezien dit deel 
uitmaakt van de EDEO, die onder de bevoegdheid van de Commissie AFET valt. De 
subcommissie zou niettemin nauw kunnen samenwerken met de Commissie AFET, de 
Subcommissie defensie en de speciale commissie GBVB voor zaken die betrekking hebben 
op de activiteiten van SitCen die relevant zijn voor de RVVR. 
 
De subcommissie zou bijvoorbeeld kunnen worden belast met de uitvoering van de 
toezichttaken die in hoofdstuk 5 uiteen zijn gezet en eventuele andere functies die het EP 
nodig acht. Als de functies en bevoegdheden van de RVVR-agentschappen zich verder 
zouden ontwikkelen, zou het mandaat van de subcommissie overeenkomstig worden 
aangepast. Op grond van het toezichtmandaat en de toezichtfuncties die eerder in deze 
studie uiteen zijn gezet, kan het mandaat van de subcommissie onder andere de volgende 
taken bevatten: 
 

i. Dienen als forum voor periodieke en ad-hocvergaderingen met (o.a.) de 
directeuren/voorzitter van de RVVR-agentschappen, vertegenwoordigers van de 
raden/colleges van beheer en relevante functionarissen van de Commissie en de 
Raad; 

ii. Ontvangen en herzien van de jaarlijkse werkplannen en verslagen van de RVVR-
agentschappen; 

iii. Ontvangen van dreigingsevaluaties van de RVVR-agentschappen; 
iv. Onderhouden van relaties met de gemeenschappelijke controleorganen of andere 

niet-gespecialiseerde, niet-parlementaire toezichtorganen die zijn ingesteld om de 
RVVR-agentschappen te controleren. Deze rol zou ook de evaluatie inhouden van de 
jaarlijkse en themaverslagen van de gemeenschappelijke controleorganen en het 
onderhouden van een regelmatige dialoog met deze organen; 

v. Opstellen van eigen initiatief- en wetgevingsverslagen van de Commissie LIBE over 
zaken die betrekking hebben op de RVVR-agentschappen; 

vi. Uitvoeren van de adviserende functies van de Commissie LIBE met betrekking tot de 
kredieten en de kwijting van de begrotingen voor de RVVR-agentschappen, waarbij 
deskundige adviezen worden gegeven ter ondersteuning van het werk van de 
Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole; 

vii. Samenwerken met andere commissies van het Europees Parlement die bevoegdheid 
hebben in zaken met betrekking tot de RVVR-agentschappen. De subcommissie zou 
met name de dialoog kunnen onderhouden met de Commissie AFET en de speciale 
commissie GBVB voor het SitCen. Als het EP besluit ervoor te kiezen adviezen op te 
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stellen over de mensenrechtensituatie van de partners van de RVVR-agentschappen 
in derde staten, zou de subcommissie over deze zaak moeten overleggen met de 
AFET-subcommissie mensenrechten; 

viii. Het evalueren van bepaalde aspecten van de samenwerking van de RVVR-
agentschappen met derde staten en internationale organisaties, inclusief het 
controleren van de overeenkomsten voor informatie-uitwisseling die in dit kader zijn 
gesloten;  

ix. Het evalueren van de relaties tussen RVVR-agentschappen, inclusief hun 
memoranda van overeenstemming; en 

x. Het coördineren van relaties met nationale parlementen en het vertegenwoordigen 
van het Europees Parlement in interparlementaire vergaderingen die relevant zijn 
voor de RVVR. 

 
In overeenstemming met onze eerdere opmerkingen over de rol van het EP bij het toezicht 
op de RVVR-agentschappen geloven we niet dat de subcommissie het werk van de 
gemeenschappelijke controleorganen zou moeten dupliceren bij het onderzoeken van de 
wettigheid van het gebruik van persoonsgegevens door sommige RVVR-agentschappen. 
Bovendien zou de subcommissie geen rol spelen bij het onderzoeken van andere 
operationele activiteiten van de agentschappen, bijvoorbeeld als het gaat om hun 
analysebestanden of de gezamenlijke operaties die zij coördineren. De subcommissie zou 
ook geen inbreuk moeten maken op de bevoegdheid van nationale parlementen en andere 
toezichtorganen die verantwoordelijk zijn voor het controleren van het werk van nationale 
autoriteiten met betrekking tot de RVVR-agentschappen. 
 
Lidmaatschap 
 
Het lidmaatschap van de subcommissie zou moeten worden vastgesteld overeenkomstig de 
richtsnoeren in de artikelen 186 en 190 van het Reglement van het Europees Parlement. De 
bestaande subcommissies (van de Commissie buitenlandse zaken) voor veiligheid en 
defensie en voor mensenrechten hebben respectievelijk 28 leden en 28 plaatsvervangers 
en 30 leden en 21 plaatsvervangers. Deze leden van het EP zijn meestal (maar niet 
noodzakelijk) ook lid van de Commissie buitenlandse zaken. 
 
Wij zijn van mening dat deze aantallen te hoog zijn, gezien twee van de belangrijkste 
redenen om een subcommissie voor te stellen: (1) de behoefte aan een klein, vertrouwelijk 
forum voor besprekingen met de hoofden van de agentschappen en raden van bestuur, en 
(2) de behoefte bij leden van het Europees Parlement om toegang te hebben tot bepaalde 
gerubriceerde gegevens met betrekking tot de agentschappen. Een commissie met vijftig 
leden en vervangers zou niet tegemoet komen aan deze behoeften. Veel van de 
bovengenoemde zorgen die de agentschappen (en de Raad en de Commissie) hebben over 
de vertrouwelijkheid van besprekingen en de bescherming van gerubriceerde gegevens 
zouden niet worden weggenomen als de subcommissie zoveel parlementsleden zou 
bevatten. Nog los van zorgen over de bescherming van gerubriceerde gegevens zou een 
oplossing met een subcommissie voorwaarden moeten creëren waarin, onder andere, 
directeuren van agentschappen ervan uit moeten kunnen gaan dat zij zorgen of gevoelige 
kwesties bij een groep leden van het EP aan de orde kunnen stellen zonder dat de inhoud 
van dergelijke vormen van overleg verder zou worden verspreid. Uiteindelijk zullen 
directeuren van agentschappen en functionarissen van de Raad, de Commissie en de 
gemeenschappelijke controleorganen gevoelige kwesties waarschijnlijk niet bespreken met 
het EP als zij er niet zeker van zijn dat de gesprekken vertrouwelijk blijven. 
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Op nationaal niveau omvat de overweldigende meerderheid van gespecialiseerde 
parlementaire toezichtcommissies vijf tot vijftien parlementsleden (zie Tabel 1 in 
hoofdstuk 4). Zoals in hoofdstuk 4 wordt besproken, zijn zulke commissies normaal 
gesproken kleiner dan andere parlementaire commissies met het oog op het bewaren van 
de vertrouwelijkheid. Daarom is het onze opvatting dat een subcommissie niet meer dan 
vijftien leden van het Europees Parlement zou moeten omvatten (inclusief vervangers). Dit 
kan echter lastig te realiseren zijn gezien de eis dat de samenstelling van EP-commissies en 
-subcommissies de algehele samenstelling van het Parlement moet weerspiegelen.  
 
Het zou positief zijn als leden van de subcommissie volledig of vervangend lid van de 
Commissie LIBE zouden zijn. Dit zou de kans vergroten dat de leden van de subcommissie 
voldoende kennis hebben van de RVVR-agentschappen om hen in staat te stellen een 
effectieve bijdrage te leveren aan de functies van de subcommissie. Tot slot zou het EP 
kunnen overwegen een aantal EP-leden op te nemen die lid zijn van andere 
(sub)commissies die zich bezighouden met zaken die betrekking hebben op de RVVR-
agentschappen en/of over andere expertise beschikken die van belang is voor het toezicht 
op de RVVR-agentschappen. Hierbij valt te denken aan leden van de Commissie 
begrotingscontrole, de Commissie buitenlandse zaken en de AFET-subcommissie 
mensenrechten. In hoofdstuk 4 is geïllustreerd dat er een voorkeur bestaat om ambtshalve 
leden (van andere parlementaire commissies) op te nemen in nationale parlementaire 
toezichtcommissies. Dit kan er mede voor zorgen dat er een goede coördinatie is tussen 
commissies die zich met verwante zaken bezighouden.  
 
Toegang tot informatie 
 
Alle leden van de subcommissie en haar stafmedewerkers zouden toegang hebben tot 
gerubriceerde informatie binnen de parameters van het mandaat van de subcommissie. 
Daarnaast zou voor bepaalde categorieën informatie kunnen gelden dat deze door de 
agentschappen proactief kenbaar wordt gemaakt aan de subcommissie, hun 
bestuursraden/colleges en, waar nodig, de Raad en de Commissie (zie hierboven). De 
subcommissie zou echter geen toegang hoeven hebben tot informatie die wordt bewaard in 
de databanken van de agentschappen of tot persoonsgegevens. De subcommissie zou 
verplicht moeten zijn om alle in hoofdstuk 5 besproken maatregelen te treffen voor het 
beschermen van gegevens. 
 
Middelen 
 
De subcommissie zou moeten worden ondersteund door in voltijd werkende en aan een 
beveiligingsonderzoek onderworpen stafmedewerkers. Dit is vooral essentieel gezien het 
feit dat leden van het Europees Parlement vaak lid zijn van verschillende commissies en 
hun tijd moeten verdelen tussen werk in hun eigen landen, Brussel en Straatsburg. 
Stafmedewerkers zijn ook essentieel voor het ontwikkelen van de institutionele kennis en 
expertise van het Parlement over de RVVR-agentschappen; zij zorgen ervoor dat zulke 
kennis behouden blijft, ook als leden van het EP naar andere commissies overstappen of 
het Parlement verlaten.  
 
Evaluatie 
 
Of het Europees Parlement wel of niet een LIBE-subcommissie moet instellen voor toezicht 
op het werk van de RVVR-agentschappen hangt in hoge mate af van de vraag hoe het 
mandaat van deze subcommissie om toezicht te houden op deze agentschappen wordt 
gedefinieerd in de komende wetgeving inzake Europol, Eurojust en Frontex. Als het 
toezichtmandaat en de toezichtfuncties van het EP in grote lijnen gelijk blijven aan wat zij 
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nu zijn – namelijk relatief beperkt – is het niet evident dat een subcommissie noodzakelijk 
zou zijn. Als het EP echter aanvullende toezichtfuncties op zich neemt volgens de lijnen van 
de opties die in hoofdstuk 5 worden gepresenteerd, is er veel te zeggen voor de instelling 
van een subcommissie. Er zijn vier hoofdredenen waarom wij van mening zijn dat er een 
subcommissie moet worden ingesteld.  
 
Als eerste punt hebben wij aangevoerd dat het EP toegang moet hebben tot gerubriceerde 
informatie van en die betrekking heeft op de RVVR-agentschappen, alsmede de 
mogelijkheid om vertrouwelijke, 'off the record'-besprekingen te voeren met directeuren 
van agentschappen en andere relevante belanghebbenden. De bestaande institutionele 
regelingen voor toezicht van het EP zijn echter niet geschikt voor zulke functies, aangezien 
er te veel parlementsleden bij betrokken zijn en er geen precedent is voor vertrouwelijke 
gesprekken in kleine kring met de agentschappen. We hebben gewaarschuwd tegen een 
oplossing van dit probleem door middel van een mechanisme of orgaan dat eenvoudig 
toegang heeft tot gerubriceerde informatie met betrekking tot de RVVR-agentschappen 
zonder een begeleidend mandaat om deze informatie te gebruiken in het kader van het 
toezichtproces. Het lijkt niet overbodig er nogmaals op te wijzen dat toegang tot informatie 
voor een parlementair orgaan geen doel op zich is: het moet een middel zijn om het 
Parlement in te staat te stellen toezicht te houden op bepaalde agentschappen. Daarom 
waren wij kritisch over het mogelijke gebruik van het model van een speciale commissie 
voor de RVVR. De noodzaak om toegang tot gerubriceerde gegevens te koppelen aan een 
duidelijk mandaat voor toezicht is een van de belangrijkste argumenten voor het instellen 
van een subcommissie.  
 
Een tweede argument voor het instellen van een subcommissie is dat de Commissie LIBE 
mogelijk geen tijd heeft om zich bezig te houden met veel van de voorgestelde 
toezichtfuncties (zie hoofdstuk 5). Als het EP een grotere rol wenst te spelen bij het 
toezicht op de RVVR-agentschappen, zou de instelling van een subcommissie een 
overtuigende keuze kunnen zijn.  
 
Ten derde zou een subcommissie overeenkomen met onze eerdere aanbeveling dat het EP 
één orgaan zou moeten hebben dat primair verantwoordelijk is voor alle aspecten van 
parlementair toezicht op de RVVR-agentschappen. De subcommissie zou haar bevindingen 
kunnen halen uit verschillende toezichtfuncties en een permanente dialoog met de 
agentschappen, de Raad, de Commissie, gemeenschappelijke controleorganen en nationale 
parlementen. Op deze manier zou het EP aanbevelingen kunnen formuleren om het werk 
van de agentschappen te verbeteren en tegelijkertijd suggesties kunnen doen voor andere 
aspecten van zijn eigen werkzaamheden. De inzichten van de subcommissie zouden met 
name kunnen bevorderen dat de verschillende rollen die het EP speelt ten opzichte van de 
RVVR-agentschappen meer samenhang vertonen. Zo zouden bijvoorbeeld de bevindingen 
en aanbevelingen afkomstig uit het toezicht een rol kunnen spelen bij de 
medewetgevingsfuncties van het EP; ook zou het toezichtwerk van de subcommissie van 
belang kunnen zijn voor de begrotingsbevoegdheden van het EP. 
 
Tot slot zou de instelling van een subcommissie het EP in staat stellen geleidelijk meer 
gedetailleerde kennis en expertise over de RVVR-agentschappen te ontwikkelen. Volgens 
ons ontbreekt het hieraan momenteel binnen het EP, terwijl deze kennis cruciaal is als het 
EP een actievere rol wil spelen bij het toezicht op het werk van de RVVR-agentschappen.  
 
Aanbeveling 21: Het Europees Parlement moet een LIBE-subcommissie instellen voor het 
toezicht op de RVVR-agentschappen. De precieze reikwijdte en inhoud van het mandaat van 
de subcommissie zouden worden gedefinieerd overeenkomstig het Reglement van het 
Parlement, maar zouden nauw aansluiten bij de toezichtfuncties die het EP krijgt in de 
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nieuwe wetgeving inzake Europol, Eurojust en Frontex. 
 

Versterking van de samenwerking tussen het Europees Parlement 
en de nationale parlementen bij toezicht op RVVR-agentschappen 
 
Het Verdrag van Lissabon vereist specifiek dat de nationale parlementen betrokken worden 
bij het toezicht op Europol en Eurojust. Hoewel de precieze aard en reikwijdte van de rol 
van de nationale parlementen per land verschilt, worden in deze studie drie belangrijke 
manieren behandeld waarop de nationale parlementen al een bepaalde vorm van toezicht 
op de agentschappen uitoefenen (zie hoofdstuk 3). Ten eerste controleren sommige 
nationale parlementen het werk van de vertegenwoordigers van hun eigen regering bij de 
Raad en in colleges van toezicht; zo controleren zij de nationale inbreng in de RVVR-
agentschappen. Ten tweede kunnen nationale parlementen rechtstreeks contact opnemen 
met RVVR-agentschappen door (bijvoorbeeld) hoorzittingen te organiseren met directeuren 
en andere hoge functionarissen en verslagen uit te brengen over de agentschappen. Deze 
vorm van betrokkenheid is vooral gericht op het creëren van bewustzijn van het werk van 
de agentschappen, en niet zozeer op directe controle van of toezicht op hun activiteiten. 
Bovendien maken parlementen deel uit van nationale toezichtsystemen die controle 
uitoefenen op acties van nationale autoriteiten, zoals de politie. Hoe dit toezicht wordt 
geregeld is aan nationale organen, en het is niet de bedoeling van deze studie om op dit 
punt aanbevelingen te doen. Een derde dimensie van betrokkenheid van nationale 
parlementen bij het toezicht op de RVVR-agentschappen is de samenwerking met andere 
parlementen en het EP (zie hoofdstuk 3); op dit aspect zal hier de nadruk liggen. 
 
Volgens ons zou interparlementaire samenwerking primair gericht moeten zijn op 
strategische kwesties en niet op specifieke operaties van de RVVR-agentschappen. Er zijn 
drie gebieden waarop interparlementaire samenwerking met name nuttig zou kunnen zijn. 
Ten eerste zouden nationale parlementen en het EP kunnen profiteren van verdere 
discussies en van het uitwisselen van gegevens, ervaringen en beste praktijken, over hun 
toezicht op de activiteiten van nationale autoriteiten die relaties onderhouden met de 
RVVR-agentschappen. Er is bijvoorbeeld een duidelijke behoefte aan meer informatie over 
de vraag of en hoe nationale parlementen en andere relevante nationale toezichtorganen 
(zoals juridische organen) toezicht houden op: (a) nationale bijdragen of inbreng in de 
RVVR-agentschappen, zoals informatie die naar RVVR-agentschappen wordt verzonden, en 
(b) de acties die door nationale autoriteiten worden ondernomen op grond van informatie 
afkomstig van en/of operaties die worden gecoördineerd door deze organen, zoals 
arrestaties en ondervraging van personen die van betrokkenheid bij ernstige criminele 
activiteiten worden verdacht. Nationale toezichthouders zouden dergelijke gegevens 
kunnen gebruiken voor de informatievoorziening bij hun eigen aanpak van 
toezichtactiviteiten, bijvoorbeeld op politie- of grensbewakingsorganen, die een raakvlak 
hebben met de RVVR-agentschappen. Ten tweede zouden nationale parlementen en het EP, 
voor zover de nationale wetgeving dat toelaat, informatie kunnen uitwisselen over 
specifieke problemen (binnen hun bevoegdheden) met betrekking tot de bovengenoemde 
activiteiten van nationale autoriteiten die een raakvlak hebben met het werk van de RVVR-
agentschappen. Tot slot zouden nationale parlementen en het EP kunnen samenwerken bij 
het evalueren van de vraag of nieuwe en bestaande regelingen met betrekking tot de 
RVVR-agentschappen voldoen aan de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. 
 
Er wordt verschillend gedacht over de vraag of deze samenwerking zou moeten worden 
geïnstitutionaliseerd via een bepaalde vorm van een interparlementair orgaan of dat de 
samenwerking informeler zou moeten verlopen, bijvoorbeeld via bestaande 
interparlementaire fora. In haar mededeling van december 2010 heeft de Commissie 
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bijvoorbeeld voorstellen gedaan om de nationale parlementen te betrekken bij het toezicht 
op Europol. De Commissie stelde voor om een gezamenlijk of permanent interparlementair 
forum in te stellen waarin zowel nationale als Europese parlementsleden zouden zijn 
vertegenwoordigd, in lijn met de artikelen 9 en 10 van het Protocol betreffende de rol van 
de nationale parlementen in de Europese Unie. Verder suggereerde zij dat een dergelijk 
forum een subgroep zou kunnen instellen voor rechtstreeks contact met Europol. Dit forum 
zou de directeur van Europol kunnen uitnodigen, regelmatig bijeen kunnen komen en een 
subroep kunnen instellen die verantwoordelijk is voor rechtstreeks contact met Europol. De 
voorstellen van de Commissie hebben enige steun ontvangen van nationale parlementen. 
Door verschillende EU-lidstaten en nationale parlementen zijn echter vragen gesteld bij de 
toegevoegde waarde van het instellen van een dergelijk interparlementair forum. Alle 
hierboven besproken vormen van samenwerking zouden in potentie plaats kunnen vinden 
binnen het kader van bestaande fora voor interparlementaire dialogen. 
 
Wellicht nog belangrijker: het is uiterst twijfelachtig of een permanent orgaan dat 
vertegenwoordigers van alle nationale parlementen bevat, een werkbare constructie is. Er 
zijn in de EU grote verschillen tussen de standpunten van de nationale parlementen, hun 
belangstellingniveau en hun kennis van zaken met betrekking tot RVVR. Het zou daarom al 
een grote uitdaging zijn om consensus te bereiken over punten als een agenda voor 
toezicht, laat staan over meer substantiële kwesties. Een forum met zo veel actoren met 
verschillende agenda's zou onwerkbaar kunnen zijn, maar niettemin zou het lastig zijn om 
een formule te bedenken voor een kleiner forum, aangezien het ongepast zou zijn sommige 
nationale parlementen uit te sluiten. Bovendien hebben nationale parlementen zowel 
verschillende niveaus van toegang tot informatie – van de nationale autoriteiten – als 
toegang tot verschillende soorten informatie over de RVVR-agentschappen. Zij hebben 
daarom mogelijk heel verschillende uitgangsposities als het gaat om hun bewustzijn van 
bepaalde zaken.  
 
Met het oog op deze uitdagingen zijn wij geen voorstander van de instelling van een 
permanent forum voor interparlementaire samenwerking op het gebied van toezicht op de 
RVVR-agentschappen. Het zou de voorkeur verdienen als de nationale parlementen en het 
EP hun bemoeienis met de RVVR-agentschappen vormgeven in het kader van bestaande 
interparlementaire fora. Deze omvatten gezamenlijke vergaderingen/hoorzittingen tussen 
de Commissie LIBE en de relevante commissies van nationale parlementen, plus de COSAC. 
De RVVR, het politieke toezicht op Europol en de evaluatie van de activiteiten van Eurojust 
zijn in feite al regelmatig terugkerende punten op de agenda van de COSAC. Een 
meerderheid van de leden van de COSAC steunt het idee om COSAC-discussies over 
Europol en Eurojust vooraf te laten gaan door een hoorzitting van de directeuren van de 
respectievelijke agentschappen en deskundigen. Een mogelijke rol voor de COSAC bij de 
politieke bewaking van JBZ-agentschappen is gebaseerd op artikel 10 van Protocol nr. 1 bij 
het VWEU over de rol van de nationale parlementen. Dit artikel stelt dat de COSAC de 
uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen de nationale parlementen en het 
Europees Parlement moet bevorderen, alsook tussen hun respectieve gespecialiseerde 
commissies. Daarnaast kan de COSAC ook interparlementaire conferenties over specifieke 
onderwerpen organiseren. De COSAC zou een nuttig forum kunnen blijven bieden voor de 
soorten samenwerking die hierboven zijn besproken. 
 
Aanbeveling 22: Interparlementaire samenwerking met betrekking tot het toezicht op de 
RVVR-agentschappen zou plaats moeten vinden in het kader van bestaande fora voor 
samenwerking tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen. Het Europees 
Parlement hoeft geen nieuw permanent interparlementair orgaan op te richten.  
 



 






