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Abstrakt 
 
Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest ocena nadzorowania krajowych 
agencji bezpieczeństwa i agencji wywiadowczych przez parlamenty 
i specjalistyczne pozaparlamentarne organy nadzoru; celem 
przedmiotowej oceny jest określenie dobrych praktyk mogących 
wykształcić podejście Parlamentu Europejskiego do wzmocnienia nadzoru 
nad Europolem, Eurojustem, Fronteksem i, w mniejszym stopniu, 
Sitcenem. W niniejszej ekspertyzie przedstawiono szereg szczegółowych 
zaleceń (w tym w zakresie dostępu do informacji niejawnych), 
sformułowanych na podstawie wyczerpującej oceny: (1) obecnych 
funkcji i uprawnień tych czterech organów; (2) istniejących ustaleń 
w sprawie nadzorowania tych organów przez Parlament Europejski, 
wspólne organy nadzorcze i parlamenty krajowe; oraz (3) ram prawnych 
i instytucjonalnych parlamentarnego i specjalistycznego nadzoru nad 
agencjami bezpieczeństwa i agencjami wywiadowczymi w państwach 
członkowskich UE i innych głównych demokracjach. 
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STRESZCZENIE 
 
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Parlamentu Europejskiego zleciła Centrum 
Demokratycznej Kontroli nad Siłami Zbrojnymi (DCAF) w Genewie oraz Europejskiemu 
Instytutowi Uniwersyteckiemu (EUI) przeprowadzenie ekspertyzy na temat: 
„parlamentarnego nadzoru nad agencjami wywiadowczymi w określonych państwach 
członkowskich UE i innych głównych demokracjach. Ekspertyza ta ma na celu określenie 
demokratycznych standardów i sprawdzonych rozwiązań, a także odpowiedniej równowagi 
pomiędzy wymogami tajności i potrzebą sprawowania nadzoru jako wskazówek, z których 
mógłby skorzystać Parlament Europejski (PE) przy ustanawianiu swojego organu nadzoru”. 
W wyniku konsultacji z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Wewnętrznej PE zdecydowano się 
na interpretację przedmiotowego mandatu w kontekście czterech istotnych tendencji 
i zmian, które doprowadziły do dyskusji na temat tego, w jaki sposób PE może wzmocnić 
nadzór nad agencjami UE działającymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości (w skrócie zwanymi agencjami AFSJ) i Centrum Sytuacyjnym Unii 
Europejskiej (Sitcen)1, które odgrywa pewną rolę w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości: 
 
(1) Na mocy Traktatu z Lizbony PE i parlamenty krajowe są uprawnione do wzmocnienia 
nadzoru nad dwoma organami AFSJ: Europolem i Eurojustem. Traktat z Lizbony wyraźnie 
określa nowe przepisy dotyczące Europolu i Eurojustu uwzględniające „kontrolę” 
parlamentarną (w przypadku Europolu) i „ocenę” parlamentarną (w przypadku Eurojustu). 
W ciągu najbliższych dwóch lat Komisja przedstawi wnioski dotyczące tych przepisów; PE 
będzie miał możliwość zapewnienia tego, aby prawodawstwo to obejmowało odpowiednie 
przepisy dotyczące nadzoru parlamentarnego. Poza tym to, że przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości podlega obecnie standardowej procedurze legislacyjnej, 
oznacza, że PE jest teraz w lepszy sposób uprawniony do zapewnienia tego, aby nowe lub 
zmienione ramy prawne odnoszące się do agencji AFSJ obejmowały przepisy dotyczące 
nadzoru parlamentarnego. PE rzeczywiście zapewnił już to w projekcie rozporządzenia 
dotyczącego Fronteksu, o którym to projekcie akurat dyskutowano w momencie 
opracowywania niniejszej ekspertyzy.  
  
(2) PE ma możliwość przyjrzenia się pracy Sitcenu, który pełni szereg funkcji w zakresie 
bezpieczeństwa wewnętrznego, ponieważ obecnie wchodzi w skład Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych (ESDZ). Podczas gdy ESDZ (i tym samym Sitcen) podlega wspólnej 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), która należy do obszaru polityki 
międzyrządowej, PE, na mocy Traktatu z Lizbony, otrzymuje nowe uprawnienia w tej 
dziedzinie.  
 
(3) W kontekście dostępu do informacji odnotowuje się ważne inicjatywy, które ze względu 
na swój charakter mają związek ze wzmocnieniem nadzoru na organami AFSJ. W 2010 r. 
PE i Komisja zawarli nowe porozumienie międzyinstytucjonalne, które w znaczny sposób 
przyczynia się do poprawy dostępu PE do informacji, w posiadaniu których znajduje się 
Komisja. Ponadto PE rozważa obecnie przegląd prawodawstwa UE dotyczącego dostępu do 
informacji, a także możliwość zawarcia z Radą nowego porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, które obejmowałoby przepisy dotyczące parlamentarnego 
dostępu do informacji niejawnych. Przebieg tych trwających dyskusji będzie miał istotny 
wpływ na sprawowanie przez PE nadzoru nad organami AFSJ.  

                                                 
1 W niniejszej ekspertyzie termin „organy AFSJ” odnosi się do agencji AFSJ (Europolu, Eurojustu i Fronteksu) oraz 
do Centrum Sytuacyjnego Unii Europejskiej (Sitcenu). 
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(4) W ujęciu bardziej ogólnym PE na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat wykazywał rosnące 
zainteresowanie zarówno krajowymi agencjami bezpieczeństwa, jak i organami AFSJ. 
Dowodzi tego silne zainteresowanie ze strony PE opracowaniem nowego rozporządzenia 
dotyczącego Fronteksu oraz decyzjami Europolu i Eurojustu, a także powołanie dwóch 
komisji tymczasowych odpowiedzialnych za kontrolowanie pracy krajowych agencji 
bezpieczeństwa i wydawanie zaleceń dotyczących sprawowania nadzoru. 
 
Mając na uwadze rzeczoną interpretację przedmiotowego mandatu, głównym celem 
niniejszej ekspertyzy jest dokonanie oceny porównawczej nadzoru nad agencjami 
wywiadowczymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych demokracjach w celu 
określenia dobrych praktyk, które mogłyby ukierunkować dyskusję o wzmocnieniu nadzoru 
sprawowanego przez Parlament Europejski nad organami AFSJ.  
 
W niniejszej ekspertyzie skoncentrowano się na takich organach jak Europol, Frontex, 
Eurojust i Sitcen. Ogólnie rzecz biorąc, rola tych organów AFSJ polega na ułatwianiu, 
koordynowaniu i wzmacnianiu współpracy pomiędzy organami krajowymi w celu 
propagowania bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Można powiedzieć, 
że cechą definiującą krajowe agencje wywiadowcze2jest to, że mogą one korzystać z tak 
zwanych „szczególnych uprawnień” do gromadzenia informacji, do których to uprawnień 
zalicza się uprawnienie do przechwytywania wiadomości, prowadzenia niejawnej inwigilacji, 
korzystania z tajnych informatorów, a nawet wchodzenia ukradkiem do mieszkań. Organy 
AFSJ nie mają tego typu uprawnień i z ich zestawienia z tym opisem wyraźnie wynika, 
że unijne organy AFSJ nie są agencjami wywiadowczymi w tym sensie, w jakim określa się 
je na szczeblu krajowym. Biorąc pod uwagę to, że PE jest zainteresowany wzmocnieniem 
nadzoru nad tymi organami, udzielenie mandatu na analizowanie i wyciąganie wniosków 
z nadzoru nad krajowymi „agencjami wywiadowczymi” może wydawać się niezwykłym 
wyborem.  
 
Niemniej jednak organy AFSJ i krajowe agencje wywiadowcze mają wiele wspólnych cech. 
Pełnią one „funkcje wywiadowcze” krajowych agencji wywiadowczych, aczkolwiek 
niekoniecznie w ten sam sposób i niekoniecznie w tych samych celach. W szczególności 
odpowiadają one za zbieranie (chociaż bez uciekania się do szczególnych uprawnień), 
analizowanie i przekazywanie informacji różnym decydentom. Innym ważnym 
podobieństwem pomiędzy organami AFSJ i krajowymi agencjami wywiadowczymi jest to, że 
one również otrzymują, opracowują i rozpowszechniają informacje niejawne. Ma to istotny 
wpływ na nadzór, ponieważ kontrolerzy muszą mieć dostęp do informacji niejawnych, tak 
aby móc kontrolować pracę agencji, których działania są „niejawne” lub obejmują 
wykorzystywanie informacji niejawnych, co jest dziedziną, w której PE może się dużo 
nauczyć od krajowych systemów sprawowania nadzoru. Niemniej jednak powinniśmy 
zachować ostrożność w kwestii „przenoszenia” modelów i praktyk nadzorczych ze szczebla 
krajowego na szczebel unijny, uwzględniając to, że przy nadzorowaniu agencji kontrolerzy 
krajowi i PE korzystają z bardzo różnych uprawnień i kompetencji. Nadzór należy 
postrzegać w kontekście nadzorowanych organizacji.  
                                                 
2 Termin „agencja wywiadowcza” zasadniczo odnosi się do organu państwowego, który gromadzi, analizuje 
i przekazuje informacje – na temat zagrożenia bezpieczeństwa krajowego lub innych interesów krajowych – 
decydentom i innym organom wykonawczym. Agencje wywiadowcze mogą pełnić owe „funkcje wywiadowcze” 
wyłącznie poza obszarem terytorialnej jurysdykcji własnego państwa (np. tajna brytyjska służba wywiadowcza), 
wyłącznie na terytorium własnego państwa (np. niemiecki Federalny Urząd Ochrony Konstytucji) lub zarówno na, 
jak i poza terytorium własnego państwa (np. holenderskie ogólne służby wywiadowcze lub AIVD). W kilku 
państwach (np. w Szwecji i Danii) organy te mogą też mieć uprawnienia policyjne i w związku z tym czasami są 
nazywane „policyjnymi służbami bezpieczeństwa”. W celu zachowania spójności terminologicznej termin „agencja 
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Niniejsza ekspertyza składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiono cele, 
mandat i metodykę ekspertyzy. W drugim rozdziale przedstawiono przegląd podstawy 
prawnej, mandatu i aktualnych kompetencji Europolu, Eurojustu, Fronteksu i Sitcenu, 
a także określono kilka obszarów działalności tych organów, które to obszary mogą budzić 
pewne obawy z punktu widzenia nadzoru. W trzecim rozdziale przeanalizowano obecną rolę 
PE oraz uprawnienia PE do nadzorowania organów AFSJ, a także zakres dostępu PE do 
informacji od (i na temat) tych organów. W tym rozdziale omówiono również rolę 
parlamentów krajowych w sprawowaniu nadzoru nad organami AFSJ oraz rolę wspólnych 
organów nadzorczych Europolu i Eurojustu w kontrolowaniu wykorzystywania przez te 
agencje danych osobowych. W czwartym rozdziale przedstawiono szczegółową ocenę 
porównawczą sposobu organizacji i sprawowania nadzoru parlamentarnego 
i specjalistycznego nadzoru pozaparlamentarnego na szczeblu krajowym. W tej sekcji 
szczególną uwagę poświęcono zapewnieniu dostępu do informacji parlamentarnym 
i pozaparlamentarnym organom nadzoru. W ostatnim rozdziale niniejszej ekspertyzy 
wyszczególniono szereg możliwości utrwalenia i wzmocnienia nadzoru sprawowanego przez 
Parlament Europejski nad takimi organami jak Europol, Eurojust, Frontex i Sitcen. Celem 
tego streszczenia jest przedstawienie niniejszego rozdziału w ogólnym zarysie, łącznie 
z 21 zaleceniami dla Parlamentu Europejskiego.  
 

Zalecenia dotyczące wzmocnienia nadzoru sprawowanego 
przez Parlament Europejski nad organami AFSJ 
 
W niniejszej ekspertyzie przedstawiono szczegółowe zalecenia, które mogą okazać się 
przydatne w kontekście zbliżającej się debaty o sposobie wzmocnienia nadzoru 
sprawowanego przez Parlament Europejski nad organami AFSJ. Niektóre z tych zaleceń 
odnoszą się do sprawowania przez PE nadzoru nad wszystkimi organami AFSJ, które zostały 
omówione w niniejszej ekspertyzie (tj. Europol, Eurojust, Frontex i Sitcen); niemniej jednak 
większość z nich skupia się wyłącznie na agencjach AFSJ (tj. Europolu, Eurojuście 
i Fronteksie). Wynika to z tego, że PE jest wyraźnie uprawniony na mocy Traktatu 
do sprawowania nadzoru nad Eurojustem i Europolem oraz że będzie on pełnił funkcję 
współustawodawcy, do którego zadań będzie należało formułowanie nowych przepisów 
dotyczących tych agencji i Fronteksu. Rozwój nadzoru parlamentarnego nad Sitcenem 
będzie musiał przebiegać inaczej, ponieważ Sitcen podlega wspólnej polityce zagranicznej 
i bezpieczeństwa (WPZiB), na którym to obszarze PE ma mniej uprawnień. Zalecenia, 
o których mowa, dotyczą nadzoru organów AFSJ zgodnie z ich stanem na maj 2011 r. 
Ważne jest to, aby ustalenia dotyczące nadzoru uwzględniały zmiany uprawnień 
i kompetencji tych organów oraz aby pozostały one współmierne do nadzorowanych 
działań. 
 
Przy opracowywaniu prawnych i instytucjonalnych ram parlamentarnego nadzoru organów 
AFSJ PE i inne właściwe zainteresowane podmioty powinny mieć świadomość, że ustalenia 
dotyczące nadzoru nie powinny skutkować odwiedzeniem państw członkowskich od 
wykorzystywania tych organów do współpracy w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości. Większość państw członkowskich UE jest obecnie przekonana o wartości 
dodanej, jaką agencje, takie jak Europol i Eurojust, mogą wnieść we wsparcie własnej 
pracy. Istnieje jednak ryzyko, że w przypadku gdy ustalenia dotyczące nadzoru będą dla 
organów AFSJ lub władz krajowych nadmiernym obciążeniem, wówczas niektóre państwa 

                                                                                                                                                            
wywiadowcza”, stosowany w niniejszej ekspertyzie, odnosi się do organizacji nazywanych „służbami 
bezpieczeństwa”, „krajowymi agencjami wywiadowczymi” lub „służbami wywiadowczymi”. 
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członkowskie mogą zwyczajnie powrócić do dwustronnych kanałów współpracy, które są 
w mniejszym stopniu regulowane i mogą nie podlegać tym samym poziomom kontroli. 
Wszelkie posunięcia w tym kierunku mogłyby osłabić zdolność organów AFSJ 
do skutecznego przyczynienia się do propagowania wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości w UE.  
 
Zalecenie 1: Parlament Europejski powinien dopilnować, aby wszelkie nowe ustalenia 
dotyczące sprawowania nadzoru nad organami AFSJ nie przyczyniły się do odwiedzenia 
państw członkowskich od wykorzystywania tych organów jako platform na rzecz współpracy.  
 

Ograniczenia zakresu nadzoru sprawowanego przez Parlament 
Europejski nad organami AFSJ  
 
W niniejszej ekspertyzie podkreślono kilka czynników ograniczających zakres nadzoru 
sprawowanego przez PE nad organami AFSJ. Odnoszą się one przede wszystkim 
do nadzorowania działalności operacyjnej organów AFSJ. Po pierwsze międzyrządowy 
charakter organów AFSJ i związek pomiędzy działaniami organów AFSJ i państw 
członkowskich ma istotny wpływ na nadzór. Służby policyjne, prokuratorskie i graniczne, 
a także (w dużo mniejszym stopniu) agencje wywiadowcze państw członkowskich są 
zarówno głównymi informatorami, jak i najważniejszymi klientami organów AFSJ. Organy 
AFSJ działają głównie na podstawie informacji udzielanych przez agencje krajowe i ich 
najważniejszym zadaniem jest przekazywanie tym agencjom informacji i analiz. Agencje 
krajowe mogą podejmować na podstawie tego typu informacji działania, w tym korzystać 
z kompetencji dotyczących środków przymusu, między innymi w kontekście działań 
koordynowanych przez organ AFSJ, taki jak Europol lub Frontex. Za tego typu działania 
wyłączną odpowiedzialność ponoszą wciąż władze krajowe, co zostało omówione w drugim 
rozdziale niniejszej ekspertyzy. Z tego wynika, że zarówno informacje przekazywane 
organom AFSJ, jak i działania podejmowane na podstawie informacji, w posiadaniu których 
znajdują się te organy, są regulowane na mocy prawa krajowego i powinny być 
nadzorowane przez odpowiednie władze krajowe. PE i państwa członkowskie są zasadniczo 
zgodni co do tego, że kontrolowanie sposobu gromadzenia przez agencje krajowe 
informacji, którymi można by się dzielić z organami AFSJ, lub działań podejmowanych na 
podstawie informacji przekazywanych przez organy AFSJ nie jest prerogatywą PE.  
 
Po drugie w organach AFSJ zatrudnieni są zarówno pracownicy oddelegowani przez państwa 
członkowskie, jak i urzędnicy UE. Krajowi oficerzy łącznikowi Europolu, krajowi 
funkcjonariusze straży granicznej, którzy uczestniczą w działaniach koordynowanych przez 
Frontex, czy też oddelegowani funkcjonariusze wywiadu zatrudnieni w Sitcenie są opłacani 
przez państwa członkowskie i współpracują z agencjami zgodnie z prawem krajowym. Ich 
rozumiana w ten sposób współpraca z organem AFSJ oraz tak pojmowany wkład 
w funkcjonowanie tego organu są lepiej nadzorowane za pośrednictwem krajowych 
mechanizmów nadzoru. Ten międzyrządowy charakter organów AFSJ wymaga od PE ścisłej 
współpracy z parlamentami krajowymi w celu zapewnienia obowiązywania odpowiednich 
ustaleń dotyczących nadzoru.  
 
Po trzecie Europol i Eurojust są uprawnione do przetwarzania, przechowywania 
i przekazywania danych osobowych w ramach swoich kompetencji. Działania te ograniczają 
prawo do prywatności i mogą służyć za podstawę umożliwiającą władzom państw 
członkowskich lub państw trzecich skorzystanie z kompetencji dotyczących środków 
przymusu lub ze szczególnych uprawnień, które wywierają szczególnie istotny wpływ na 
prawa człowieka. W świetle powyższego działania te muszą być nadzorowane przez 
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niezależny organ. W tym celu UE ustanowiła specjalistyczne pozaparlamentarne organy 
nadzoru, a mianowicie wspólne organy nadzorcze Europolu i Eurojustu. Wspólne organy 
nadzorcze mają dostęp do wszystkich akt i innych dokumentów związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych i są w stanie dopilnować tego, aby wszystkie praktyki, 
które są niezgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych, były korygowane. Uważamy, 
że wspólne organy nadzorcze są właściwym mechanizmem nadzoru służącym 
do kontrolowania wykorzystywania danych osobowych przez agencje AFSJ. W związku 
z tym nie widzimy potrzeby powielania ich działalności przez PE. PE nie musiałby też 
nadzorować przyszłej roli Fronteksu w przetwarzaniu danych osobowych, ponieważ 
przewiduje się, że Europejski Inspektor Ochrony Danych pełniłby funkcję zbliżoną do funkcji 
wspólnych organów nadzorczych.  
 
Są też inne argumenty przeciwko angażowaniu PE w stały nadzór nad działalnością 
operacyjną organów AFSJ. Po pierwsze, jak wspomniano o tym w rozdziale czwartym, 
sprawowanie stałego nadzoru jest niezwykle czasochłonne oraz wymaga specjalistycznej 
wiedzy eksperckiej i zasobów, którymi wiele parlamentów nie dysponuje. Wielu posłów do 
PE i pracowników PE, z którymi przeprowadzono wywiady na potrzeby niniejszej 
ekspertyzy, wskazało, że PE nie ma ani wystarczającej ilości czasu ani zasobów, ani też 
chęci, aby nadzorować działalność operacyjną organów AFSJ. Nadzór byłby skuteczniejszy, 
gdyby sprawował go „profesjonalny” organ nadzoru, taki jak wspólne organy nadzorcze, 
które koncentrują się wyłącznie na nadzorowaniu działalności operacyjnej agencji. 
Po drugie uprawnienie PE do nadzorowania przetwarzania informacji wymagałoby 
przyznania PE dostępu do danych osobowych zawartych we wspomnianych aktach, co 
wzbudziłoby poważne obawy związane z prywatnością. Wreszcie kontrola parlamentarna 
operacyjnych aspektów pracy organów AFSJ mogłaby niekorzystnie wpłynąć na skuteczność 
tych organów, ponieważ wiele państw jest przeciwnych temu, aby PE sprawował w tym 
zakresie nadzór, zaś przyznanie PE tego typu funkcji mogłoby skutkować ograniczeniem 
wymiany informacji z organami AFSJ. 

Uprawnienia i funkcje nadzorcze Parlamentu Europejskiego 
 
Nasi rozmówcy z różnych instytucji i organów UE byli zgodni co do tego, że PE powinien być 
zaangażowany w nadzorowanie organów AFSJ. Sprawowanie nadzoru nad organami AFSJ 
przez PE i organy przez niego utworzone jest ważne ze względów wyszczególnionych 
w rozdziałach pierwszym i czwartym. Prawdopodobnie najważniejsze jest to, że PE pełni 
obecnie funkcję współustawodawcy w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości oraz że będzie on odgrywał kluczową rolę w szczególności w określaniu 
przyszłych uprawnień i kompetencji organów AFSJ. W związku z tym ważne jest to, aby PE 
uczestniczył w zapewnieniu skutecznego wykonywania przez te agencje swoich uprawnień 
zgodnie z właściwym prawodawstwem. Poza tym agencje AFSJ w znacznym stopniu są 
finansowane ze środków UE, za których przydział odpowiada PE. Jako organ władzy 
budżetowej PE musi być zaangażowany w dopilnowanie tego, aby te środki były 
wykorzystywane właściwie i efektywnie.  
 
Te argumenty przemawiające za parlamentarnym nadzorem agencji AFSJ nie sugerują 
jednak, że PE powinien uczestniczyć w zarządzaniu nimi. Omawiając rolę PE 
w nadzorowaniu organów AFSJ, powinniśmy mieć na uwadze oddzielenie w tym względzie 
uprawnień i obowiązków. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do Eurojustu, ponieważ 
Eurojust współpracuje z organami sądowymi. Nadzoru nad organami AFSJ nie powinno się 
też łączyć z kontrolowaniem agencji lub współzarządzaniem agencją, gdyż nie jest to rolą 
PE. Organy AFSJ służą za repozytoria wiedzy, których celem jest świadczenie 
profesjonalnych usług na rzecz UE i jej państw członkowskich. Rolą parlamentarzystów nie 
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jest zarządzanie ich pracą; tego typu funkcje zasadniczo pełnią dyrektorzy agencji oraz 
członkowie ich zarządów. Tymczasem Komisja lub Rada udziela organom AFSJ wskazówek 
politycznych i przejmuje za nie odpowiedzialność polityczną. Dlatego też nie zaleca się, aby 
PE uczestniczył na przykład w mianowaniu przedstawicieli zarządu lub aby wchodził w skład 
zarządów agencji AFSJ. Zaangażowanie PE w te procesy decyzyjne faktycznie przysłoniłoby 
jego funkcje nadzorcze, przez co byłoby mu następnie niezwykle trudno oceniać w sposób 
niezależny działalność agencji i ich zarządów.  
 
Zalecenie 2: Parlament Europejski nie powinien wchodzić w skład zarządów Europolu lub 
Fronteksu, lub kolegium Eurojustu.  
 
W rozdziale czwartym twierdzimy, że trudno jest poprzeć „najlepsze” podejście lub 
„najlepszą” praktykę w odniesieniu do przedmiotu(-ów) mandatu organu nadzoru. W końcu 
liczy się to, aby wszystkie aspekty pracy agencji wywiadowczej były nadzorowane przez 
organ, który jest niezależny od agencji i organów wykonawczych. W przypadku UE oznacza 
to niezależność od organów AFSJ, Rady i Komisji. W rozdziale czwartym niniejszej 
ekspertyzy wykazano, że „przedmiot” nadzoru można podzielić zasadniczo na cztery 
obszary, takie jak: operacje, polityka, administracja i finanse. Z przytoczonych uwag 
na temat roli wspólnych organów nadzorczych i władz krajowych w nadzorowaniu 
działalności operacyjnej organów AFSJ wyraźnie wynika, że PE powinien skupić się na 
nadzorowaniu strategii politycznych, administracji i finansów tych organów. Nie wpływa to 
jednak na uprawnienia PE (omówione w rozdziale trzecim) do prowadzenia dochodzenia, 
w ramach którego PE oczywiście mógłby zbadać zarzuty sprzeczności działań tych agencji 
z prawem UE.  
 
Zalecenie 3: Nadzór sprawowany przez Parlament Europejski nad agencjami AFSJ 
powinien koncentrować się na ich strategiach politycznych, administracji i finansach.  
 

 

Nadzorowanie finansów agencji AFSJ 
 
PE może lepiej wykorzystywać swoje uprawnienia w zakresie przydziału środków 
budżetowych i udzielania absolutorium z wykonania budżetu podczas nadzorowania agencji 
AFSJ poprzez zapewnienie stałego związku pomiędzy nadzorowaniem strategii politycznych 
i administracji agencji oraz zatwierdzaniem i udzielaniem absolutorium z wykonania 
budżetów agencji. Cały cykl budżetowy wymaga ścisłej współpracy pomiędzy komisją LIBE 
(lub nowo utworzonym organem uprawnionym do nadzorowania agencji AFSJ), Komisją 
Budżetową (BUDG) i Komisją Kontroli Budżetowej (CONT). Istnieją cztery główne sposoby, 
w jakie PE może skutecznie kontynuować i usprawniać korzystanie z przyznanych mu 
uprawnień do sprawowania nadzoru budżetowego. Po pierwsze PE musi nadal wzmacniać 
współpracę pomiędzy komisjami CONT, BUGD i LIBE przez cały cykl budżetowy w celu 
dopilnowania, aby istniały powiązania pomiędzy nadzorem nad finansami agencji AFSJ 
i innymi obszarami ich pracy. Po drugie niektórzy członkowie komisji LIBE muszą 
w większym stopniu zdawać sobie sprawę z ogromnej liczby uprawnień w zakresie 
przydziału środków budżetowych i udzielania absolutorium z wykonania budżetu, jakimi 
dysponuje PE, oraz z tego, w jaki sposób komisja LIBE może współpracować z komisjami 
BUDG i CONT, aby skuteczniej korzystać z tych uprawnień w celu wykonania swojego 
mandatu. Po trzecie uprawnienia do dysponowania funduszami (zarówno procedura 
rezerwowa, jak i uprawnienie do wstrzymywania lub opóźniania udzielenia absolutorium 
z wykonania budżetu) można stosować jako narzędzie służące do zmiany strategii 
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politycznych, procedur lub działalności agencji AFSJ, o których mowa. Wreszcie procedurę 
rezerwową można, w niektórych wyjątkowych okolicznościach, stosować jako narzędzie 
służące do nakłonienia agencji AFSJ do ujawnienia informacji odnoszących się do 
dowolnego obszaru finansowanego ze środków budżetu UE, co zostało omówione 
w rozdziale trzecim. Nie powinno to być jednak konieczne, jeśli PE przyjmie nowe ramy 
prawne dla dostępu do informacji niejawnych (patrz poniżej). 
 
Zalecenie 4: Parlament Europejski powinien dopilnować, aby jego funkcje w zakresie 
przydziału środków budżetowych i udzielania absolutorium z wykonania budżetu były 
w pełni powiązane z innymi aspektami sprawowanego przez niego nadzoru nad agencjami 
AFSJ.  
 

Informowanie Parlamentu Europejskiego o zagrożeniach 
bezpieczeństwa 
 
Parlament Europejski musi być informowany o zagrożeniach bezpieczeństwa UE i jej państw 
członkowskich, aby mógł całościowo oceniać działania niezbędne w celu przeciwdziałania 
tym zagrożeniom. W przypadku braku tych informacji Parlamentowi Europejskiemu trudno 
jest całościowo oceniać to, czy organy AFSJ na przykład potrzebują nowych uprawnień 
(tj. wymagających wprowadzenia poprawek legislacyjnych), dodatkowych środków lub 
nowych porozumień o współpracy z konkretnymi państwami trzecimi. Istotnie jest to 
doskonały przykład obszaru, w którym PE powinien zapewnić ścisły związek pomiędzy 
swoją rolą jako prawodawcy, organu władzy budżetowej i nadzorcy. Informowanie PE 
o istotnych zagrożeniach może leżeć ponadto w interesie agencji, ponieważ w ten sposób 
mogą one zwracać uwagę posłów do PE na potrzebę zwiększenia ich kompetencji prawnych 
lub zasobów; posłowie do PE mogą być pod tym względem pomocnymi sojusznikami (patrz 
rozdział czwarty). Parlamentowi Europejskiemu można by przekazywać na przykład oceny 
ryzyka i analizy zagrożenia opracowywane przez Frontex, pełną wersję oceny zagrożenia 
przestępczością zorganizowaną (OCTA) przeprowadzaną przez Europol lub oceny zagrożenia 
terrorystycznego Sitcenu (patrz rozdział drugi). Tego typu oceny są tajne i w związku z tym 
należałoby przekazywać je organowi PE uprawnionemu do otrzymywania informacji 
niejawnych. W tym kontekście odpowiedzialny organ mógłby prowadzić przy drzwiach 
zamkniętych dyskusje z właściwymi urzędnikami organów AFSJ. 
 
Zalecenie 5: Organy AFSJ powinny przekazywać Parlamentowi Europejskiemu oceny 
zagrożenia. Umożliwiłoby to Parlamentowi Europejskiemu lepszą ocenę tego, czy 
organy te mają uprawnienia, kompetencje i środki finansowe niezbędne do 
zajęcia się tego typu zagrożeniami. 
 

Stosunki Parlamentu Europejskiego ze wspólnymi organami 
nadzorczymi 
 
Parlament Europejski ma obecnie bardzo ograniczone stosunki z obydwoma wspólnymi 
organami nadzorczymi. Ściślejszą współpracę ze wspólnymi organami nadzorczymi można 
by rozpocząć poprzez zaproszenie ich przewodniczących do omówienia z właściwym 
organem PE (patrz poniżej) ich sprawozdań tematycznych składanych co dwa lata. Taki 
dialog umożliwiłby przewodniczącym wspólnych organów nadzorczych zgłoszenie wszelkich 
zastrzeżeń dotyczących ich mandatu, uprawnień lub zasobów, jakimi dysponują. Spotkania 
przedstawicieli PE z przedstawicielami wspólnych organów nadzorczych mogłyby ponadto 
posłużyć za forum, na którym można by omawiać wdrożenie zaleceń wspólnych organów 



Departament Tematyczny C: Prawa Obywatelskie i Sprawy Konstytucyjne 
____________________________________________________________________________________________ 

10 

nadzorczych. Na tej podstawie PE mógłby wykorzystać swoją siłę polityczną do zgłoszenia 
dyrektorom lub zarządom agencji wszelkich zastrzeżeń, a także mógłby skorzystać 
ze swoich uprawnień budżetowych w celu zajęcia się danymi kwestiami. Regularniejsza 
współpraca ze wspólnymi organami nadzorczymi mogłaby ponadto korzystnie wpłynąć na 
pracę posłów do PE. Wspólne organy nadzorcze są repozytoriami dużej ilości wiedzy 
i doświadczeń, z których mogliby korzystać posłowie do PE, przygotowując się na przykład 
do przesłuchań z udziałem dyrektorów agencji lub sporządzając sprawozdania z własnej 
inicjatywy lub sprawozdania legislacyjne dotyczące Europolu i Eurojustu. Posłowie do PE 
i ich pracownicy mogliby korzystać z tej wiedzy eksperckiej nie tylko przy okazji 
okresowych przesłuchań, lecz również poprzez analizowanie sprawozdań wspólnych 
organów nadzorczych i prowadzenie nieformalnych dyskusji z członkami wspólnych 
organów nadzorczych i ich sekretariatu.  
 
W kontekście bliższej współpracy pomiędzy PE i wspólnymi organami nadzorczymi (lub 
jakimikolwiek innymi utworzonymi specjalistycznymi pozaparlamentarnymi organami 
nadzoru) mogłaby zaistnieć konieczność przyznania organowi, w skład którego wchodziliby 
posłowie do PE, dostępu do sprawozdań z kontroli sporządzonych przez wspólne organy 
nadzorcze. PE nie będzie natomiast musiał mieć dostępu do danych wprowadzonych do baz 
danych Europolu lub systemu zarządzania treścią Eurojustu, lub do danych osobowych 
wymienianych z władzami krajowymi lub państwami trzecimi. Dostęp do tych danych 
wzbudziłby poważne obawy związane z prywatnością. Jeśli PE w ramach sprawowania 
swoich funkcji nadzorczych będzie miał dostęp do dokumentów zawierających dane 
osobowe, wówczas dane osobowe powinny zostać usunięte z tych dokumentów zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do umowy ramowej zawartej w 2010 r. pomiędzy Komisją 
i Parlamentem.  
 
PE mógłby rozważyć przyjęcie praktyki stosowanej w niektórych państwach członkowskich, 
zgodnie z którą parlament może zwrócić się do pozaparlamentarnego organu nadzoru 
o zbadanie konkretnej sprawy (patrz rozdział czwarty). Jest to bardziej bezpośredni sposób 
na to, aby parlament mógł skorzystać zarówno z wiedzy eksperckiej, jak i niezależności 
pozaparlamentarnego organu nadzoru w celu zbadania poszczególnych aspektów pracy 
agencji. O ile nam wiadomo, PE obecnie nie może zwracać się do wspólnych organów 
nadzorczych z tego typu żądaniami. Wszelkie tego rodzaju przepisy musiałyby zostać 
szczegółowo sformułowane w taki sposób, aby tego typu żądania ze strony PE nie 
zaszkodziły niezależności pozaparlamentarnego organu nadzoru, takiego jak wspólny organ 
nadzorczy. Można się zatem wiele nauczyć na podstawie dobrych praktyk stosowanych na 
szczeblu krajowym, m.in. tego, że pozaparlamentarne organy nadzoru mają decydujący 
głos w kwestii tego, czy podejmą się zbadania danej sprawy na wniosek parlamentu lub 
innego podmiotu czy też nie (patrz rozdział czwarty). 
 
Zalecenie 6: Parlament Europejski powinien zaangażować się w prowadzenie regularnego 
dialogu ze wspólnymi organami nadzorczymi Europolu i Eurojustu, a także powinien 
wykorzystywać sprawozdania i wiedzę ekspercką wspólnych organów nadzorczych 
na potrzeby nadzorowania agencji AFSJ.  
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Standaryzacja prawa Parlamentu Europejskiego do wzywania 
dyrektorów agencji AFSJ do stawiennictwa 

 
PE ma obecnie uprawnienia do wzywania dyrektora Europolu i prezesa zarządu Europolu 
do stawiennictwa. Uprawnienia te powinny zostać rozszerzone o Frontex (dyrektor i prezes 
zarządu) i o Eurojust (dyrektor administracyjny i przewodniczący kolegium). Mimo że 
Parlament Europejski nie może korzystać z tego typu uprawnień w stosunku do Eurojustu 
i Fronteksu, należy podkreślić, że w praktyce dyrektorzy agencji AFSJ często stawiają się 
przed PE na jego wniosek oraz są świadomi tego, że odmowa stawienia się przed PE 
spotkałaby się z krytyką opinii publicznej.  
 
Uprawnienia do wzywania dyrektorów agencji i prezesów zarządów / przewodniczącego 
kolegium mogłyby być szczególnie przydatne poza kontekstem prezentowania przez 
dyrektorów agencji sprawozdań rocznych agencji. Na przykład umożliwiłyby one PE 
wezwanie dyrektora w przypadku wystąpienia szczególnego problemu lub wyjścia na jaw 
skandalu. Niemniej jednak prawo do wezwania dyrektora organu AFSJ może mieć 
ograniczoną wartość, chyba że zaangażowani w daną sprawę posłowie do PE mają prawo do 
omawiania kwestii niejawnych. Zgodnie z obowiązującymi procedurami dyrektorzy nie 
mogą odpowiadać (lub mogą zrezygnować z odpowiedzi) na pytania, które mogłyby 
wymagać ujawnienia informacji niejawnych. Co więcej, świadczy to o potrzebie 
sformułowania odpowiednich ram dla parlamentarnego dostępu do informacji niejawnych, 
zanim zostaną opracowane inne mechanizmy nadzoru (patrz poniżej). 
 
Optujemy za ograniczeniem tego zalecenia do agencji AFSJ, tj. oprócz dyrektora Sitcenu. 
Trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób można by rozszerzyć to uprawnienie, tak aby 
obejmowało dyrektora Sitcenu, zważywszy na to, że Sitcen nie jest agencją autonomiczną. 
Parlament Europejski może jednak wezwać do stawiennictwa wysoką przedstawiciel 
ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, której podlega Sitcen. 
 
Zalecenie 7: Uprawnienia Parlamentu Europejskiego do mianowania dyrektora Europolu 
i prezesa zarządu Europolu powinny zostać rozszerzone na osoby zajmujące analogiczne 
stanowiska w Eurojuście i Fronteksie. 
 

Nadzorowanie mianowania dyrektorów agencji 
 
Obecnie PE nie uczestniczy w mianowaniu dyrektorów agencji AFSJ lub dyrektora Sitcenu. 
Niemniej jednak PE od dłuższego czasu wyraża chęć wzięcia udziału w mianowaniu 
dyrektorów tych organów. Analiza roli parlamentów krajowych w mianowaniu dyrektorów 
agencji wywiadowczych, która to analiza została przedstawiona w rozdziale czwartym, 
pokazuje, że większość parlamentów nie bierze udziału w mianowaniu dyrektorów agencji 
wywiadowczych.  
 
Istnieje szereg minusów związanych z uczestnictwem PE w mianowaniu dyrektorów; 
ogólnie rzecz biorąc, są one podobne do argumentów odnoszących się do tej samej roli 
parlamentów krajowych, które to argumenty zostały wyszczególnione w rozdziale 
czwartym. Udział PE w mianowaniu dyrektorów mógłby przede wszystkim spowodować 
ryzyko upolitycznienia pracy agencji, które z założenia mają mieć charakter niepolityczny. 
Tego typu obawy zwiększyłoby przyznanie PE, oprócz uprawnień do mianowania 
dyrektorów, uprawnień do zatwierdzania lub odrzucania kandydatów. Po drugie obecny 
proces wyboru dyrektorów/przewodniczącego Europolu, Fronteksu i Eurojustu i tak jest już 
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bardzo długi i uciążliwy, ponieważ zakłada on, że wyboru odpowiedniego kandydata mają 
dokonać przedstawiciele 27 państw członkowskich. Włączenie do tego procesu Parlamentu 
Europejskiego jeszcze bardziej skomplikowałoby i wydłużyło i tak już długi proces. Co 
więcej, udział 27 państw w wyborze dyrektorów zapewnia, że istnieją naturalne 
mechanizmy gwarantujące zachowanie równowagi politycznej, co z kolei zapobiega 
sytuacji, w której którakolwiek ze stron uczestniczących w mianowaniu dyrektora 
propagowałaby własne interesy. Wyklucza to jeden z głównych powodów, dla których 
parlamenty krajowe uczestniczą w mianowaniu dyrektorów agencji wywiadowczych, tj. aby 
nie dopuścić do mianowania przez obecny rząd osoby promującej i chroniącej jednostronne 
interesy polityczne.  
 
Uwzględniwszy wszystkie aspekty, autorzy niniejszej ekspertyzy nie są przekonani co do 
tego, że Parlament Europejski powinien uczestniczyć w mianowaniu dyrektorów organów 
AFSJ. Niemniej jednak PE powinien być informowany o procedurach ich mianowania, w tym 
o tożsamości i kwalifikacjach zgłoszonych kandydatów.  
 
Zalecenie 8: Parlament Europejski nie powinien uczestniczyć w mianowaniu 
dyrektorów/przewodniczącego organów AFSJ.  
 

Rola Parlamentu Europejskiego w ocenianiu sytuacji w zakresie 
przestrzegania praw człowieka przez partnerów współpracujących 
z organami AFSJ  
 
Podczas gdy wspólne organy nadzorcze oceniają prawne i instytucjonalne ramy ochrony 
danych w państwach trzecich, nie sprawdzają one szerszej sytuacji w zakresie 
przestrzegania praw człowieka przez konkretnych partnerów zagranicznych, takich jak 
policja działająca w państwach trzecich. W związku z tym nie przeprowadzana jest żadna 
niezależna ocena tego, czy agencje, z którymi organy AFSJ wymieniają się informacjami, 
stosują techniki, które naruszają prawa człowieka, czy też nie. Jest to istotne zarówno 
w kontekście informacji przychodzących, jak i wychodzących, o czym jest mowa w rozdziale 
czwartym. Zagraniczni partnerzy mogą pozyskiwać informacje na przykład poprzez 
stosowanie tortur lub samowolne zatrzymanie, a następnie przekazywać je organom AFSJ. 
Jednocześnie mogą oni wykorzystywać informacje przekazane przez organy AFSJ jako część 
działań naruszających prawa człowieka. Kwestie te mają istotne znaczenie przede 
wszystkim w kontekście wymiany danych osobowych.  
 
Mimo że procesy badania należytej staranności stosowane przez same organy AFSJ 
powinny zapobiegać naruszaniu praw człowieka, zgodnie z dobrą praktyką niezależny organ 
nadzoru powinien w jakiś sposób oceniać sytuację w zakresie zgodności z prawami 
człowieka / przestrzegania praw człowieka przez agencje partnerskie w państwach trzecich. 
Tego typu niezależne organy nadzoru funkcjonują już na szczeblu krajowym (patrz rozdział 
czwarty); w UE funkcję tę mógłby pełnić PE lub inny niezależny organ. Gdyby PE miał się 
podjąć tej roli, sensowne byłoby zaangażowanie Podkomisji Praw Człowieka komisji AFET, 
która to podkomisja ma odpowiednią wiedzę ekspercką w dziedzinie badania kwestii 
związanych z prawami człowieka poza Unią Europejską. Tego typu oceny nie byłyby 
wiążące, ale mogłyby być dla Rady i zarządów agencji AFSJ źródłem informacji istotnych 
z punktu widzenia zawierania umów o wymianie informacji z państwami trzecimi.  
 
 
Zalecenie 9: Parlament Europejski powinien dopilnować tego, aby albo (pod)komisja PE, 
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albo specjalistyczny organ pozaparlamentarny przeprowadzał niezależne oceny sytuacji 
w zakresie zgodności z prawami człowieka / przestrzegania praw człowieka przez agencje 
działające w państwach trzecich, z którymi to agencjami współpracują organy AFSJ. Tego 
typu oceny mogłyby być przeprowadzane przed zawarciem z państwem trzecim umowy 
o wymianie informacji lub innej umowy o współpracy oraz podczas wprowadzania tego typu 
umów w życie. 
 

Rola Parlamentu Europejskiego w analizowaniu umów o wymianie 
informacji oraz protokołów ustaleń zawieranych przez organy AFSJ 
 
Umowy o wymianie informacji są ważnym elementem polityki agencji i dlatego też powinny 
podlegać przeglądowi ze strony PE. Ważne jest tak naprawdę to, aby PE znał warunki, na 
jakich organy AFSJ współpracują zarówno ze sobą nawzajem, jak i z podmiotami 
zagranicznymi. Jesteśmy zdania, że PE nie powinien formułować ani zatwierdzać umów 
o wymianie informacji między agencjami lub protokołów ustaleń (które są odmienne od 
umów pomiędzy UE i państwami trzecimi, takimi jak umowa SWIFT). Niemniej jednak 
wyznaczony przez PE organ powinien mieć możliwość dokonywania przeglądu umów już 
zawartych, a także zadawania pytań i wyrażania wątpliwości co do, między innymi, treści 
i wdrażania tego typu umów. Parlamentowi Europejskiemu nie wystarcza wyłącznie 
świadomość istnienia tego typu umów. W związku z tym organy AFSJ powinny być 
zobowiązane do przekazywania umów i protokołów ustaleń odpowiednim organom PE, 
nawet jeśli tego typu umowy są uznawane za niejawne.  
 
Zalecenie 10: Parlament Europejski powinien mieć dostęp do umów o wymianie 
informacji i innych protokołów ustaleń zawartych między organami AFSJ w Unii 
Europejskiej, a także między organami AFSJ i państwami trzecimi lub organizacjami. 
 

Dostęp Parlamentu Europejskiego do informacji niejawnych 
i ochrona informacji niejawnych przez Parlament Europejski 
 
Jak wskazuje na to zawarta w niniejszej ekspertyzie analiza nadzorowania agencji 
wywiadowczych na szczeblu krajowym, informacje są swego rodzaju tlenem 
podtrzymującym sprawowanie nadzoru; mandat do nadzorowania pracy agencji ma 
ograniczone zastosowanie, jeśli nie towarzyszy mu dostęp do informacji niejawnych. Będzie 
niezwykle trudno wzmocnić nadzór parlamentarny nad organami AFSJ bez jasnych 
i możliwych do przewidzenia zasad i procedur dotyczących dostępu PE do odpowiednich 
informacji, w posiadaniu których znajdują się organy AFSJ, Komisja i Rada. Podczas gdy 
dostęp do odpowiednich informacji ma kluczowe znaczenie dla sprawowania nadzoru, 
profesjonalne przetwarzanie takich informacji przez kontrolerów również jest ważne 
z punktu widzenia skutecznego nadzoru. W związku z tym poprawie dostępu PE 
do informacji niejawnych będzie musiało towarzyszyć opracowanie odpowiednich procedur 
dotyczących ochrony takich informacji, a także zobowiązanie się posłów do PE 
do profesjonalnego przetwarzania informacji niejawnych.  
 

Poprawa dostępu Parlamentu Europejskiego do informacji niejawnych w 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości  
 
Opracowanie odpowiednich ram prawnych i instytucjonalnych dla dostępu PE do informacji 
niejawnych ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia nadzoru PE nad organami AFSJ. 
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Dyskusja na temat dostępu PE do informacji niejawnych musi być zbieżna w czasie 
z rozważaniami nad zwiększeniem uprawnienia PE do nadzorowania organów ASFJ; w całej 
niniejszej ekspertyzie twierdzimy, że potrzeby informacyjne organu sprawującego nadzór 
są nierozerwalnie powiązane z jego mandatem. Jednak niezależnie od tego, które aspekty 
pracy organów AFSJ PE będzie chciał nadzorować i który mechanizm instytucjonalny w tym 
celu wybierze (patrz poniżej omówienie tych mechanizmów), dostęp do odpowiednich 
informacji niejawnych będzie bardzo istotny. Wynika to z tego, że różne aspekty pracy 
organów AFSJ są tajne lub wiążą się z przetwarzaniem lub opracowywaniem informacji 
niejawnych.  
 
Dostęp PE do informacji niejawnych jest obecnie omawiany w kontekście rozważań nad 
zmianą rozporządzenia nr 1049, które rzekomo dotyczy publicznego dostępu do informacji, 
w których posiadaniu znajdują się jednostki UE. Sprawozdawca z ramienia PE, Michael 
Cashman, który sporządził w tej sprawie sprawozdanie, optował za włączeniem przepisów 
dotyczących parlamentarnego dostępu do informacji do projektu szerszych ram prawnych 
regulujących publiczny dostęp do dokumentów UE. Podejście to ma kilka zalet. Po pierwsze 
ma ono na celu zapewnienie, że istnieją ogólne ramy regulujące kwestię dostępu PE do 
informacji niejawnych, w których posiadaniu znajdują się jednostki UE oraz które odnoszą 
się do wszystkich dziedzin polityki. Tego typu ramy mogą być lepsze od fragmentarycznych 
ram prawnych regulujących dostęp parlamentarny do informacji w oparciu o umowy 
międzyinstytucjonalne w różnych dziedzinach. Skutkiem obecnie obowiązujących ram jest 
to, że PE ma dostęp do informacji niejawnych pochodzących na przykład od Rady wyłącznie 
w określonych dziedzinach, a także to, że w różnych dziedzinach polityki obowiązują różne 
tryby dostępu do informacji niejawnych. Po drugie włączenie przepisów dotyczących 
dostępu PE do informacji niejawnych jako części szerszego prawodawstwa dotyczącego 
publicznego dostępu do informacji mogłoby pomóc w zapewnieniu, że przepisy te mają 
status prawodawstwa i że nie są jedynie zapisane w porozumieniach 
międzyinstytucjonalnych, które mają niższy status prawny.  
 
Pomimo tych zalet uważamy, że dostęp PE do informacji niejawnych nie powinien być 
objęty przepisami dotyczącymi publicznego dostępu do informacji. Potwierdza to praktyka 
stosowana na szczeblu krajowym, gdzie przepisy dotyczące wolności informacji / dostępu 
do informacji są całkowicie oddzielone od przepisów dotyczących parlamentarnego dostępu 
do informacji. Parlamentarny dostęp do informacji niejawnych implikuje dostęp do 
określonych kategorii informacji, które słusznie nie są objęte dostępem publicznym, na 
przykład informacji dotyczących pracy agencji wywiadowczych. Dzieje się tak dlatego, 
ponieważ do tego typu informacji co prawda nie ma publicznego dostępu, lecz muszą być 
one dostępne dla określonych parlamentarzystów i instytucji utworzonych przez parlamenty 
na potrzeby nadzorowania między innymi agencji wywiadowczych. W prawie każdym 
państwie, które zostało przeanalizowane w niniejszej ekspertyzie, parlamenty mają 
uprzywilejowany dostęp do informacji niejawnych, co ma na celu między innymi 
umożliwienie im nadzorowania działalności wywiadowczej. Opiera się to na założeniu, 
że parlamentarzyści są wybierani przez obywateli po to, aby agencje i rządy mogły przed 
nimi odpowiadać. W tym celu muszą mieć oni dostęp do informacji, które niekoniecznie są 
dostępne obywatelom. Dlatego też przepisy dotyczące parlamentarnego dostępu do 
informacji niejawnych są uregulowane ustawowo i nie wchodzą w skład ogólnych przepisów 
dotyczących wolności informacji / dostępu do informacji. 
 
Zalecenie 11: Nowe przepisy dotyczące dostępu Parlamentu Europejskiego do 
informacji niejawnych nie powinny być częścią prawodawstwa dotyczącego 
publicznego dostępu do informacji.  
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Podstawa prawna dostępu Parlamentu Europejskiego do informacji  
 
PE może skorzystać z wielu różnych możliwości, jeśli chodzi o opracowanie nowych ram 
prawnych dla parlamentarnego dostępu do informacji niejawnych w przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz poza nią. Po pierwsze przepisy dotyczące 
parlamentarnego dostępu do informacji niejawnych można by uwzględnić w nowych 
regulacjach dotyczących Europolu, Eurojustu i Fronteksu. Tego typu przepisy należałoby 
opracować wspólnie z regulacjami dotyczącymi parlamentarnego dostępu do wymienionych 
agencji, co zapewniłoby PE dostęp do informacji niejawnych pochodzących od 
i odnoszących się do poszczególnych agencji, który byłby wyraźnie powiązany z jego 
uprawnieniami i funkcjami nadzorczymi. Należy zauważyć, że w regulacjach należałoby 
uwzględnić dostęp PE do informacji niejawnych pochodzących od Rady, ponieważ Rada jest 
w posiadaniu istotnej ilości informacji odnoszących się do agencji AFSJ.  
 
Po drugie PE mógłby podjąć próbę negocjacji szczególnego porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z Radą, obejmującego przestrzeń wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości. Porozumienie z Radą obejmujące przestrzeń wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości pomogłoby zapewnić jednolity zestaw przepisów dotyczących dostępu 
parlamentarnego oraz jeden mechanizm tego typu dostępu (np. opcje utworzenia komisji 
specjalnej lub podkomisji zostały omówione w rozdziale piątym). Nie jest jednak jasne to, 
czy porozumienie z Radą przyczyniłoby się do objęcia dostępem parlamentarnym również 
informacji pochodzących od samych agencji. W związku z tym konieczne może okazać się 
zawarcie jakiejś formy porozumienia pomiędzy PE i każdą z tych trzech agencji odnośnie do 
parlamentarnego dostępu do informacji. To z kolei prawdopodobnie wymagałoby pewnej 
zmiany istniejących przepisów dotyczących poszczególnych agencji, co jest mało 
prawdopodobne, zważywszy na to, że w ciągu najbliższych trzech lat ma zostać zmieniona 
podstawa prawna regulująca funkcjonowanie tych trzech agencji.  
 
Po trzecie, jak wspomniano powyżej, dostęp PE do informacji niejawnych we wszystkich 
obszarach polityki mógłby być regulowany na mocy nadrzędnego prawodawstwa 
odnoszącego się również do publicznego dostępu do dokumentów UE. Biorąc pod uwagę 
aktualne propozycje, PE mógłby zwrócić się o przyznanie mu dostępu do informacji 
niejawnych między innymi poprzez przewodniczących komisji odpowiedzialnej za daną 
dziedzinę, np. w komisji LIBE odpowiedzialnej za przestrzeń wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości. W razie przyznania mu rzeczonego dostępu informacje niejawne mogłyby 
być udostępniane komisji specjalnej składającej się z siedmiu członków wyznaczonych 
przez Konferencję Przewodniczących PE. W skład tego typu komisji mogliby wchodzić na 
przykład liderzy grup politycznych, przy czym skład nie byłby stały. Zalety tego 
szczególnego mechanizmu instytucjonalnego zostaną szczegółowo omówione poniżej. 
Niemniej jednak z powodów wymienionych powyżej przepisy dotyczące dostępu PE do 
informacji niejawnych nie powinny zostać włączone do prawodawstwa dotyczącego 
publicznego dostępu do informacji.  
 
Zalecenie 12: Nowe prawodawstwo dotyczące agencji AFSJ (Europolu, Eurojustu 
i Fronteksu) powinno obejmować przepisy dotyczące dostępu Parlamentu 
Europejskiego do informacji niejawnych pochodzących od i odnoszących się do 
wymienionych agencji. Tego typu przepisy powinny być powiązane z mandatem 
PE do nadzorowania tych agencji, co powinno być wyszczególnione w tym samym 
prawodawstwie. 
 
W rozdziale trzecim stwierdzono, że ramy prawne regulujące dostęp PE do informacji 
odnoszących się do Sitcenu muszą zostać przeanalizowane oddzielnie. Wynika to z tego, że 
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mimo iż Sitcen pełni pewne funkcje istotne z punktu widzenia przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, podlega on innemu obszarowi polityki (wspólnej polityce 
zagranicznej i bezpieczeństwa), w którym PE ma mniej uprawnień. W odróżnieniu od 
agencji AFSJ Sitcen nie ma własnej podstawy prawnej, a także nie ma planów, aby 
„zlizbonizować” jego podstawę prawną.  
 
Istniejąca komisja specjalna PE ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa może 
uzyskać dostęp do informacji odnoszących się do Sitcenu, lecz, o ile nam wiadomo, nigdy 
nie korzystała z tej możliwości. Porozumienie międzyinstytucjonalne zawarte w 2002 r. 
pomiędzy Radą i PE prawdopodobnie będzie musiało zostać renegocjowane, biorąc pod 
uwagę to, że wejście w życie Traktatu z Lizbony poniosło za sobą gruntowne zmiany 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Na potrzeby niniejszej ekspertyzy 
za najistotniejszą zmianę uznaje się to, że Sitcen przestał być „wytworem” Rady, i obecnie 
podlega on strukturze ESDZ. Mimo że wysoka przedstawiciel zadeklarowała, że istniejące 
porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Radą i PE, które reguluje dostęp PE 
do informacji niejawnych w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, nadal 
będzie stosowane, warunki funkcjonowania ESDZ są na tyle różne, że wydaje się, 
że prawdopodobnie konieczne będzie zawarcie pomiędzy PE i ESDZ nowego porozumienia, 
które obejmowałoby przepisy dotyczące parlamentarnego dostępu do informacji 
niejawnych. Zważywszy jednak na międzyrządowy charakter Sitcenu, Rada nadal może 
pełnić funkcję strażnika parlamentarnego dostępu do informacji odnoszących się do tego 
organu. W związku z tym porozumienie zawarte w 2002 r. pomiędzy PE i Radą lub jego 
zaktualizowana wersja nadal może być stosowana.  
 
Zalecenie 13: Parlament Europejski powinien rozważyć negocjowanie porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, które obejmowałoby 
przepisy dotyczące parlamentarnego dostępu do informacji niejawnych.  
 

Zakres dostępu Parlamentu Europejskiego do informacji niejawnych 
pochodzących od agencji AFSJ 
 
Zamiast wymieniać konkretne rodzaje informacji, do których PE mógłby mieć dostęp, lepiej 
jest przyznać PE, w ramach prawodawstwa, ogólne prawo do żądania dostępu do informacji 
niejawnych, które PE uzna za istotne z punktu widzenia swoich (nowych) uprawnień 
i funkcji nadzorczych. W rozdziale czwartym stwierdzono, że jest to dobrą praktyką 
powszechnie stosowaną na szczeblu krajowym, która pomaga zapewnić to, by prawo 
do ustalania tego, które informacje są istotne, w pierwszej kolejności przysługiwało 
nadzorcy. W kontekście nadzorowania agencji AFSJ przez PE o dostęp do informacji 
niejawnych ubiegałby się jeden z mechanizmów instytucjonalnych wyszczególnionych 
poniżej, a także byłyby one mu udostępniane. Dostęp do informacji niejawnych na 
podstawie wniosków podlegałby jednak odpowiednim ograniczeniom, takim jak te, które 
zostały wymienione w załączniku drugim do umowy ramowej zawartej w 2010 r. pomiędzy 
PE i Komisją. 
 
Zalecenie 14: Przepisy legislacyjne dotyczące nadzorowania przez Parlament Europejski 
agencji AFSJ powinny obejmować ogólne prawo przysługujące organowi wyznaczonemu 
przez Parlament Europejski do dostępu do informacji niejawnych, które on sam uzna za 
istotne z punktu widzenia swoich uprawnień i funkcji nadzorczych. 

 
Podczas gdy PE musi przysługiwać ogólne prawo do żądania dostępu do informacji 
niejawnych istotnych z punktu widzenia jego mandatu do nadzorowania agencji AFSJ, 



Nadzór parlamentarny nad agencjami bezpieczeństwa i agencjami wywiadowczymi w Unii Europejskiej 
____________________________________________________________________________________________ 

17 

dostęp do właściwych informacji można by lepiej zapewnić poprzez nałożenie na agencje 
wymogu ujawniania konkretnych kategorii informacji z własnej inicjatywy. Na podstawie 
tego, za czym opowiedziano się w rozdziale piątym, można by na przykład nałożyć wymóg 
ujawniania z własnej inicjatywy następujących rodzajów informacji: 
 

 rocznych planów pracy agencji AFSJ; 
 ocen zagrożenia sporządzanych przez agencje;  
 umów o współpracy i wymianie informacji zawieranych między agencjami AFSJ; 
 umów o współpracy i wymianie informacji zawieranych między agencjami AFSJ 

i państwami trzecimi; 
 wszelkich informacji dotyczących planowania wydatków i dokonanych wydatków. 

 
Ujawnianie tego typu informacji z własnej inicjatywy jest zasadniczo zgodne z podobnymi 
przepisami, które mają zastosowanie do ujawniania informacji z własnej inicjatywy 
organom nadzoru na szczeblu krajowym (patrz rozdział czwarty). 
 
Zalecenie 15: Nowe przepisy legislacyjne dotyczące nadzorowania przez Parlament 
Europejski agencji AFSJ powinny zawierać wykaz konkretnych kategorii informacji, w tym 
informacji niejawnych, które muszą zostać ujawnione organowi wyznaczonemu przez 
Parlament Europejski. 

 

Ochrona informacji przetwarzanych przez Parlament Europejski 
 
Poprawie dostępu Parlamentu Europejskiego do informacji niejawnych będzie musiało 
towarzyszyć opracowanie zasad i procedur dotyczących ochrony informacji niejawnych 
przetwarzanych przez Parlament.  
 
W rozdziale czwartym przedstawiono w skrócie trzy główne mechanizmy, których celem 
jest dopilnowanie, aby członkowie organów nadzoru nie ujawniali informacji niejawnych bez 
odpowiedniego zezwolenia. PE może zechcieć rozważyć zastosowanie poszczególnych 
mechanizmów. Po pierwsze należy podjąć działania mające na celu dopilnowanie, aby na 
stanowiska, na których możliwy będzie dostęp do informacji niejawnych, wybierane były 
odpowiednie osoby. Jeden bardzo prostu sposób, który można zastosować w PE, polega na 
tym, że liderzy grup starannie wybierają tych posłów do PE, którzy zostaną członkami 
organów mających dostęp do informacji niejawnych. PE mógłby kierować się praktyką 
stosowaną w niektórych parlamentach krajowych, zgodnie z którą członkowie komisji 
mających dostęp do informacji niejawnych są wybierani przez osoby pełniące takie same 
funkcje, co zapewnia wsparcie ponad podziałami partyjnymi (patrz rozdział czwarty). 
W PE nie ma jednak dla tego żadnego precedensu.  
 
Niektóre organy nadzoru stosują również metody poświadczania bezpieczeństwa 
i postępowania sprawdzającego. Podczas gdy pracownicy PE z pewnością powinni podlegać 
poświadczeniu bezpieczeństwa, zanim zostanie im przyznany dostęp do informacji 
niejawnych, sytuacja z posłami do PE jest bardziej skomplikowana. W rozdziale czwartym 
wykazano, że w większości państw członkowskich UE (lecz nie wszystkich) posłowie do PE 
podlegają poświadczaniu bezpieczeństwa i postępowaniu sprawdzającemu. Te rozbieżności 
w praktykach krajowych są dla PE problemem, ponieważ poświadczenie bezpieczeństwa 
(posłów do PE) musi zostać przeprowadzone przez władze krajowe, a wielu państwach 
członkowskich UE parlamentarzyści nie mogą podlegać poświadczeniu bezpieczeństwa. 
Z tego też względu w porozumieniu ramowym zawartym w 2010 r. pomiędzy PE i Komisją 
pozostawiono pewną swobodę stosowania przez państwa członkowskie różnych praktyk 



Departament Tematyczny C: Prawa Obywatelskie i Sprawy Konstytucyjne 
____________________________________________________________________________________________ 

18 

poprzez wprowadzenie zwrotu „odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa osobowego”. 
Biorąc pod uwagę wrażliwość związaną z poświadczaniem bezpieczeństwa osobowego 
parlamentarzystów, zaleca się, aby instytucje UE zastosowały to podejście przy 
opracowywaniu ram prawnych regulujących dostęp posłów do PE do informacji niejawnych 
udostępnianych przez inne instytucje i organy UE. Należy jednak podkreślić, że 
poświadczanie bezpieczeństwa może być postrzegane jako środek budowy zaufania, dzięki 
któremu nadzorcom może być łatwiej uzyskać dostęp do informacji niejawnych. W świetle 
powyższego posłowie do PE, którzy nie są członkami organów mających dostęp 
do informacji niejawnych, mogą zechcieć rozważyć uzyskanie poświadczenia 
bezpieczeństwa, nawet jeśli parlamentarzyści w ich kraju zwykle nie podlegają procesom 
poświadczania bezpieczeństwa osobowego. 
 
Po drugie w większości państw niedozwolone ujawnienie informacji niejawnych przez 
posłów do PE i innych kontrolerów uznaje się za niezgodne z prawem. Na szczeblu UE 
nałożenie kar za niedozwolone ujawnienie informacji niejawnych komplikuje to, 
że zaskarżenie posła do PE musi odbyć się zgodnie z prawem krajowym. Parlament 
Europejski dysponuje jednak własnymi procedurami dyscyplinarnymi, które można by 
zastosować, w przypadku gdy poseł do PE ujawni informacje niejawne bez odpowiedniego 
zezwolenia. Ocena odpowiedniości tych procedur nie jest jednak przedmiotem niniejszej 
ekspertyzy. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań skuteczności tych procedur 
oraz tego, w jaki sposób krajowe przepisy prawa karnego miałyby zastosowanie do 
niedozwolonego ujawniania informacji niejawnych przez posłów do PE lub pracowników PE. 
Najlepszym rozwiązaniem byłoby osiągnięcie pod tym względem paneuropejskiej spójności, 
tak aby uniknąć sytuacji, w której posłowie do PE byliby traktowani różnie w zależności od 
swojej przynależności państwowej. 
 
Wreszcie ważną rolę w dopilnowaniu, aby informacje niejawne nie były ujawniane ani 
przypadkowo, ani umyślnie, odgrywają fizyczne środki i procedury ochronne. W trakcie 
przygotowywania niniejszej ekspertyzy, tj. w maju 2011 r., grupa robocza PE sporządzała 
projekt nowych procedur bezpieczeństwa umożliwiających PE otrzymywanie i przetwarzanie 
informacji niejawnych. Odbywa się to w kontekście wdrożenia załącznika drugiego do 
umowy ramowej zawartej w 2010 r. pomiędzy PE i Komisją. Chociaż rzeczone procedury 
bezpieczeństwa są opracowywane w wyniku zawarcia umowy, która ma ułatwić PE dostęp 
do informacji niejawnych pochodzących od Komisji, można by je również stosować 
w odniesieniu do informacji pochodzących od Rady, ESDZ i organów AFSJ. Biorąc pod 
uwagę wysoce techniczny charakter procedur ochrony informacji, PE może skorzystać 
z dyskusji z parlamentami krajowymi i pozaparlamentarnymi organami nadzoru mającymi 
doświadczenie w takich kwestiach. 
 
Należy zauważyć, że same te procedury nie wystarczą, aby przekonać organy AFSJ, Radę, 
Komisję i państwa członkowskie do tego, że Parlamentowi Europejskiemu można powierzyć 
informacje niejawne. Z czasem będą musiały się stopniowo wykształcić stosunki oparte na 
zaufaniu; posłowie do PE mogą się do tego w znaczny sposób przyczynić poprzez 
pokazanie, że nie ujawnią informacji bez odpowiedniego zezwolenia. 

Mechanizmy nadzoru 
 
W rozdziale piątym zaproponowaliśmy różne opcje mające zastosowanie do mechanizmów 
lub organów parlamentarnych, które mogłyby przejąć funkcje nadzorcze, o których mowa 
w niniejszej ekspertyzie. Istnieją również mechanizmy, za pośrednictwem których 
PE powinien móc uzyskać dostęp do informacji niejawnych w przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.  
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Wskazane jest, aby organ ponoszący główną odpowiedzialność za nadzór nad agencjami 
AFSJ był jednocześnie organem mającym dostęp do informacji niejawnych w przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W rozdziale czwartym wykazano, że 
na szczeblu krajowym specjalistyczne komisje ds. nadzoru zawsze są jednym z organów 
parlamentarnych (lub jedynym takim organem), które mają dostęp do informacji 
niejawnych w dziedzinie bezpieczeństwa (patrz tabela 3). Dysponując jednym 
mechanizmem zapewniającym PE dostęp do informacji odnoszących się do agencji AFSJ 
oraz oddzielnym organem — bez takiego samego poziomu dostępu do tego typu informacji 
— odpowiedzialnym za nadzorowanie, tego typu organy poważnie osłabiłyby nadzór nad 
tymi agencjami. Przyczyny takiego stanu rzeczy są oczywiste: organy uprawnione do 
sprawowania nadzoru muszą mieć dostęp do właściwych informacji, zaś organy mające 
dostęp do informacji odnoszących się do konkretnych agencji, lecz niebędące wyraźnie 
uprawnione do nadzorowania owych agencji, nie mogą skutecznie korzystać ze swojego 
uprzywilejowanego dostępu do informacji.  
 
Zalecenie 16: Organ Parlamentu Europejskiego odpowiedzialny za nadzór nad agencjami 
AFSJ powinien być jednocześnie organem PE mającym dostęp do informacji niejawnych 
w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.  
 
Byłoby najlepiej, gdyby PE miał jeden organ (np. komisja LIBE lub nowo utworzona 
podkomisja), który odgrywałby główną rolę w sprawowaniu parlamentarnego nadzoru nad 
agencjami AFSJ. W celu zapewnienia stosowania przez PE spójnego i skoordynowanego 
podejścia do nadzorowania agencji AFSJ powinien istnieć jeden organ, który ponosiłby 
główną odpowiedzialność za wszystkie funkcje nadzorcze względem wszystkich agencji 
AFSJ. Taka odpowiedzialność powinna obejmować nie tylko uprawnienia i funkcje nadzorcze 
PE, lecz również współpracę z parlamentami krajowymi i pozaparlamentarnymi organami 
nadzoru, takimi jak wspólne organy nadzorcze. Ważnym wyjątkiem od tego jest finansowy 
nadzór nad agencjami, za który oczywiście pozostanie odpowiedzialna Komisja Budżetowa 
i Komisja Kontroli Budżetowej. Niemniej jednak niezależnie od tego, który organ będzie 
ponosił główną odpowiedzialność za nadzorowanie agencji AFSJ, powinien być on ściśle 
zaangażowany w pracę komisji BUDG i CONT mającą związek z działalnością tych agencji. 
Należy podkreślić, że „organ”, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie może ponosić 
głównej odpowiedzialności za nadzorowanie Sitcenu, ponieważ Sitcen podlega wspólnej 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, za prowadzenie której odpowiada wysoka 
przedstawiciel.  
 
Zalecenie 17: Parlament Europejski powinien zapewnić funkcjonowanie jednego organu 
parlamentarnego ponoszącego główną odpowiedzialność za nadzorowanie agencji 
działających w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.  
 

Wykonywanie dodatkowych funkcji nadzorczych przez komisję LIBE  
 
Utworzenie w PE nowego organu lub mechanizmu może być kompleksowym 
i przeciągającym się procesem wymagającym porozumienia wielu innych podmiotów. 
W zależności o tego, jaki rodzaj mechanizmu PE zdecyduje się utworzyć, jego utworzenie 
może być niemożliwe dopóty, dopóki nie zostaną opracowane nowe przepisy dotyczące 
Europolu i Eurojustu oraz dopóki nie zaczną obowiązywać ramy prawne regulujące dostęp 
PE do informacji niejawnych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 
Wobec tego komisja LIBE musi opracować procedury, które sprawią, że będzie ona lepiej 
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dostosowana do pełnienia funkcji forum nadzoru nad agencjami AFSJ, przynajmniej 
tymczasowo.  
 
Stosunkowo prostą opcją jest prowadzenie przez Prezydium komisji LIBE nieoficjalnych 
spotkań z dyrektorami / przewodniczącym agencji AFSJ lub przedstawicielami zarządu 
(w przypadku Europolu i Fronteksu) i kolegium (w przypadku Eurojustu). W ten sposób 
posłowie do PE mieliby możliwość omawiania delikatnych spraw z wymienionymi osobami 
podczas nieoficjalnych spotkań w kameralnym gronie. Omawiane sprawy mogłyby 
obejmować wszystko to, co podlega szerszemu zakresowi uprawnień komisji LIBE. 
Na przykład na tego typu spotkaniach dyrektorzy mogliby informować członków Prezydium 
o delikatnych kwestiach o strategicznym znaczeniu lub o problemach związanych 
z funkcjonowaniem ich agencji. W trakcie rozmów prowadzonych na potrzeby niniejszej 
ekspertyzy dowiedzieliśmy się, że niektórzy posłowie do PE i dyrektorzy agencji 
z zadowoleniem przyjęliby możliwość omawiania szczególnie delikatnych spraw na bardziej 
poufnych spotkaniach. Takie spotkania można by organizować na wniosek 
przewodniczącego komisji LIBE, dyrektorów / przewodniczącego agencji AFSJ lub 
odpowiednich członków zarządu/kolegium. Mimo że nieformalne spotkania w kameralnym 
gronie mogłoby być przydatne w kontekście doraźnie prowadzonych dyskusji na niektóre 
tematy, nie mogłyby one służyć za mechanizm właściwy do wykonywania wielu funkcji 
nadzorczych, o których mowa powyżej.  
 
Zalecenie 18: Komisja LIBE Parlamentu Europejskiego powinna opracować procedury, 
które sprawią, że będzie ona lepiej dostosowana do pełnienia funkcji forum nadzoru nad 
agencjami AFSJ, przynajmniej tymczasowo. W tym celu komisja LIBE mogłaby organizować 
nieformalne spotkania z udziałem członków swojego Prezydium i dyrektorów (lub 
przewodniczącego w przypadku Eurojustu) agencji AFSJ lub przedstawicieli zarządów 
agencji (lub kolegium Eurojustu), tak aby dyskutować o delikatnych sprawach, które nie 
mogą być omawiane na posiedzeniach komisji w pełnym składzie. 
 

Opcje utworzenia komisji specjalnej ds. przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości (AFSJ) 
 
W rozdziale trzecim niniejszej ekspertyzy przeanalizowana została rola komisji specjalnej 
Parlamentu Europejskiego – niewielkiej grupy posłów do PE wchodzących w skład przede 
wszystkim komisji AFET; komisja specjalna ma na zadanie umożliwić PE zajmowanie się 
sprawami, które dotyczą informacji niejawnych w dziedzinie WPZiB (w dalszej części 
komisja ta będzie nazywana „komisją specjalną ds. wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa – WPZiB”). Istnieje szereg możliwości rozszerzenia kompetencji tej 
komisji lub zastosowania podobnego modelu na potrzeby nadzorowania organów AFSJ. 
Kompetencje tej komisji specjalnej można by ewentualnie rozszerzyć w celu objęcia nimi 
również przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości poprzez zmianę 
porozumienia międzyinstytucjonalnego, co umożliwi PE zajmowanie się sprawami, które 
odnoszą się do informacji niejawnych dotyczących między innymi agencji AFSJ. PE i Rada 
mogliby ewentualnie zgodzić się na utworzenie w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości komisji specjalnej na kształt komisji specjalnej ds. WPZiB. Obydwie 
przedstawione opcje mają jednak wiele istotnych wad.  
 
Pierwszy problem polega na tym, że tego typu komisja specjalna ostatecznie jest dla swojej 
komisji macierzystej jedynie narzędziem służącym do uzyskania dostępu do informacji 
niejawnych. Ani istniejąca komisja specjalna, ani zaproponowana komisja specjalna 
ds. AFSJ (w przedstawionej tutaj formie) nie miałaby specjalnych uprawnień nadzorczych. 
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Jeśli miałby zostać jej przyznany specjalny mandat, sensowne byłoby zastosowanie zamiast 
tego opcji stałej podkomisji sprawdzonej pod kątem bezpieczeństwa osobowego (patrz 
poniżej). Co więcej, zważywszy na to, że komisja specjalna składałby się z niewielkiej grupy 
posłów do PE, nie miałaby swojego sekretariatu oraz spotykałaby się sporadycznie, trudno 
jest zrozumieć, w jaki sposób mogłaby pełnić różne funkcje nadzorcze, które zostały 
wyszczególnione w rozdziale piątym i podsumowane w niniejszej sekcji.  
 
Po drugie istnieją wątpliwości co do tego, czy komisja specjalna potrafiłaby skutecznie 
wykorzystywać informacje niejawne, do których miałaby dostęp w ramach dyskusji z Radą 
lub urzędnikami agencji. Biorąc pod uwagę to, że komisja specjalna nie miałaby 
szczególnych uprawnień do sporządzania sprawozdań, nie jest jasne, jakiemu celowi 
miałaby ona służyć, mając dostęp do informacji niejawnych. Ponadto członkom komisji 
specjalnej oczywiście nie wolno by było przekazywać informacji niejawnych ani odnosić się 
do nich podczas dyskusji z pozostałymi członkami komisji LIBE. To z kolei utrudniałoby 
komisji LIBE korzystanie z uprzywilejowanego dostępu komisji specjalnej do informacji 
niejawnych w ramach własnej działalności. Z tego względu funkcjonowanie komisji 
specjalnej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości byłoby niezgodne 
z zaleceniem 16, które podkreśla to, że organ odpowiedzialny za nadzorowanie agencji 
AFSJ musi być jednocześnie organem mającym dostęp do informacji niejawnych 
odnoszących się do tych agencji.  
 
Po trzecie w przypadku gdyby członkowie komisji specjalnej ds. AFSJ nie byli ekspertami 
w dziedzinie omawianych tematów i agencji, mogliby oni nie mieć odpowiedniej wiedzy, aby 
zadawać najistotniejsze pytania lub docierać do istotnych informacji. Ryzyko tego, 
że komisja specjalna będzie miała niewystarczającą wiedzę ekspercką, byłoby o wiele 
większe, gdyby PE i Rada wybrali opcję rozszerzenia mandatu istniejącej komisji specjalnej 
ds. WPBiZ. Wynika to z tego, że członkowie i pracownicy tej komisji wchodzą w skład 
głównie komisji AFET i mogą nie mieć konkretnej wiedzy eksperckiej na tematy właściwe 
dla przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.  
 
Wreszcie ustanowienie komisji specjalnej ds. AFSJ (i podobne uregulowania w innych 
obszarach polityki) nie zlikwidowałoby potrzeby opracowania obszernych ram prawnych 
regulujących dostęp do informacji niejawnych w zakresie przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, i innych dziedzin. Istnieje ryzyko tego, że poprzez 
przyznanie komisji specjalnej składającej się z posłów do PE dostępu do informacji 
niejawnych na temat przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Rada może 
usiłować ominąć potrzebę gruntownego ponownego rozpatrzenia ram prawnych 
regulujących parlamentarny dostęp do informacji.  
 
Zalecenie 19: Parlament Europejski nie powinien dążyć do rozszerzenia mandatu 
istniejącej komisji specjalnej w celu objęcia nim przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości ani do utworzenia nowej komisji specjalnej ds. AFSJ. 
 
Istniejąca komisja specjalna ds. WPZiB Parlamentu Europejskiego może zajmować się 
sprawami w dziedzinie WPZiB, które wiążą się z omówieniem informacji niejawnych 
z wysoką przedstawiciel. Zważywszy na to, że Sitcen podlega kompetencjom wysokiej 
przedstawiciel, komisja specjalna ds. WPBiZ mogłaby wykorzystywać spotkania z nią w celu 
omówienia spraw związanych z Sitcenem. Członkowie komisji specjalnej ds. WPBiZ mogliby 
na przykład starać się lepiej poznać skład Sitcenu, jego obecne priorytety lub rolę, jaką 
odgrywa w ocenianiu zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego UE.  
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Warto ponownie zaznaczyć, że wykorzystywanie komisji specjalnej ma wiele istotnych wad. 
Po pierwsze przyznanie ściśle wyselekcjonowanej grupie posłów do PE dostępu do 
informacji na temat pracy Sitcenu może w zaledwie niewielkim stopniu przyczynić się do 
podniesienia świadomości na temat roli Sitcenu wśród posłów do PE i pracowników PE. 
To, na ile tego typu dyskusje przyczyniłyby się do podniesienia świadomości na temat roli 
Sitcenu, zależałoby również od tego, ile informacji na temat Sitcenu omawianych na 
posiedzeniu komisji specjalnej byłoby uznawanych za niejawne. Po drugie powodzenie tej 
opcji zależałoby od gotowości przewodniczącego komisji AFET do omówienia funkcji Sitcenu 
w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego z wysoką przedstawiciel; byłoby to raczej mało 
prawdopodobne, biorąc pod uwagę to, że komisja AFET nie zajmuje się sprawami 
związanymi z bezpieczeństwem wewnętrznym i ma wiele innych priorytetów do omówienia 
z wysoką przedstawiciel. Wreszcie nie ma oczywiście gwarancji, że wysoka przedstawiciel 
będzie chciała dyskutować o tych sprawach, zważywszy na to, że praca Sitcenu ma 
niezwykle delikatny charakter, co wynika z obecności urzędników oddelegowanych przez 
krajowe agencje wywiadowcze. 
 
Niemniej jednak pomimo tych wad komisja specjalna ds. WPBiZ jest obecnie jedynym 
mechanizmem, z jakiego może korzystać PE w celu dyskutowania o pracy Sitcenu. 
Jak konsekwentnie twierdzimy, PE nie ma tak uprzywilejowanej pozycji w stosunku do 
Sitcenu, jak w przypadku innych agencji AFSJ, z różnych powodów: na przykład Sitcen nie 
jest autonomiczną agencją finansowaną z budżetu UE, PE nie ma uprawnień do 
współstanowienia prawa w dziedzinie WPBiZ ani jasnego mandatu, opierającego się na 
postanowieniach traktatowych, do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad Sitcenem. 
W związku z tym komisja specjalna ds. WPBiZ jest jedynym mechanizmem, 
za pośrednictwem którego PE może sprawować pewien ograniczony nadzór nad Sitcenem. 
 
Zalecenie 20: Parlament Europejski powinien wykorzystać swoją istniejącą komisję 
specjalną do przeanalizowania pracy Centrum Sytuacyjnego Unii Europejskiej. Komisja 
specjalna mogłaby skorzystać ze swojego uprzywilejowanego dostępu do informacji 
niejawnych w celu zbadania roli odgrywanej przez Centrum Sytuacyjne w przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 
 

Utworzenie podkomisji LIBE w celu nadzorowania agencji AFSJ 
 
PE mógłby rozważyć utworzenie podkomisji komisji LIBE na potrzeby nadzorowania agencji 
AFSJ. Podkomisja LIBE byłaby organem stałym, utworzonym zgodnie z Regulaminem PE. 
Zanim przedstawimy powody, dla których uważamy, że podkomisja LIBE może być 
skutecznym mechanizmem rozwoju nadzoru PE nad agencjami AFSJ, najpierw 
zaproponujemy warunki funkcjonowania tego typu podkomisji.  
 
Mandat 
 
Mandat jakiejkolwiek podkomisji nie może przekraczać ogólnego zakresu mandatu komisji 
LIBE, zgodnie z którym „Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych ma uprawnienia w zakresie [...] Europolu, Eurojustu, Cepolu i innych 
organów i agencji działających w tym obszarze”. W tym kontekście podkomisja ponosiłaby 
główną odpowiedzialność za nadzorowanie agencji AFSJ przez Parlament Europejski. 
Zakładamy, że jurysdykcją podkomisji zostałyby objęte wszystkie agencje AFSJ, które 
obecnie podlegają kompetencjom komisji LIBE. Biorąc pod uwagę obecny podział 
obowiązków w PE, podkomisja LIBE nie mogłaby sprawować bezpośredniego nadzoru nad 
Sitcenem, ponieważ stanowi on część ESDZ, która podlega komisji AFET. Niemniej jednak 
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podkomisja LIBE mogłaby ściśle współpracować z komisją AFET, jej podkomisją ds. obrony 
i komisją specjalną ds. WPBiZ w sprawach związanych z działalnością Sitcenu istotną 
z punktu widzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 
 
Podkomisji LIBE można by na przykład powierzyć zadanie polegające na pełnieniu funkcji 
nadzorczych wyszczególnionych w rozdziale piątym, a także wszelkich innych funkcji, jakie 
PE uzna za istotne. W przypadku rozszerzenia funkcji i uprawnień agencji AFSJ mandat 
podkomisji zostałby odpowiednio zmieniony. Uwzględniając uprawnienia i funkcje 
nadzorcze, które zostały przedstawione we wcześniejszej części niniejszej ekspertyzy, 
mandat podkomisji mógłby obejmować, co następuje: 
 

i. Pełnienie funkcji forum w kontekście okresowych spotkań ad hoc z, między innymi, 
dyrektorami / przewodniczącym agencji AFSJ; przedstawicielami zarządów 
/ kolegium; właściwymi urzędnikami z Komisji i Rady; 

ii. Otrzymywanie i analizowanie rocznych planów pracy i sprawozdań agencji AFSJ; 
iii. Otrzymywanie ocen zagrożenia opracowywanych przez agencje AFSJ; 
iv. Utrzymywanie stosunków ze wspólnymi organami nadzorczymi i innymi 

specjalistycznymi pozaparlamentarnymi organami nadzoru odpowiedzialnymi 
za nadzorowanie agencji AFSJ. Rola ta obejmowałaby analizowanie rocznych 
i tematycznych sprawozdań wspólnych organów nadzorczych i utrzymywanie z nimi 
regularnego dialogu; 

v. Sporządzanie sprawozdań z własnej inicjatywy i sprawozdań legislacyjnych komisji 
LIBE dotyczących spraw związanych z agencjami AFSJ; 

vi. Pełnienie funkcji doradczych komisji LIBE w odniesieniu do przeznaczania środków 
budżetowych na rzecz agencji AFSJ i udzielania im absolutorium budżetowego oraz 
sporządzanie opinii eksperckich w celu wsparcia pracy Komisji Budżetowej i Komisji 
Kontroli Budżetowej; 

vii. Współpracę z innymi komisjami Parlamentu Europejskiego, które dysponują 
kompetencjami umożliwiającymi im zajmowanie się sprawami związanymi 
z agencjami AFSJ. Podkomisja mogłaby prowadzić dialog zwłaszcza z komisją 
specjalną ds. zagranicznych i komisją specjalną ds. WPBiZ odnośnie do działalności 
Sitcenu. Jeśli PE zdecyduje się sporządzać opinie na temat sytuacji w zakresie 
przestrzegania praw człowieka przez partnerów agencji AFSJ w państwach trzecich, 
podkomisja powinna skonsultować się w tej sprawie z podkomisją ds. praw 
człowieka komisji AFET; 

viii. Analizowanie konkretnych aspektów współpracy agencji AFSJ z państwami trzecimi 
i organizacjami międzynarodowymi, w tym umów o wymianie informacji zawartych 
w tym kontekście;  

ix. Analizowanie stosunków pomiędzy agencjami AFSJ, w tym ich protokołów ustaleń; 
x. Koordynowanie stosunków z parlamentami krajowymi i reprezentowanie Parlamentu 

Europejskiego na posiedzeniach międzyparlamentarnych mających znaczenie dla 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 

 
Zgodnie z naszymi wcześniejszymi uwagami odnośnie do roli PE w nadzorowaniu agencji 
AFSJ nie uważamy, aby podkomisja LIBE powielała pracę wspólnych organów nadzorczych, 
jeśli chodzi o badanie legalności wykorzystywania danych osobowych przez konkretne 
agencje AFSJ. Co więcej, podkomisja LIBE nie zajmowałaby się analizowaniem pozostałej 
działalności operacyjnej agencji, na przykład ich plików roboczych lub koordynowanych 
przez nie wspólnych operacji. Podkomisja LIBE nie powinna również naruszać kompetencji 
parlamentów krajowych i innych organów nadzoru odpowiedzialnych za analizowanie pracy 
władz krajowych związanej z agencjami AFSJ. 
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Członkostwo 
 
Zasady członkostwa w podkomisji LIBE należałoby określić zgodnie ze wskazówkami 
zawartymi w art. 186 i 190 Regulaminu Parlamentu Europejskiego. W skład istniejących 
podkomisji (Komisji Spraw Zagranicznych) ds. bezpieczeństwa i obrony oraz ds. praw 
człowieka wchodzi odpowiednio 28 członków i 28 zastępców oraz 30 członków 
i 21 zastępców. Ci posłowie do PE zasadniczo (ale niekoniecznie) są jednocześnie członkami 
Komisji Spraw Zagranicznych. 
 
Uważamy, że liczby te są zbyt duże, biorąc pod uwagę to, że przy tworzeniu podkomisji 
należy kierować się dwoma głównymi zasadami: (1) potrzebą stworzenia niewielkiego, 
poufnego forum, na którym można by prowadzić dyskusje z szefami agencji i zarządami; 
oraz (2) potrzebą przyznania posłom do PE dostępu do niektórych informacji niejawnych 
odnoszących się do agencji. Komisja, w skład której wchodzi 50 członków i zastępców, nie 
byłaby w stanie zaspokoić tych potrzeb. Wiele z wyżej wymienionych obaw, jakie agencje 
(oraz Rada i Komisja) mają co do poufności dyskusji i ochrony informacji niejawnych, 
w rzeczywistości nie pojawiłoby się, gdyby w skład podkomisji nie wchodziło tak wielu 
posłów do PE. Abstrahując od problemów związanych z ochroną informacji niejawnych, 
wraz z utworzeniem podkomisji należałoby stworzyć warunki, w których między innymi 
dyrektorzy agencji czuliby się na tyle bezpiecznie, aby omawiać z grupą posłów do PE 
problemy lub delikatne sprawy, i mieli pewność co do tego, że treść tego typu dyskusji nie 
będzie dalej rozpowszechniana. W końcu dyrektorzy agencji i pracownicy Rady, Komisji 
i wspólnych organów nadzorczych prawdopodobnie powstrzymają się od omawiania z PE 
delikatnych spraw, jeśli nie będą mieli pewności co do tego, że owe dyskusje pozostaną 
poufne. 
 
Na szczeblu krajowym znaczna większość specjalistycznych parlamentarnych komisji 
nadzoru składa się z pięciu do piętnastu posłów (patrz tabela 1 w rozdziale czwartym). 
Tego typu komisje są zazwyczaj mniejsze od pozostałych komisji parlamentarnych 
ze względu na konieczność zachowania poufności, co zostało omówione w rozdziale 
czwartym. Naszym zdaniem podkomisja powinna się składać z maksymalnie 15 posłów do 
PE (łącznie z zastępcami). Utrzymanie takiego składu może być jednak trudne, zważywszy 
na wymóg, zgodnie z którym skład komisji i podkomisji PE powinien odzwierciedlać ogólny 
skład PE.  
 
Korzystne byłoby, gdyby członkowie podkomisji pełnili w komisji LIBE funkcję albo 
członków, albo zastępców. Zwiększyłoby to prawdopodobieństwo tego, że członkowie 
podkomisji mają wystarczającą wiedzę na temat agencji, umożliwiającą im przyczynienie 
się do skutecznego funkcjonowania podkomisji. Wreszcie PE mógłby rozważyć włączenie 
niektórych posłów do PE, którzy są członkami innych (pod)komisji, które zajmują się 
sprawami związanymi z agencjami AFSJ lub mają inną wiedzę ekspercką istotną z punktu 
widzenia nadzorowania agencji AFSJ. Do takich posłów do PE można by zaliczyć członków 
Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Spraw Zagranicznych i jej podkomisji ds. praw 
człowieka. W rozdziale czwartym wskazano, że pierwszeństwo we włączeniu do krajowych 
parlamentarnych komisji nadzoru mają członkowie z urzędu (innych komisji 
parlamentarnych). Może to pomóc w zapewnieniu odpowiedniej koordynacji między 
komisjami zajmującymi się powiązanymi sprawami.  
 
Dostęp do informacji 
 
Wszyscy członkowie i pracownicy podkomisji mieliby prawo dostępu do informacji 
niejawnych odpowiednio do zakresu kompetencji podkomisji. Poza tym w odniesieniu do 
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pewnych kategorii informacji agencje, ich zarządy/kolegium i, w stosownych przypadkach, 
Rada i Komisja mogłyby być zobowiązane do ich ujawnienia podkomisji (patrz powyżej). 
Podkomisja nie musiałaby mieć jednak dostępu do informacji zgromadzonych w bazach 
danych agencji lub wszelkich danych osobowych. Podkomisja mogłaby zostać zobowiązana 
do wdrożenia środków mających na celu ochronę informacji, które to środki zostały 
omówione w rozdziale piątym. 
 
Zasoby 
 
Pracę podkomisji musieliby wspierać pełnoetatowi pracownicy sprawdzeni pod kątem 
bezpieczeństwa osobowego. Ma to szczególne znaczenie w świetle tego, że posłowie do PE 
często są członkami kilku komisji i podróżują służbowo między swoim krajem, Brukselą 
i Strasburgiem. Pełnoetatowi pracownicy są również ważni w kontekście rozwoju wiedzy 
instytucjonalnej i wiedzy eksperckiej PE na temat agencji AFSJ; gwarantuje to zachowanie 
tego typu wiedzy, na wypadek gdyby posłowie do PE przeszli do innych komisji lub opuścili 
PE.  
 
Ocena 
 
To, czy Parlament Europejski musi utworzyć podkomisję LIBE w celu nadzorowania pracy 
agencji AFSJ, w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób jego mandat do nadzorowania 
tych agencji zostanie zdefiniowany w przyszłych przepisach dotyczących Europolu, 
Eurojustu i Fronteksu. Jeśli uprawnienia i funkcje nadzorcze PE pozostaną zbliżone do 
obecnych, tj. nadal będą stosunkowo ograniczone, nie wiadomo, czy podkomisja będzie 
potrzebna. Jeśli PE przejmie jednak dodatkowe funkcje nadzorcze zgodne z opcjami 
przedstawionymi w rozdziale piątym, wówczas wiele argumentów będzie przemawiało 
za utworzeniem podkomisji. Istnieją cztery główne powody, dla których uważamy, 
że podkomisja mogłaby zostać utworzona.  
 
Po pierwsze twierdzimy, że PE powinien mieć dostęp do informacji niejawnych, 
w posiadaniu których znajdują się agencje AFSJ i które dotyczą ich pracy, oraz że istnieje 
potrzeba prowadzenia poufnych, nieformalnych dyskusji z dyrektorami agencji i innymi 
właściwymi zainteresowanymi podmiotami. Istniejące instytucjonalne struktury nadzorcze 
PE nie są jednak odpowiednio dostosowane do tego typu funkcji, ponieważ zbyt wielu 
posłów do PE jest w nie zaangażowanych i nie ma warunków, aby prowadzić poufne 
dyskusje z agencjami w bardziej kameralnym gronie. Przestrzegamy przed rozwiązaniem 
tego problemu poprzez wykorzystanie mechanizmu lub organu, który po prostu ma dostęp 
do informacji niejawnych odnoszących się do agencji AFSJ, lecz nie ma przy tym uprawnień 
zezwalających na wykorzystywanie tych informacji jako części procesów nadzorczych. 
Warto przypomnieć, że dostęp organu parlamentarnego do informacji nie jest celem samym 
w sobie: musi być on środkiem umożliwiającym parlamentowi nadzorowanie 
poszczególnych agencji. Z tego względu odnieśliśmy się krytycznie wobec ewentualnego 
zastosowania modelu komisji specjalnej ds. AFSJ. Konieczność połączenia dostępu do 
informacji niejawnych z wyraźnym mandatem nadzorczym jest jednym z najważniejszych 
argumentów przemawiających za utworzeniem podkomisji.  
 
Drugim argumentem przemawiającym za utworzeniem podkomisji jest to, że komisja LIBE 
może nie mieć czasu na angażowanie się w pełnienie wielu zaproponowanych funkcji 
nadzorczych, o których mowa w rozdziale piątym. Gdyby PE zamierzał odgrywać ważniejszą 
rolę w nadzorowaniu agencji AFSJ, wówczas opcja utworzenia podkomisji byłby 
najkorzystniejsza.  
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Po trzecie utworzenie podkomisji byłoby zgodne z naszym wcześniejszym zaleceniem, 
według którego PE powinien mieć w swojej strukturze jeden organ, który ponosiłby główną 
odpowiedzialność za wszystkie obszary parlamentarnego nadzoru nad agencjami AFSJ. 
Podkomisja mogłaby wówczas wyciągać wspólne wnioski z różnych funkcji nadzorczych 
i dialogu prowadzonego z agencjami, Radą, Komisją, wspólnymi organami nadzorczymi 
i parlamentami krajowymi. To z kolei umożliwiłoby PE opracowanie zaleceń mających 
na celu poprawę pracy agencji, a także pozyskiwanie informacji odnoszących się do innych 
aspektów własnej pracy. Spostrzeżenia podkomisji mogłoby w szczególności pomóc 
w dopilnowaniu, aby różne role, jakie PE odgrywa względem agencji AFSJ, były ze sobą 
w pełni powiązane. Na przykład funkcje współstanowienia prawa przez PE warunkowałyby 
ustalenia i zalecenia dokonywane w ramach nadzoru sprawowanego przez PE, a nadzór 
sprawowany przez podkomisję warunkowałby z kolei korzystanie przez PE z uprawnień 
budżetowych. 
 
Wreszcie utworzenie podkomisji umożliwiłoby PE stopniowe rozwijanie bardziej 
szczegółowej wiedzy, w tym wiedzy eksperckiej, na temat agencji AFSJ. Uważamy, że PE 
obecnie nie posiada wystarczającej wiedzy w tej dziedzinie, a właśnie taka wiedza ma 
kluczowe znaczenie dla aktywnego zaangażowania PE w analizowanie pracy agencji AFSJ.  
 
Zalecenie 21: Parlament Europejski powinien stworzyć podkomisję LIBE na potrzeby 
nadzorowania agencji AFSJ. Dokładny zakres i treść uprawnień podkomisji LIBE zostałyby 
określone zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego, przy czym byłyby ściśle 
powiązane z funkcjami nadzorczymi przydzielonymi PE na podstawie nowych przepisów 
dotyczących Europolu, Eurojustu i Fronteksu. 
 

Wzmocnienie współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim 
i parlamentami krajowymi w zakresie nadzorowania agencji AFSJ 
 
Zgodnie z Traktatem z Lizbony wyraźnie wymaga się od parlamentów krajowych 
zaangażowania w nadzorowanie Europolu i Eurojustu. Mimo że charakter i zakres roli 
parlamentów krajowych różnią się w zależności od państwa, w niniejszej ekspertyzie 
podkreślono trzy ważne sposoby, na które parlamenty krajowe już sprawują pewien nadzór 
nad tymi agencjami (patrz rozdział trzeci). Po pierwsze niektóre parlamenty krajowe 
nadzorują pracę przedstawicieli swoich rządów w Radzie i zarządach agencji, tj. sprawdzają 
krajowe dane wyjściowe przekazywane agencjom AFSJ. Po drugie parlamenty krajowe 
mogą współpracować z agencjami AFSJ bezpośrednio, na przykład poprzez organizowanie 
przesłuchań z udziałem dyrektorów i innych wyższych urzędników, a także 
przygotowywanie sprawozdań dotyczących działalności agencji. Celem tego typu 
zaangażowania jest zazwyczaj bardziej zdobywanie wiedzy o pracy agencji aniżeli 
bezpośrednie analizowanie lub nadzorowanie działalności agencji. Co więcej, parlamenty są 
częścią krajowych systemów nadzorczych, za pośrednictwem których nadzorowane są 
działania podejmowane przez władze krajowe, takie jak policja. Ustalenie procedur 
sprawowania tego typu nadzoru należy do prerogatyw organów krajowych; wydawanie 
zaleceń w tym zakresie nie jest natomiast przedmiotem niniejszej ekspertyzy. Trzecim 
wymiarem udziału parlamentów krajowych w nadzorowaniu agencji AFSJ jest współpraca 
z innymi parlamentami i PE (patrz rozdział trzeci); właśnie na tym wymiarze skupimy się 
w dalszej części. 
 
Uważamy, że cele współpracy międzyparlamentarnej powinny skupiać się przede wszystkim 
na kwestiach strategicznych, a nie na konkretnych operacjach agencji AFSJ. Istnieją trzy 
obszary, na których współpraca międzyparlamentarna mogłaby okazać się szczególnie 
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przydatna. Po pierwsze parlamenty krajowe i PE mogliby odnieść korzyści z dalszych 
dyskusji, a także wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk odnoszących się do 
sprawowania nadzoru nad działalnością władz krajowych związaną z agencjami AFSJ. 
Na przykład istnieje wyraźna potrzeba informowania o tym, w jaki sposób, o ile w ogóle, 
parlamenty krajowe i inne właściwe krajowe organy nadzoru (takie jak organy sądowe) 
nadzorują: (a) wkład poszczególnych krajów w funkcjonowanie agencji AFSJ, na przykład 
informacje przesyłane agencjom AFSJ; oraz (b) działania władz krajowych podejmowane na 
podstawie informacji przekazanych przez te organy lub operacji koordynowanych przez te 
organy – na przykład aresztowania i przesłuchiwanie osób podejrzanych o udział 
w poważnej działalności przestępczej. Nadzorcy krajowi mogliby wykorzystywać tego typu 
informacje w celu kształtowania własnych podejść do nadzorowania działalności na przykład 
policji lub innych agencji granicznych, mających związek z agencjami AFSJ. Po drugie 
parlamenty krajowe i PE mogliby, o ile pozwalałoby im na to prawo krajowe, wymieniać się 
informacjami o szczególnych problemach (w ramach swoich jurysdykcji) związanych 
z wyżej wymienioną działalnością władz krajowych odnoszącą się do pracy agencji AFSJ. 
Wreszcie parlamenty krajowe i PE mogliby ze sobą współpracować w celu oceniania 
zgodności nowych i istniejących już przepisów dotyczących agencji AFSJ z zasadami 
pomocniczości i proporcjonalności. 
 
Panują różne opinie na temat tego, czy taka współpraca powinna zostać 
zinstytucjonalizowana poprzez utworzenie stałego organu międzyparlamentarnego czy też 
powinna odbywać się bardziej nieformalnie w oparciu o już istniejące fora 
międzyparlamentarne. Na przykład w swoim komunikacie z grudnia 2010 r. Komisja 
przedstawiła wnioski dotyczące zaangażowania parlamentów krajowych w nadzorowanie 
Europolu. Komisja zaproponowała utworzenie wspólnego lub stałego forum 
międzyparlamentarnego, na którym reprezentowani by byli zarówno członkowie 
parlamentów krajowych, jak i posłowie do PE, zgodnie z art. 9 i 10 Protokołu w sprawie roli 
parlamentów krajowych w Unii Europejskiej. Komisja zasugerowała ponadto, że tego typu 
forum mogłoby ustanowić podgrupę, która współpracowałaby bezpośrednio z Europolem. 
Forum mogłoby zapraszać dyrektora Europolu, a także mogłoby się regularnie spotykać 
oraz mogłoby ustanowić podgrupę odpowiedzialną za bezpośrednią współpracę 
z Europolem. Parlamenty krajowe w pewnym stopniu poparły wnioski Komisji. Niemniej 
jednak wartość dodaną utworzenia tego typu forum międzyparlamentarnego 
zakwestionowało wiele państw członkowskich UE i parlamentów krajowych. Wszystkie 
formy współpracy, o których mowa powyżej, można by ewentualnie urzeczywistnić 
w kontekście istniejących forów dialogu międzparlamentarnego. 
 
Być może ważniejsze jest jednak to, że właściwe funkcjonowanie stałego organu, w skład 
którego wchodziliby przedstawiciele wszystkich parlamentów krajowych, jest bardzo 
wątpliwe. Stanowiska parlamentów krajowych w kwestii przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, poziomy zainteresowania nią oraz ich wiedza na jej temat 
są bardzo różne w poszczególnych państwach członkowskich UE. W związku z tym dużym 
wyzwaniem byłoby osiągnięcie porozumienia w takich kwestiach, jak na przykład priorytety 
nadzorcze, nie mówiąc o ważniejszych sprawach. Forum, w którym uczestniczyłoby tak 
wiele podmiotów mających różne cele, mogłoby być niemożliwe do urzeczywistnienia, 
ale też trudno by było opracować formułę mniejszego forum, ponieważ wykluczenie 
któregokolwiek parlamentu krajowego byłoby niestosowne. Poza tym parlamenty krajowe 
dysponują zarówno różnymi poziomami dostępu do informacji, w posiadaniu których 
znajdują się władze krajowe, jak i dostępem do różnych rodzajów informacji na temat 
agencji AFSJ. W związku z tym mogłyby one zaczynać z bardzo różnych pozycji, jeśli chodzi 
o ich znajomość poszczególnych kwestii.  
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Mając na uwadze rzeczone wyzwania, nie zalecamy tworzenia stałego forum współpracy 
międzyparlamentarnej w zakresie nadzorowania agencji AFSJ. Byłoby lepiej, gdyby 
parlamenty krajowe i PE zajmowali się sprawami związanymi z agencjami AFSJ w ramach 
już istniejących forów międzyparlamentarnych. Takie fora obejmują wspólne 
spotkania/przesłuchania z udziałem komisji LIBE i właściwych komisji parlamentów 
krajowych, a także COSAC-u. Tak naprawdę przestrzeń wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości, polityczny monitoring Europolu i ocena działalności Eurojustu są 
tematami, które regularnie pojawiają się w programie COSAC-u. Większość członków 
COSAC-u popiera pomysł, aby debaty COSAC-u o Europolu i Eurojuście poprzedzały 
przesłuchania dyrektorów właściwych agencji i ekspertów. Ewentualna rola COSAC-u 
w politycznym monitorowaniu agencji WSiSW opiera się na art. 10 protokołu 
nr 1 załączonego do TFUE w sprawie roli parlamentów krajowych. Zgodnie z treścią tego 
artykułu COSAC powinien propagować wymianę informacji i najlepszych praktyk między 
parlamentami krajowymi i Parlamentem Europejskim, łącznie z ich komisjami specjalnymi, 
a także może organizować międzyparlamentarne konferencje poświęcone konkretnym 
tematom. COSAC nadal mógłby być przydatnym miejscem spotkań sprzyjających 
urzeczywistnieniu form współpracy, o których mowa powyżej. 
 
Zalecenie 22: Międzyparlamentarna współpraca w zakresie nadzorowania agencji AFSJ 
powinna odbywać się w kontekście istniejących forów na rzecz współpracy pomiędzy 
Parlamentem Europejskim i parlamentami krajowymi. Parlament Europejski nie musi 
ustanawiać nowego stałego organu międzyparlamentarnego.  
 
 
 
 



 




