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SÍNTESE 
 
A Direcção-Geral de Políticas Internas do Parlamento Europeu encarregou o Centro de 
Genebra para o Controlo Democrático das Forças Armadas (DCAF - Geneva Centre for the 
Democratic Control of Armed Forces) e o Instituto da União Europeia (EUI - European Union 
Institute) de realizarem um estudo sobre "supervisão parlamentar de agências de 
informações em Estados-Membros relevantes da União Europeia e noutros importantes 
Estados democráticos". Este estudo deverá "identificar normas democráticas e boas 
práticas, assim como o equilíbrio correcto entre as exigências de sigilo e a necessidade de 
controlo, para que possam ser utilizados pelo Parlamento Europeu (PE) aquando da criação 
do seu próprio órgão de supervisão". Na sequência de consultas à Direcção-Geral de 
Políticas Internas do PE, decidiu-se interpretar este mandato num contexto de quatro 
tendências e desenvolvimentos importantes que lançaram o debate sobre o modo como o 
PE poderia reforçar a supervisão das agências do ELSJ da UE e do Centro de Situação da 
União Europeia (Sitcen)1 que também tem um papel a desempenhar no Espaço de 
Liberdade, Segurança e Justiça (ELSJ): 
 
(1) O Tratado de Lisboa confere ao PE e aos parlamentos nacionais um mandato para 
reforçarem a supervisão de dois organismos ELSJ: Europol e Eurojust. Prevê explicitamente 
que os novos regulamentos relativos à Europol e à Eurojust incluam disposições relativas 
ao "controlo" (no caso da Europol) e à "avaliação" (no caso da Eurojust) parlamentares. 
Nos próximos dois anos, a Comissão apresentará propostas para esses regulamentos e o PE 
terá a oportunidade de assegurar que essa legislação inclua as disposições adequadas 
relativamente à supervisão parlamentar. Além disso, o facto de o Espaço de Liberdade, 
Segurança e Justiça estar agora sujeito ao processo legislativo ordinário significa que o PE 
está melhor posicionado para assegurar a inclusão de disposições sobre a supervisão 
parlamentar nos quadros jurídicos - novos ou revistos - para as agências ELSJ. De facto, já 
teve a oportunidade de o fazer num projecto de regulamento sobre a Frontex que, à data 
deste estudo, estava a ser debatido.  
  
(2) O PE poderá ter a oportunidade de abordar o trabalho desenvolvido pelo Sitcen, que 
exerce várias funções no âmbito da segurança interna, por estar agora integrado no 
Serviço Europeu para a Acção Externa (SEAE). Embora o SEAE (e, portanto, o Sitcen) 
esteja abrangido pela Política Externa e de Segurança Comum (PESC), que é um domínio 
de acção intergovernamental, o Tratado de Lisboa confere ao PE novas competências nesta 
matéria.  
 
(3) Há desenvolvimentos importantes a registar em matéria de acesso a informações, que 
estão intrinsecamente associados ao reforço da supervisão dos organismos ELSJ. Em 2010, 
o PE e a Comissão celebraram um novo acordo interinstitucional que melhora 
significativamente o acesso do PE às informações produzidas pela Comissão. Além disso, o 
PE está a ponderar a revisão da legislação da UE relativa ao acesso a informações, assim 
como a possibilidade de um novo acordo interinstitucional com o Conselho, que incluiria 
disposições sobre o acesso parlamentar a informações classificadas. A trajectória dos 
debates em curso terá implicações profundas na supervisão dos organismos ELSJ pelo 
Parlamento Europeu.  
 

                                                 
1 O presente estudo utiliza a expressão "organismos ELSJ" para fazer referência às agências do ELSJ (Europol, 
Eurojust e Frontex) e ao Centro de Situação da União Europeia (Sitcen). 
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(4) De um modo geral, o PE tem desenvolvido durante a última década um interesse 
crescente pelas agências de segurança nacional e pelos organismos ELSJ, o que se tornou 
evidente no forte interesse manifestado pelo desenvolvimento do novo regulamento 
relativo às decisões da Frontex, Europol e Eurojust, assim como nas duas comissões 
temporárias que examinaram as actividades das agências de segurança nacional e 
formularam recomendações importantes em matéria de supervisão. 
 
À luz desta interpretação do mandato, o presente estudo tem como principal objectivo 
facultar uma avaliação comparativa da supervisão das agências de informações nos 
Estados-Membros da União Europeia e noutros Estados democráticos, com vista a 
identificar boas práticas que possam fundamentar o debate sobre o reforço da supervisão 
dos organismos ELSJ pelo Parlamento Europeu.  
 
Este estudo centra-se nas agências Europol, Frontex e Eurojust, assim como no Sitcen. Em 
termos gerais, a função destes organismos ELSJ é facilitar, coordenar e reforçar a 
cooperação entre as autoridades nacionais a fim de promover a segurança e a justiça no 
espaço da União Europeia. A característica distintiva das agências nacionais de 
informações2 será provavelmente a sua competência de utilizar o que se designa por 
"poderes especiais" para recolher informações, tais como o poder de interceptar 
comunicações, de realizar vigilância discreta, de utilizar informadores secretos ou até de 
entrar sub-repticiamente em domicílios. Os organismos ELSJ não possuem esses poderes e, 
quando comparados com esta descrição, torna-se evidente que não são agências de 
informações tal como conceptualizadas a nível nacional. Tendo em conta o interesse do PE 
em reforçar a supervisão destes organismos, optar-se por um mandato para estudar e 
extrair conclusões da supervisão das "agências de informações" nacionais pode parecer 
algo inusitado.  
 
No entanto, os organismos ELSJ e as agências nacionais de informações têm algumas 
características em comum. Ambos exercem "funções de recolha de informações" das 
agências nacionais de informações, embora não necessariamente pelos mesmos métodos 
ou para os mesmos fins. Recolhem (sem recurso a poderes especiais), analisam e divulgam 
as informações a um conjunto de órgãos de decisão. Uma outra semelhança importante 
entre os organismos ELSJ e as agências nacionais de informações é que também eles 
recebem, produzem e divulgam informações classificadas. Este facto tem implicações 
importantes a nível da supervisão porque os supervisores necessitam de aceder a 
informações classificadas para controlar o trabalho das agências cujas actividades são 
"classificadas" e/ou implicam a utilização de informações classificadas, um domínio onde o 
PE pode aprender muito com os sistemas nacionais de supervisão. Devemos, contudo, 
manter prudência acerca da "portabilidade" dos modelos e práticas de supervisão do nível 
nacional para o nível da UE, visto que os supervisores nacionais e o PE controlam agências 
com mandatos e poderes muito diferentes. A supervisão deve ser entendida no contexto 
das organizações que são sujeitas a essa supervisão.  
 

                                                 
2 A expressão "agência de informações" refere-se geralmente a um organismo do Estado que recolhe, analisa e 
divulga informações – sobre ameaças à segurança nacional ou a outros interesses nacionais – aos responsáveis 
políticos e a outros órgãos executivos. As agências de informações podem exercer estas "funções de informação" 
exclusivamente fora da jurisdição territorial do seu país (p. ex. o Serviço Secreto de Informações no Reino Unido), 
exclusivamente dentro do seu território nacional (p. ex. o Gabinete Federal para a Protecção da Constituição na 
Alemanha), ou dentro e fora do seu território nacional (p. ex. o Serviço Geral de Segurança e Informações 
neerlandês ou AIVD). Em alguns países (como a Suécia e a Dinamarca), estes órgãos também podem deter 
poderes policiais, sendo por isso denominados "serviços de segurança policial". Por questões de coerência, este 
estudo utiliza a expressão "agência de informações" para fazer referência às organizações que são designadas 
diversamente por "serviços de segurança", "agências nacionais de informações" ou "serviços de informações". 
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Este estudo divide-se em cinco capítulos. O primeiro apresenta os objectivos, o mandato e 
a metodologia do estudo. O segundo capítulo oferece uma panorâmica geral da base 
jurídica, do mandato e dos poderes actuais da Europol, da Eurojust, da Frontex e do Sitcen, 
e identifica vários domínios de intervenção destes organismos que podem suscitar 
preocupações do ponto de vista da supervisão. O terceiro capítulo analisa o papel e as 
competências actuais do PE em matéria de supervisão dos organismos ELSJ, assim como o 
âmbito do seu acesso a informações provenientes destes organismos ou com eles 
relacionadas. Este capítulo examina também o papel dos parlamentos nacionais na 
supervisão dos organismos ELSJ, assim como o papel das Instâncias Comuns de Controlo 
(ICC) da Europol e da Eurojust no controlo da utilização de dados pessoais por essas 
agências. O quarto capítulo oferece uma avaliação comparativa detalhada do modo como 
se organiza e executa, a nível nacional, a supervisão parlamentar e a supervisão 
especializada não parlamentar. Esta secção presta uma atenção especial ao acesso às 
informações por parte dos órgãos de supervisão parlamentares e não parlamentares. O 
último capítulo do estudo descreve um conjunto de opções para a consolidação e o reforço 
da supervisão da Europol, da Eurojust, da Frontex e do Sitcen pelo Parlamento Europeu. A 
presente síntese pretende oferecer uma visão geral desse capítulo, incluindo as suas vinte 
e duas recomendações ao Parlamento Europeu. 
 

Recomendações para o reforço da supervisão dos 
organismos ELSJ pelo Parlamento Europeu 
 
O presente estudo propõe recomendações detalhadas que podem ser úteis para o próximo 
debate em torno do reforço da supervisão dos organismos ELSJ realizada pelo Parlamento 
Europeu. Algumas destas recomendações aplicam-se à supervisão de todos os organismos 
ELSJ abordados neste estudo, ou seja, a Europol, a Eurojust, a Frontex e o Sitcen; no 
entanto, a maioria diz exclusivamente respeito às agências ELSJ, ou seja, Europol, Eurojust 
e Frontex. Isto deve-se ao facto de o Parlamento Europeu ter um mandato explícito 
consagrado no Tratado para supervisionar a Eurojust e a Europol, e de ser co-legislador em 
futuros regulamentos relativos a estas agências e à Frontex. O desenvolvimento da 
supervisão parlamentar do Sitcen terá de tomar um rumo diferente porque o Sitcen 
inscreve-se na Política Externa e de Segurança Comum (PESC), um domínio relativamente 
ao qual o PE tem menos competências. As recomendações dizem respeito à supervisão dos 
organismos ELSJ tal como existem à data de Maio de 2011. É fundamental que os regimes 
de supervisão sejam desenvolvidos a par de quaisquer alterações aos mandatos e aos 
poderes conferidos a estes organismos, devendo manter-se proporcionais às actividades 
supervisionadas. 
 
Ao criar quadros jurídicos e institucionais para a supervisão parlamentar dos organismos 
ELSJ, o PE e outros intervenientes relevantes devem estar conscientes de que os regimes 
de supervisão não devem ter como efeito dissuadir os Estados-Membros de recorrerem 
àqueles organismos para a cooperação no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça. 
Muitos dos Estados-Membros da União estão agora convencidos do valor acrescentado que 
agências como a Europol e a Eurojust podem representar no apoio ao trabalho que 
desenvolvem a nível nacional. Ainda assim, se os regimes de supervisão representarem um 
encargo demasiado pesado para os organismos ELSJ e/ou para as autoridades nacionais, 
há o risco de alguns Estados-Membros poderem simplesmente reverter para canais 
bilaterais de cooperação, não tão regulamentados e possivelmente não sujeitos aos 
mesmos níveis de controlo. Quaisquer medidas neste sentido comprometeriam a 
capacidade dos organismos ELSJ para contribuir com êxito para a promoção da liberdade, 
justiça e segurança na União Europeia.   
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Recomendação 1: O Parlamento Europeu deverá garantir que os eventuais novos regimes 
de supervisão dos organismos ELSJ não sirvam para dissuadir os Estados-Membros de 
utilizar estes organismos como plataformas de cooperação.  
 

Limitações ao âmbito da supervisão dos organismos ELSJ pelo 
Parlamento Europeu  
 
Este estudo destaca vários factores que poderiam impor limitações ao âmbito da supervisão 
dos organismos ELSJ pelo Parlamento Europeu, principalmente no que diz respeito à 
supervisão das actividades operacionais dos organismos ELSJ. Em primeiro lugar, a 
natureza intergovernamental dos organismos ELSJ e a relação entre as actividades dos 
organismos ELSJ e os Estados-Membros têm implicações importantes para a supervisão. Os 
órgãos policiais, de procuradoria-geral, das fronteiras e, em menor grau, as agências de 
informações dos Estados-Membros são simultaneamente os principais fornecedores e os 
principais clientes dos organismos ELSJ. Os organismos ELSJ funcionam essencialmente 
com base nas informações fornecidas pelas agências nacionais e a sua produção principal 
consiste em informações e análises enviadas a essas mesmas agências. É com base nessas 
informações que as agências nacionais irão agir, nomeadamente por meio de medidas de 
coacção, ou mesmo no âmbito de operações coordenadas por um organismo ELSJ como a 
Europol ou a Frontex. Como se explica no segundo capítulo do estudo, essa acção continua 
a ser da exclusiva responsabilidade das autoridades nacionais. A questão é que tanto as 
informações fornecidas aos organismos ELSJ como as medidas tomadas com base nas 
informações produzidas por estes organismos são regulamentadas por legislação nacional e 
deveriam ser sujeitas à supervisão das autoridades nacionais competentes. É um facto 
geralmente aceite no seio do PE e nos Estados-Membros que não é prerrogativa do PE 
supervisionar a forma como as agências nacionais recolhem as informações que podem vir 
a ser partilhadas com os organismos ELSJ e/ou as medidas tomadas com base nas 
informações facultadas pelos organismos ELSJ.  
 
Em segundo lugar, os organismos ELSJ são compostos por membros de pessoal destacados 
pelos Estados-Membros e por membros de pessoal da União Europeia. Os oficiais de ligação 
nacionais na Europol, os guardas de fronteiras nacionais que participam numa operação 
coordenada na Frontex ou os oficiais de informações destacados no Sitcen são pagos pelos 
Estados-Membros e cooperam com as agências em conformidade com as respectivas 
legislações nacionais. Como tal, a sua cooperação e os seus contributos para um organismo 
ELSJ serão mais convenientemente supervisionados por mecanismos de supervisão 
nacionais. Este carácter intergovernamental dos organismos ELSJ requer uma colaboração 
estreita entre o PE e os parlamentos nacionais no sentido de assegurar a implementação 
dos mecanismos de supervisão adequados.  
 
Em terceiro lugar, a Europol e a Eurojust estão autorizadas a processar, armazenar e 
transferir dados pessoais segundo os parâmetros dos respectivos mandatos. Trata-se de 
actividades que interferem com o direito à reserva da vida privada e podem servir de base 
ao recurso a meios de coacção ou poderes especiais — que têm implicações especialmente 
significativas a nível dos direitos humanos — por parte das autoridades dos 
Estados-Membros ou de países terceiros. Neste contexto, impõe-se claramente que tais 
actividades sejam sujeitas à supervisão de um organismo independente. Assim, a UE 
instituiu órgãos de supervisão especializados não parlamentares – as Instâncias Comuns de 
Controlo (ICC) da Europol e da Eurojust – para esse efeito. As ICC dispõem de acesso a 
todos os arquivos e instalações relacionados com o tratamento de dados pessoais e estão 
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numa posição privilegiada para assegurar a rectificação de quaisquer práticas que 
constituam uma violação dos regulamentos de protecção de dados pessoais. Em nosso 
entender, as ICC constituem um mecanismo de supervisão adequado para controlar a 
utilização de dados pessoais no seio das agências ELSJ. Por conseguinte, não é necessário 
que o PE duplique as suas actividades. Do mesmo modo, o PE não precisará de 
supervisionar o futuro papel da Frontex no tratamento de dados pessoais porque está 
previsto que a Autoridade Europeia para a Protecção de Dados desempenhe uma função 
semelhante em relação às ICC.  
 
Há vários outros argumentos que se opõem ao envolvimento do PE na supervisão contínua 
das actividades operacionais dos organismos ELSJ. Em primeiro lugar, como se assinala no 
capítulo quarto, é um processo extremamente moroso que, ademais, requer competências 
especializadas e recursos que muitos parlamentos não possuem. Vários deputados e 
funcionários do Parlamento Europeu entrevistados no âmbito deste estudo referiram que o 
PE não teria o tempo, os recursos ou a vocação para controlar as actividades operacionais 
dos organismos ELSJ. A supervisão poderia ser realizada com mais eficácia por um órgão 
de supervisão "profissional", como as ICC, que se dedique exclusivamente à supervisão das 
actividades operacionais de uma agência. Em segundo lugar, conferir ao PE um mandato 
para a supervisão do tratamento de informações exigiria que o Parlamento tivesse acesso 
aos dados pessoais desses arquivos, o que suscitaria fortes preocupações em matéria de 
reserva da vida privada. Por último, o controlo parlamentar dos aspectos operacionais da 
actividade dos organismos ELSJ poderia ter um efeito negativo na eficácia dos mesmos, 
porque muitos países que se opõem à atribuição de uma função desta natureza ao PE 
poderiam restringir a partilha de informações com os organismos ELSJ se o PE passasse 
efectivamente a desempenhar tais funções. 

Mandato e funções de supervisão do Parlamento Europeu  
 
Verificou-se um consenso generalizado entre os nossos interlocutores de diversas 
instituições e organismos da UE de que o PE deveria participar na supervisão dos 
organismos ELSJ. A supervisão dos organismos ELSJ pelo parlamento ou por órgãos criados 
pelo parlamento é importante pelas razões descritas no primeiro e quarto capítulos. Mais 
importante ainda é que o PE, na qualidade de co-legislador no ELSJ, terá um papel fulcral a 
desempenhar na definição do futuro mandato e competências das agências ELSJ em 
particular. Por conseguinte, é essencial que o PE também tenha um papel a desempenhar 
quando se trata de assegurar que estas agências cumprem os seus mandatos com eficácia 
e em conformidade com a legislação aplicável. Além disso, as agências ELSJ são em grande 
medida financiadas por fundos da UE que lhes são atribuídos pelo PE. Enquanto autoridade 
orçamental, o PE deve poder intervir quando se trata de garantir que esses fundos sejam 
utilizados de forma correcta e eficiente.  
 
Estes argumentos em prol da supervisão parlamentar das agências ELSJ não significam, 
todavia, que o PE possa participar na gestão das mesmas. Quando se discute o papel do PE 
na supervisão dos organismos ELSJ, convém não esquecer a separação de poderes e de 
responsabilidades nesta matéria. Este facto é especialmente relevante em relação à 
Eurojust porquanto esta agência colabora com órgãos judiciais. A supervisão dos 
organismos ELSJ também não deverá ser confundida com o controlo ou a co-gestão de uma 
agência – não é essa a função de um parlamento. Os organismos ELSJ destinam-se a servir 
de repositórios de competências especializadas com o objectivo de prestar um serviço 
profissional à UE e aos seus Estados-Membros. Não compete aos deputados parlamentares 
intrometerem-se na gestão dessa actividade; tais funções são fundamentalmente uma 
prerrogativa dos directores das agências e dos respectivos conselhos de administração. 
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Entretanto, a Comissão e/ou o Conselho prestam uma orientação política aos organismos 
ELSJ e assumem uma responsabilidade política pelos mesmos. Por estas razões, não se 
recomenda o envolvimento do PE em questões como a nomeação dos membros do 
conselho de administração ou a sua participação nos conselhos de administração das 
agências ELSJ. De facto, o envolvimento do PE nestes processos decisórios iria ofuscar as 
suas funções de supervisão, tornando extremamente difícil a subsequente realização de 
análises independentes das actividades das agências e dos seus conselhos de 
administração.  
 
Recomendação 2: O Parlamento Europeu não deverá fazer parte dos Conselhos de 
Administração da Europol ou da Frontex, nem do Colégio da Eurojust.  
 
No capítulo quarto, defende-se que é difícil advogar a "melhor" abordagem ou prática no 
que diz respeito ao(s) objecto(s) do mandato de um órgão de supervisão. Em última 
análise, o importante é que todas as vertentes da actividade de uma agência de 
informações sejam objecto de supervisão por um órgão independente das agências e dos 
órgãos executivos, o que, no caso da UE, significa independente dos organismos ELSJ, do 
Conselho e da Comissão. O capítulo quarto do estudo explica que o "objecto" da supervisão 
pode dividir-se, de um modo geral, em quatro campos: operações, políticas, administração 
e finanças. À luz dos comentários anteriores sobre o papel das ICC e das autoridades 
nacionais na supervisão das actividades operacionais dos organismos ELSJ, torna-se 
evidente que o PE deverá centrar-se na supervisão das políticas, administração e finanças 
destes organismos. Isto, todavia, sem prejuízo dos poderes de inquérito do PE (abordados 
no terceiro capítulo), no âmbito dos quais o PE poderá evidentemente examinar alegações 
de violação do direito comunitário por parte de actividades destas agências.  
 
Recomendação 3: A supervisão das agências ELSJ pelo Parlamento Europeu deverá 
centrar-se nas suas políticas, administração e finanças.  
 

Supervisão das finanças das agências ELSJ 
 
O PE pode fazer melhor uso dos seus poderes em matéria de dotações e quitação 
orçamental para efeitos de supervisão das agências ELSJ, assegurando uma ligação 
contínua entre a supervisão das políticas e da administração das agências e a aprovação e 
quitação dos orçamentos dessas agências. O ciclo orçamental requer uma cooperação 
estreita entre a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (LIBE) 
(ou qualquer órgão recentemente criado com um mandato de supervisão das agências 
ELSJ), a Comissão dos Orçamentos (BUDG) e a Comissão do Controlo Orçamental (CONT). 
Há quatro formas principais de o PE poder explorar mais eficazmente a utilização dos seus 
poderes de supervisão nesta matéria. Em primeiro lugar, o PE tem de continuar a reforçar a 
cooperação entre as Comissões CONT, BUDG e LIBE ao longo do ciclo orçamental de modo 
a garantir uma ligação entre a supervisão das finanças das agências ELSJ e outros domínios 
das suas actividades. Em segundo lugar, alguns membros da Comissão LIBE têm de se 
inteirar melhor dos enormes poderes orçamentais e de quitação de que o PE dispõe e de 
como a Comissão LIBE pode colaborar com as Comissões BUDG e CONT para uma 
utilização mais eficaz desses poderes no cumprimento do seu mandato. Em terceiro lugar, 
os poderes "da bolsa" (o processo de reserva e o poder de reter ou adiar a quitação de um 
orçamento) podem servir de instrumento para solicitar uma alteração nas políticas, 
procedimentos ou actividades da agência ELSJ em apreço. Por último, como se referiu no 
capítulo terceiro, o procedimento de reserva pode, em circunstâncias excepcionais, ser 
utilizado como meio de persuadir uma agência ELSJ a divulgar informações num 
determinado domínio financiado pelo orçamento da UE, o que, todavia, não deverá ser 
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necessário se for adoptado um novo quadro jurídico para o acesso do PE a informações 
classificadas (ver infra). 
 
Recomendação 4: O Parlamento Europeu deverá assegurar que as suas funções em 
matéria de dotações e quitação orçamental estão inteiramente vinculadas a outros aspectos 
da supervisão das agências ELSJ.  
 

Manter o Parlamento Europeu informado sobre ameaças à 
segurança 
 
O Parlamento Europeu tem de estar informado sobre ameaças à segurança da UE e dos 
seus Estados-Membros de forma a avaliar devidamente as medidas necessárias para 
combater essas ameaças. Sem essa informação, é difícil ao PE apreciar devidamente se as 
agências ELSJ, por exemplo, carecem de novos poderes (ou seja, requerer alterações 
legislativas), de recursos suplementares ou de novos acordos de cooperação com 
determinados países terceiros. De facto, trata-se de um excelente exemplo de um domínio 
em que o PE deveria assegurar a manutenção de uma relação estreita entre as suas 
funções de legislador, autoridade orçamental e supervisor. É igualmente do interesse das 
agências manter o PE informado de ameaças relevantes porquanto é uma forma de 
consciencializar os deputados do PE de uma eventual necessidade de poderes jurídicos ou 
recursos suplementares; os deputados do PE podem revelar-se aliados úteis neste aspecto 
(ver capítulo quarto). A título de exemplo, o PE poderá receber avaliações de risco e 
análises de ameaças da Frontex, a versão completa dos relatórios OCTA (Avaliação de 
Ameaças da Criminalidade Organizada) da Europol ou as avaliações de ameaças terroristas 
do Sitcen (ver segundo capítulo). Sendo informações classificadas, essas avaliações teriam 
de ser entregues ao órgão do PE designado para receber informação classificada. Neste 
contexto, o órgão responsável poderia promover debates à porta fechada com os 
responsáveis competentes dos organismos ELSJ. 
 
Recomendação 5: O Parlamento Europeu deverá receber relatórios de avaliação de 
ameaças dos organismos ELSJ. Desta forma, o Parlamento poderá avaliar melhor se esses 
organismos dispõem dos mandatos jurídicos, poderes e recursos financeiros necessários 
para fazer face a tais ameaças.   
 

A relação do Parlamento Europeu com as Instâncias Comuns de 
Controlo 
 
O PE possui actualmente um relacionamento muito limitado com as duas ICC. Para dar 
início a uma relação mais próxima com as ICC, sugere-se convidar os seus presidentes 
para debater os relatórios bienais e temáticos com o órgão competente do PE (ver infra). 
Este diálogo permitiria aos presidentes das ICC manifestar eventuais preocupações acerca 
dos seus mandatos, poderes ou recursos de que dispõem. As reuniões entre o PE e as ICC 
serviriam igualmente de fórum de discussão sobre a aplicação das recomendações das ICC. 
Neste sentido, o PE poderia utilizar a sua influência política para abordar eventuais 
preocupações relativas aos directores ou conselhos de administração das agências, 
recorrendo às suas competências orçamentais para resolver essas questões. Uma 
colaboração mais regular com as ICC poderia ainda beneficiar os deputados do PE no 
exercício das suas funções. As ICC são repositórios de volumes importantes de 
conhecimentos e competências especializadas que poderiam beneficiar os deputados do PE, 
nomeadamente quando preparam audições com os directores das agências ou quando 



Departamento Temático C: Direitos dos Cidadãos e Assuntos Constitucionais 
____________________________________________________________________________________________ 

10  

elaboram relatórios de iniciativa ou legislativos sobre a Europol e a Eurojust. Os deputados 
do PE e os seus funcionários podem beneficiar destes conhecimentos especializados não só 
através de audições periódicas, mas também estudando os relatórios das ICC e mantendo 
conversas informais com os membros das ICC e respectivos secretariados.  
 
No contexto de um relacionamento mais próximo entre o PE e as ICC (ou outros órgãos de 
supervisão especializados não parlamentares que sejam criados), é possível que seja 
necessário dar a um grupo de deputados do PE acesso aos relatórios de inspecção das ICC. 
O que o PE não necessitará é de acesso aos dados inseridos nas bases de dados da Europol 
ou no sistema CMS da Eurojust e/ou aos dados pessoais partilhados com as autoridades 
nacionais ou países terceiros. O acesso a esses dados suscitaria preocupações graves em 
matéria de reserva da vida privada. Se, no contexto das suas funções de supervisão, o PE 
tiver acesso a documentos que contêm dados pessoais, estes devem ser eliminados nesses 
documentos, conforme se encontra previsto no Anexo II do Acordo-Quadro de 2010 entre a 
Comissão e o Parlamento.  
 
O PE poderá ponderar a adopção de uma prática utilizada em alguns Estados-Membros 
segundo a qual o parlamento solicita a um órgão de supervisão não parlamentar que 
examine uma questão em particular (ver capítulo quarto). Trata-se de um meio mais 
directo de um parlamento tirar partido dos conhecimentos especializados e da 
independência de um órgão de supervisão não parlamentar por forma a examinar aspectos 
específicos da actividade de uma agência. Que seja do nosso conhecimento, o PE não está 
habilitado a fazer tais pedidos às ICC. Quaisquer disposições desta natureza teriam de ser 
cuidadosamente formuladas de modo a assegurar que a independência de um órgão de 
supervisão não parlamentar, como as ICC, não seja comprometida face a esses pedidos do 
PE. Nesse sentido, muito se pode aprender com as boas práticas a nível nacional, 
designadamente que cabe aos órgãos de supervisão não parlamentares a decisão final 
sobre se examinam ou não uma determinada questão a pedido do parlamento ou de 
qualquer outra entidade (ver capítulo quarto).     
 
Recomendação 6: O Parlamento Europeu deverá manter um diálogo regular com as 
Instâncias Comuns de Controlo (ICC) da Europol e da Eurojust, e deverá tirar partido dos 
relatórios e dos conhecimentos especializados das ICC no âmbito da sua própria supervisão 
das agências ELSJ.  
 

Normalização do direito do Parlamento Europeu de convocar os 
directores das agências ELSJ 
 
O PE dispõe actualmente do poder de convocar o Director da Europol ou o Presidente do 
Conselho de Administração da Europol a comparecer perante o Parlamento. Este poder 
deveria ser alargado à Frontex (Director e Presidente do Conselho de Administração) e à 
Eurojust (Director Administrativo e Presidente do Colégio). Embora o Parlamento Europeu 
não tenha os mesmos poderes em relação à Eurojust e à Frontex, cumpre frisar que, na 
prática, os directores das agências ELSJ comparecem frequentemente no Parlamento a 
pedido deste e sabem que recusar-se a comparecer perante o Parlamento seria prejudicial 
à sua imagem.  
 
O poder de convocar directores de agências e presidentes de conselhos de 
administração/colégios poderia revelar-se especialmente útil fora do contexto da 
apresentação dos relatórios anuais pelos directores de agências. A título de exemplo, 
poderia permitir ao PE requerer a presença de um director aquando da revelação de um 
problema ou de um escândalo em particular. No entanto, o direito de convocar o director 
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de um organismo ELSJ poderá ser de pouco valor a menos que os deputados do PE 
envolvidos estejam habilitados a debater matérias classificadas. Nos termos dos 
procedimentos em vigor, os directores não podem ou optam por não responder a perguntas 
que impliquem a divulgação de informações classificadas, o que vem reforçar a necessidade 
de se formular um quadro apropriado para o acesso parlamentar a informações 
classificadas, antes de se criarem outros mecanismos de supervisão (ver infra). 
 
Optou-se por confinar esta recomendação às agências ELSJ, ou seja, não incluir o director 
do Sitcen. É difícil configurar como este poder formal poderia ser alargado ao director do 
Sitcen porquanto não se trata de uma agência autónoma. O PE pode, contudo, solicitar a 
comparência da Alta Representante para a Política Externa e de Segurança, perante a qual 
o Sitcen responde. 
 
Recomendação 7: O poder do Parlamento Europeu de convocar a comparência do director 
da Europol ou do presidente do Conselho de Administração da Europol deverá ser alargado 
a cargos equivalentes na Eurojust e na Frontex. 
 

Supervisão da nomeação dos directores de agências 
 
Actualmente o Parlamento Europeu não intervém na nomeação dos directores das agências 
ELSJ ou do director do Sitcen. Ainda assim, o PE desde há muito que manifesta o desejo de 
participar na nomeação dos directores destes organismos. O inquérito do quarto capítulo 
sobre o papel dos parlamentos nacionais na nomeação dos directores de agências de 
informações demonstra que a maior parte dos parlamentos não participa na nomeação dos 
directores de agências de informações.  
 
São vários os inconvenientes associados a um eventual envolvimento do PE na nomeação 
de directores, sendo, de um modo geral, semelhantes aos argumentos relacionados com o 
papel dos parlamentos nacionais nesta matéria, enumerados no quarto capítulo. Antes de 
mais, o envolvimento do PE na nomeação de directores arrisca-se a politizar a actividade 
das agências que se pretendem apolíticas. Esta preocupação seria ampliada se o papel do 
Parlamento na nomeação dos directores passasse a incluir o poder de aprovar ou rejeitar 
um nomeado. Em segundo lugar, o actual processo de selecção dos directores/presidente 
da Europol, da Frontex e da Eurojust já é demorado e complexo, envolvendo 
representantes de 27 Estados-Membros que procuram seleccionar um candidato 
consensual. Juntar o PE a este processo iria complicar e arrastar ainda mais um processo já 
por si longo. Além disso, o facto de 27 Estados-Membros já se encontrarem envolvidos na 
selecção de directores pressupõe a existência de um sistema de poderes e contra-poderes 
que impede uma determinada parte de nomear um director com o intuito de promover os 
seus interesses. Desta forma, suprime-se uma das principais razões para o envolvimento 
dos parlamentos nacionais na nomeação dos directores de agências de informações: 
impedir o governo em funções de nomear alguém com o intuito de promover e proteger 
interesses políticos partidários.  
 
Em suma, os autores não estão convencidos de que o Parlamento Europeu deva participar 
na nomeação de directores dos organismos ELSJ. Todavia, o Parlamento deverá ser 
informado sobre os processos de nomeação, incluindo sobre a identidade e credenciais dos 
candidatos propostos.  
 
Recomendação 8: O Parlamento Europeu não deverá participar na nomeação dos 
directores/presidente dos organismos ELSJ.  
 



Departamento Temático C: Direitos dos Cidadãos e Assuntos Constitucionais 
____________________________________________________________________________________________ 

12  

O papel do Parlamento Europeu na preparação de avaliações sobre 
os historiais dos parceiros de cooperação dos organismos do ELSJ 
em matéria de direitos humanos 
 
Muito embora as ICC elaborem pareceres sobre os quadros jurídicos e institucionais para a 
protecção de dados em países terceiros, não examinam o historial em matéria de direitos 
humanos de determinados parceiros externos, como, por exemplo, uma agência policial de 
um país terceiro. Por conseguinte, não existe qualquer avaliação independente que aprecie 
se as agências com as quais os organismos ELSJ partilham informações utilizam ou não 
técnicas que violam os direitos humanos. Como se explica no capítulo quarto, este é um 
facto relevante tanto para as informações recebidas como para as informações produzidas. 
Os parceiros externos podem recolher informações com recurso, por exemplo, a tortura ou 
detenção arbitrária e, posteriormente, partilhar essas informações com os organismos 
ELSJ. Do mesmo modo, podem utilizar informações fornecidas pelos organismos ELSJ em 
actividades que violam os direitos humanos. Estas preocupações são pertinentes 
principalmente no âmbito da partilha de dados pessoais.  
 
Ainda que uma tal situação deva ser evitada através dos processos de diligência dos 
organismos ELSJ, é boa prática para um órgão de supervisão independente produzir uma 
avaliação do historial/cumprimento dos direitos humanos em geral por parte das agências 
parceiras situadas em países terceiros. Há um precedente nesta matéria a nível nacional 
(ver capítulo quarto) e trata-se de uma função que pode ser desempenhada pelo PE ou 
outro órgão independente. Se o PE assumisse uma tal função, faria sentido o envolvimento 
da Subcomissão dos Direitos do Homem da Comissão dos Assuntos Externos, que tem 
experiência comprovada na análise de questões de direitos humanos fora da União 
Europeia. Essas avaliações não teriam um carácter vinculativo mas serviriam para informar 
o Conselho e os conselhos de administração das agências ELSJ no contexto da celebração 
de acordos de partilha de informações com países terceiros.  
 
 
Recomendação 9: O Parlamento Europeu deverá assegurar que uma (sub)comissão 
parlamentar ou um órgão especializado não parlamentar produza avaliações independentes 
sobre o historial/cumprimento dos direitos humanos em geral por parte das agências de 
países terceiros com as quais os organismos ELSJ cooperam. Essas avaliações deverão ser 
realizadas antes da assinatura de um acordo de partilha de informações ou outro acordo de 
cooperação com um país terceiro, e durante a execução desses acordos. 
 

O papel do Parlamento Europeu na revisão de acordos de partilha de 
informações e de memorandos de entendimento dos organismos 
ELSJ 
 
Os acordos de partilha de informações constituem uma parte importante da actividade 
política das agências e, por isso, devem ser objecto de uma revisão por parte do PE. De 
facto, é importante que o PE esteja informado dos termos que enquadram a cooperação 
dos organismos ELSJ entre si e com entidades externas. Em nosso entender, o PE não 
deveria participar na formulação ou aprovação de acordos de partilha de informações entre 
agências ou de memorandos de entendimento (distintos dos acordos entre a UE e países 
terceiros, como o acordo SWIFT). No entanto, deveria existir um órgão parlamentar 
designado habilitado a rever, ex post, acordos que tivessem sido celebrados e a levantar 
questões ou manifestar preocupações relativamente, inter alia, ao conteúdo e à execução 



Supervisão parlamentar das agências de segurança e de informações na União Europeia 
____________________________________________________________________________________________ 

13 

de tais acordos. Não é suficiente manter simplesmente o PE informado sobre a existência 
de tais acordos. Nesse sentido, os organismos ELSJ deveriam ser obrigados a remeter os 
acordos e os memorandos de entendimento aos órgãos parlamentares competentes, 
mesmo que esses acordos sejam informação classificada.  
 
Recomendação 10: O Parlamento Europeu deverá ter acesso aos acordos de partilha de 
informações e a outros memorandos de entendimento celebrados entre organismos ELSJ 
da União Europeia, assim como entre organismos ELSJ e organizações ou países 
terceiros. 
 

Acesso a informações classificadas e sua protecção pelo Parlamento 
Europeu 
 
Como a análise da supervisão das agências de informações a nível nacional demonstra, a 
informação é o oxigénio que alimenta a supervisão; um mandato para a supervisão da 
actividade de uma agência de pouco serve a menos que seja acompanhado do acesso à 
informação pertinente. Será extremamente difícil reforçar a supervisão parlamentar dos 
organismos ELSJ sem normas e procedimentos claros e previsíveis que enquadrem o 
acesso do PE à informação pertinente destes organismos, da Comissão e do Conselho. 
Embora o acesso à informação pertinente seja fundamental para a supervisão, o 
tratamento profissional dessa informação pelos supervisores é igualmente crucial para uma 
supervisão eficaz. Nesse sentido, a melhoria do acesso do PE a informações classificadas 
terá de ser acompanhado do desenvolvimento de procedimentos adequados para a 
protecção dessas informações, assim como de um compromisso contínuo dos deputados do 
PE em tratar as informações classificadas de forma profissional.  
 

Melhorar o acesso do Parlamento Europeu a informações classificadas no ELSJ 
 
O desenvolvimento de um quadro jurídico e institucional adequado para o acesso 
parlamentar a informações classificadas reveste-se de importância fundamental para 
reforçar a supervisão dos organismos ELSJ pelo PE. O debate sobre o acesso do PE a 
informações classificadas deve decorrer a par de deliberações sobre a evolução do mandato 
do PE para supervisionar os organismos ELSJ; com efeito, temos argumentado neste 
estudo que as necessidades de informação de um órgão de supervisão estão intimamente 
ligadas ao seu mandato. No entanto, independentemente dos aspectos da actividade dos 
organismos ELSJ que o PE pretender supervisionar e do mecanismo institucional escolhido 
para executar essa supervisão (ver infra uma explicação sobre estes mecanismos), o 
acesso a informações classificadas pertinentes será sempre crucial. Isto porque diversos 
aspectos da actividade dos organismos ELSJ são classificados e/ou envolvem o 
processamento ou a produção de informações classificadas.  
 
O acesso parlamentar a informações classificadas está actualmente a ser debatido no 
contexto de deliberações sobre a revisão do Regulamento n.º 1049, legislação essa que 
trata ostensivamente do acesso do público a informações das entidades da UE. O relator do 
PE para esta matéria, Michael Cashman, optou por incluir disposições sobre o acesso 
parlamentar a informações no projecto de quadro jurídico mais amplo para o acesso do 
público a documentos da UE. Esta abordagem apresenta diversas vantagens. Em primeiro 
lugar, tem por objectivo assegurar que existe um quadro geral para o acesso do PE a 
informações classificadas provenientes de todas as entidades da UE e em todos os domínios 
políticos, o que pode ser preferível a um quadro jurídico fragmentado para o acesso 
parlamentar a informações baseado em acordos interinstitucionais transversais a diferentes 
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domínios de intervenção. Segundo o quadro actualmente em vigor, o PE dispõe de acesso a 
informações classificadas, por exemplo, do Conselho em alguns domínios mas não noutros, 
e aplicam-se diferentes modalidades de acesso a informações classificadas nos diferentes 
domínios políticos. Em segundo lugar, a inclusão de disposições relativas ao acesso do PE a 
informações classificadas num acto legislativo mais geral sobre o acesso do público à 
informação poderá ajudar a garantir o estatuto de legislação para essas normas, em vez de 
serem consagradas em acordos interinstitucionais de estatuto jurídico subordinado.  
 
Não obstante estas vantagens, somos de opinião que o acesso parlamentar a informações 
classificadas deveria ser dissociado das disposições relativas ao acesso do público à 
informação. Este entendimento fundamenta-se na prática a nível nacional, em que as leis 
relativas à liberdade de/acesso à informação estão inteiramente separadas dos 
regulamentos sobre acesso parlamentar a informações. O acesso parlamentar a 
informações classificadas implica acesso a categorias específicas de informação que estão 
justificadamente excluídas do acesso do público, como, por exemplo as que se referem à 
actividade das agências de informações. É precisamente porque essa informação se 
encontra fora do alcance do público que deve ser disponibilizada a determinados deputados 
parlamentares e instituições criadas por parlamentos para a supervisão, inter alia, das 
agências de informações. Em quase todos os países analisados neste estudo, os 
parlamentos têm acesso privilegiado a informações classificadas para, entre outras coisas, 
possibilitar a supervisão das actividades das agências de informações, fundamentando-se 
assim na premissa de que os deputados parlamentares são eleitos pelos cidadãos para 
chamar governos e respectivas agências à responsabilidade. Para que isso seja possível, 
necessitam de obter acesso privilegiado a informações que não estão necessariamente à 
disposição do público. Por conseguinte, as normas que regem o acesso parlamentar a 
informações classificadas são definidas na lei, separadamente das leis gerais relativas à 
liberdade de/acesso à informação. 
 
Recomendação 11: Os novos regulamentos sobre o acesso do Parlamento Europeu a 
informações classificadas deverão ser dissociados da legislação relativa ao acesso do 
público à informação.  
 

Base jurídica para o acesso do Parlamento Europeu à informação  
 
O PE tem à sua disposição diversas opções no que diz respeito à criação de um novo 
quadro jurídico para o acesso parlamentar a informações classificadas no Espaço de 
Liberdade, Segurança e Justiça e fora dele. Em primeiro lugar, as disposições relativas ao 
acesso parlamentar às informações classificadas poderiam ser integradas nos novos 
regulamentos sobre a Europol, a Eurojust e a Frontex. Essas disposições seriam 
desenvolvidas a par dos regulamentos sobre a supervisão parlamentar destas agências, 
garantindo assim que o acesso do PE às informações classificadas provenientes dessas 
agências ou com elas relacionadas fique claramente associado ao seu mandato e 
competências de supervisão relativamente a cada uma das agências. É importante 
assinalar que estes regulamentos necessitariam de alargar o acesso do PE às informações 
classificadas do Conselho, porquanto o Conselho detém a "propriedade" de um volume 
significativo de informações relativas às agências ELSJ.  
 
Em segundo lugar, o PE poderia tentar negociar um acordo interinstitucional específico com 
o Conselho que abrangesse o ELSJ. Um acordo com o Conselho relativo ao ELSJ ajudaria a 
garantir um conjunto uniforme de regulamentos sobre o acesso parlamentar, assim como 
um mecanismo para esse acesso (p. ex. as opções de uma comissão ou de uma 
subcomissão especial abordadas no quinto capítulo). Não é, todavia, claro se um acordo 
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com o Conselho poderia alargar o acesso parlamentar à informação proveniente das 
próprias agências. Por conseguinte, poderá ser necessário um acordo entre o PE e cada 
uma das três agências relativamente ao acesso parlamentar à informação. Essa situação 
iria provavelmente exigir alterações à legislação actual relativa a cada uma das agências, o 
que se afigura improvável, dado que está previsto alterar a base legislativa das três 
agências durante os próximos três anos.  
 
Em terceiro lugar, como já se referiu, o acesso do PE a informações classificadas em todos 
os domínios políticos poderia ser regulamentado por uma legislação de âmbito mais 
abrangente que rege também o acesso do público a documentos da UE. Segundo as actuais 
propostas, o PE poderia solicitar o acesso a informações classificadas através, inter alia, da 
presidência da comissão com competência numa determinada matéria, por exemplo, a 
Comissão LIBE em matéria de Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça. Se o acesso fosse 
autorizado, as informações seriam colocadas à disposição de uma comissão especial 
composta de sete membros nomeados pela Conferência dos Presidentes do PE. A 
composição desta comissão teria um núcleo central de membros – constituído, por 
exemplo, pelos líderes dos grupos políticos – mas não seria uma comissão de composição 
fixa. Os méritos deste mecanismo institucional em particular são explicados em pormenor 
mais à frente. No entanto, pelas razões atrás expostas, os regulamentos sobre o acesso do 
Parlamento Europeu a informações classificadas não deveriam ser integrados em legislação 
relativa ao acesso do público à informação.  
 
Recomendação 12: A nova regulamentação sobre as agências ELSJ (Europol, Eurojust e 
Frontex) deverá incluir disposições relativas ao acesso do Parlamento Europeu a 
informações classificadas provenientes destas agências e com elas relacionadas. Essas 
disposições deverão ser radicadas no mandato do PE para a supervisão dessas agências, o 
qual seria descrito no mesmo acto legislativo. 
 
No capítulo terceiro, defende-se que cumpre analisar separadamente o quadro jurídico que 
rege o acesso do PE às informações relacionadas com o Sitcen. Isto porque, não obstante 
desempenhar algumas funções relevantes para o ELSJ, o Sitcen inscreve-se num domínio 
político diferente (a PESC) relativamente ao qual o PE detém menos competências. Ao 
contrário das agências ELSJ, não possui uma base legislativa própria e não está previsto 
aplicar o Tratado de Lisboa à sua base jurídica.  
 
A comissão especial do PE para a PESC pode aceder às informações relacionadas com o 
Sitcen mas, que se saiba, nunca fez uso dessa possibilidade. O acordo interinstitucional de 
2002 entre o Conselho e o Parlamento terá provavelmente de ser renegociado, atendendo 
às alterações profundas que o Tratado de Lisboa introduziu em matéria de PESC. Para 
efeitos deste estudo, a alteração mais relevante é que o Sitcen deixou de estar 
exclusivamente dependente do Conselho, passando a estar integrado na estrutura do 
Serviço Europeu para a Acção Externa (SEAE). Muito embora a Alta Representante tenha 
declarado que se continua a aplicar o acordo interinstitucional existente entre o Conselho e 
o Parlamento, que rege o acesso do PE às informações classificadas em matéria de PESC, 
as modalidades do SEAE são tão diferentes que se afigura provável a necessidade de um 
novo acordo entre o PE e o SEAE, que incluiria disposições relativas ao acesso parlamentar 
a informações classificadas. No entanto, dado o carácter intergovernamental do Sitcen, o 
Conselho poderá continuar a ser o guardião do acesso parlamentar a todas as informações 
que digam respeito àquele organismo. Por conseguinte, é possível que se continue a aplicar 
o acordo de 2002 entre o PE e o Conselho ou uma versão actualizada do mesmo.  
 
Recomendação 13: O Parlamento Europeu deverá ponderar a negociação de um acordo 
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interinstitucional com o Serviço Europeu para a Acção Externa, que incluiria disposições 
relativas ao acesso parlamentar a informações classificadas.  
 

O âmbito do acesso do Parlamento Europeu a informações classificadas 
provenientes das agências ELSJ 
 
Em vez de enumerar uma lista específica dos vários tipos de informações a que o PE 
poderia ter acesso, seria preferível que a legislação conferisse ao PE o direito geral de 
solicitar o acesso a informações classificadas que considerasse pertinentes para o seu 
(novo) mandato de supervisão e respectivas funções. No capítulo quarto, defende-se que 
se trata de uma boa prática comum a nível nacional, ajudando a garantir que a 
responsabilidade de determinar que informações são pertinentes deverá, em primeira 
instância, ser uma prerrogativa do organismo supervisor. No contexto da supervisão das 
agências ELSJ pelo PE, as informações classificadas seriam solicitadas por um dos 
mecanismos institucionais descritos a seguir, e colocadas à sua disposição. O acesso a 
informações classificadas mediante pedido estaria, todavia, sujeito às devidas restrições, 
como, por exemplo, as descritas no Anexo II do Acordo-Quadro de 2010 entre o PE e a 
Comissão.   
 
Recomendação 14: As disposições legislativas relativas à supervisão das agências ELSJ 
pelo Parlamento Europeu deverão incluir um direito geral, conferido a um órgão 
parlamentar designado, de acesso a informações classificadas que considere pertinentes 
para o seu mandado de supervisão e respectivas funções. 

 
Embora o PE necessite de um direito geral de pedido de acesso a informações classificadas 
pertinentes para o seu mandato de supervisão das agências ELSJ, é possível que o acesso a 
informações pertinentes fique melhor garantido se as agências forem obrigadas à 
divulgação proactiva de categorias específicas de informação. Atendendo ao que se advoga 
no quinto capítulo, indica-se a título de exemplo algumas informações que ficariam sujeitas 
a divulgação proactiva: 
 

 Planos de trabalho anuais das agências ELSJ 
 Relatórios de avaliação de ameaças elaborados pelas agências  
 Acordos de cooperação e de partilha de informações entre agências ELSJ 
 Acordos de cooperação e de partilha de informações entre as agências ELSJ e países 

terceiros 
 Todas as informações respeitantes a orçamentos e despesas passadas. 

 
A divulgação proactiva destas informações está, de um modo geral, em consonância com 
disposições semelhantes aplicáveis à divulgação proactiva junto dos órgãos de supervisão a 
nível nacional (ver capítulo quarto).       
 
Recomendação 15: As novas disposições legislativas relativas à supervisão das agências 
ELSJ pelo Parlamento Europeu deverão enumerar categorias específicas de informação, 
incluindo informações classificadas, que devem ser objecto de divulgação proactiva ao 
órgão parlamentar designado para o efeito. 
 

A protecção das informações processadas pelo Parlamento Europeu 
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A melhoria do acesso do Parlamento Europeu a informações classificadas terá de ser 
acompanhada do desenvolvimento concomitante de normas e procedimentos relativos à 
protecção de informações classificadas processadas pelo PE.  
 
O capítulo quarto descreve os três principais mecanismos utilizados para garantir que os 
membros dos órgãos de supervisão não divulguem informações classificadas sem a devida 
autorização. O PE poderá querer avaliar cada um deles. Em primeiro lugar, cumpre tomar 
medidas no sentido de garantir a selecção das pessoas adequadas para cargos que 
impliquem o acesso a informações classificadas. Uma forma muito simples de o fazer, que 
pode ser aplicada no seio do PE, consiste numa selecção cuidadosa, por líderes dos grupos, 
dos deputados do PE que irão integrar os órgãos com acesso a informações classificadas. O 
PE poderia seguir a prática utilizada em alguns parlamentos nacionais segundo a qual os 
membros das comissões que têm acesso a informações classificadas são seleccionados 
pelos seus pares, garantindo assim um apoio multipartidário (ver capítulo quarto). Porém, 
não existe qualquer precedente nesta matéria no Parlamento Europeu.  
 
Alguns órgãos de supervisão utilizam igualmente processos de controlo e habilitação em 
matéria de segurança. Muito embora seja evidente que os funcionários do PE devam ser 
sujeitos a um processo de habilitação em matéria de segurança antes de lhes ser concedido 
o acesso a informações classificadas, a situação dos deputados do PE reveste-se de maior 
complexidade. O capítulo quarto explica que, na maioria (mas não em todos) dos 
Estados-Membros da UE, os deputados não são sujeitos a processos de controlo e 
habilitação em matéria de segurança. Esta divergência de práticas nacionais coloca um 
problema ao PE porque os processos de habilitação em matéria de segurança (para os 
deputados) teriam de ser realizados por autoridades nacionais e, em muitos 
Estados-Membros, os deputados não podem ser sujeitos a um processo dessa natureza. Por 
essa razão, o Acordo-Quadro de 2010 entre o PE e a Comissão deixou alguma margem 
para práticas divergentes nos Estados-Membros ao inserir a expressão "habilitação 
adequada em matéria de segurança". Atendendo às sensibilidades associadas ao processo 
de habilitação dos deputados parlamentares em matéria de segurança, seria aconselhável 
que as instituições da UE adoptassem esta abordagem aquando da criação do quadro 
jurídico para o acesso dos deputados a informações classificadas de outras instituições ou 
organismos da UE. No entanto, convém sublinhar que a habilitação em matéria de 
segurança pode ser considerada uma medida de criação de confiança que poderá facilitar 
aos órgãos supervisores o acesso a informações classificadas. À luz do exposto, os 
deputados do PE que integram órgãos com acesso a informações classificadas podem 
querer ponderar a obtenção de uma habilitação em matéria de segurança, mesmo que no 
seu Estado-Membro não sejam normalmente sujeitos a processos dessa natureza. 
 
Em segundo lugar, a maior parte dos Estados-Membros criminaliza a divulgação não 
autorizada de informações classificadas por deputados parlamentares ou outros órgãos de 
supervisão. A nível da UE, é complicado prever sanções para a divulgação não autorizada 
porquanto qualquer acusação formalizada contra um deputado do PE teria de decorrer nos 
termos do respectivo direito nacional. No entanto, o PE dispõe de processos disciplinares 
próprios que poderiam ser utilizados em caso de divulgação não autorizada de informações 
classificadas por um deputado do PE. A avaliação da adequação de tais procedimentos não 
se enquadra no âmbito deste estudo. De facto, impõe-se uma pesquisa mais detalhada 
sobre a real eficácia desses procedimentos e sobre o modo como as disposições de direito 
penal nacional se poderiam aplicar à divulgação não autorizada de informações 
classificadas por deputados ou funcionários do PE. Idealmente deveria existir uma 
coerência pan-europeia nesta matéria, de forma a evitar o problema de os deputados do PE 
receberem um tratamento diferente em função da sua nacionalidade. 
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Por último, é de referir a importância das medidas e dos procedimentos relativos à 
protecção física para impedir a divulgação acidental ou deliberada de informações 
classificadas. À data deste estudo, Maio de 2011, um grupo de trabalho do PE estava a 
preparar novos procedimentos de segurança que irão permitir ao PE receber e tratar 
informações classificadas. Este projecto está a decorrer no contexto da execução do Anexo 
II do Acordo-Quadro de 2010 entre o PE e a Comissão. Embora a elaboração destes 
procedimentos de segurança tenha sido desencadeada por um acordo que facilitará o 
acesso do PE a informações classificadas da Comissão, estes procedimentos poderão 
igualmente ser aplicados a informações provenientes do Conselho, do SEAE e de 
organismos ELSJ. Dada a natureza extremamente técnica dos procedimentos de protecção 
de informações, o PE poderá beneficiar de conversações com os parlamentos nacionais e 
com órgãos de supervisão não parlamentares já com experiência nestas matérias. 
 
Importa frisar que estes procedimentos por si só não serão suficientes para persuadir os 
organismos ELSJ, o Conselho, a Comissão e os Estados-Membros a confiar ao Parlamento 
Europeu informações classificadas. Há que desenvolver gradualmente uma relação de 
confiança, que seria reforçada em grande medida se os deputados do PE dessem provas de 
que não irão divulgar informações sem a devida autorização. 

Mecanismos de supervisão 
 
No quinto capítulo, propomos diferentes opções relativamente a mecanismos ou órgãos 
parlamentares que poderiam assumir as funções de supervisão que temos vindo aqui a 
discutir. Há ainda a considerar os mecanismos através dos quais o PE teria acesso a 
informações classificadas no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça.  
 
É preferível que o principal órgão competente para a supervisão das agências ELSJ seja o 
mesmo que dispõe de acesso a informações classificadas no âmbito do ELSJ. O capítulo 
quarto demonstra que, a nível nacional, as comissões de supervisão especializadas são 
quase sempre um dos órgãos (ou o único órgão) do Parlamento a ter acesso a informações 
classificadas no domínio da segurança (ver Quadro 3). Ter um mecanismo parlamentar de 
acesso a informações relacionadas com as agências ELSJ e um órgão separado — sem o 
mesmo nível de acesso a essa informação — para a supervisão de tais organismos 
comprometeria seriamente a supervisão dessas agências. As razões são por demais 
evidentes: os órgãos com um mandato de supervisão necessitam de ter acesso a 
informação pertinente e os órgãos que dispõem de acesso à informação relativa a agências 
específicas, mas não de um mandato claro de supervisão dessas agências, não podem fazer 
um uso eficaz do seu acesso privilegiado à informação.  
 
Recomendação 16: O órgão do Parlamento Europeu competente para a supervisão das 
agências ELSJ deverá também ser o órgão parlamentar que dispõe de acesso a informações 
classificadas no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça.  
 
Seria preferível que existisse um órgão do PE (p. ex. a Comissão LIBE ou uma subcomissão 
recém-criada) a liderar as funções de supervisão parlamentar das agências ELSJ. Para 
assegurar que o PE adopte uma abordagem coerente e coordenada na supervisão das 
agências ELSJ, deveria existir um único órgão com a responsabilidade primária por todas as 
funções de supervisão perante todas as agências ELSJ. Esta responsabilidade deveria incluir 
não só o mandato de supervisão do PE e respectivas funções, mas também a cooperação 
com os parlamentos nacionais e os órgãos de supervisão não parlamentares, como as ICC. 
Uma excepção importante a ter em conta é a supervisão financeira das agências que, 
evidentemente, continuará a ser da competência das Comissões dos Orçamentos e do 
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Controlo Orçamental. No entanto, qualquer que seja o órgão responsável pela supervisão 
das agências ELSJ, deverá participar nos trabalhos das Comissões BUDG e CONT que digam 
respeito a estas agências. Cumpre frisar que o "órgão parlamentar" referido neste 
parágrafo não pode ser o principal responsável pela supervisão do Sitcen porquanto este 
está inscrito no domínio da Política Externa e de Segurança Comum, sob a autoridade de 
um Alto Representante.  
 
Recomendação 17: O Parlamento Europeu deverá assegurar a existência de um órgão 
parlamentar com a responsabilidade primária pela supervisão das agências do Espaço de 
Liberdade, Segurança e Justiça (ELSJ).  
 

A execução de funções de supervisão suplementares pela Comissão 
LIBE   
 
A criação de um novo órgão ou mecanismo do PE deverá ser um processo complexo e 
demorado que exigirá o acordo de muitos outros agentes. Dependendo do tipo de 
mecanismo que o PE decidir instituir, poderá não ser possível concretizá-lo até se preparar 
nova legislação relativa à Europol e à Eurojust e até se aplicar um novo quadro jurídico que 
regule o acesso do PE a informações classificadas no Espaço de Liberdade, Segurança e 
Justiça. Por esta razão, é necessário que a Comissão LIBE crie procedimentos que a tornem 
mais adequada a funcionar interinamente como um fórum para a supervisão das agências 
ELSJ.  
 
Uma opção relativamente simples é a Mesa da Comissão LIBE promover reuniões 
informativas oficiosas com os directores/presidente das agências ELSJ e/ou representantes 
do Conselho de Administração (no caso da Europol e da Frontex) e do Colégio (no caso da 
Eurojust). Esta opção iria permitir aos deputados do PE debater questões sensíveis com as 
pessoas mencionadas, em reuniões restritas e de carácter privado. As questões a debater 
poderiam incluir qualquer matéria abrangida pelo mandato global da Comissão LIBE. Por 
exemplo, os directores poderiam aproveitar essas reuniões para informar os membros da 
Mesa sobre temas estratégicos sensíveis ou problemas operacionais das agências. No 
decurso das nossas entrevistas, tornou-se claro que alguns deputados do PE e os directores 
das agências acolheriam com agrado a possibilidade de realizar reuniões mais confidenciais 
quando é necessário debater questões especialmente sensíveis. Essas reuniões poderiam 
ser realizadas a pedido da presidência da Comissão LIBE, dos directores/presidente das 
agências ELSJ e/ou membros competentes dos conselhos de administração/colégio. Embora 
as pequenas reuniões oficiosas possam ser uma opção útil para uma discussão pontual de 
determinadas questões, não poderiam servir de mecanismo para muitas das funções de 
supervisão referidas anteriormente.  
 
Recomendação 18: A Comissão LIBE do Parlamento Europeu deverá criar procedimentos 
que a tornem mais adequada a funcionar, pelo menos interinamente, como um fórum para 
a supervisão das agências ELSJ. Para esse efeito, a Comissão LIBE poderia recorrer a 
reuniões oficiosas entre a sua Mesa e os directores (ou presidente no caso da Eurojust) das 
agências ELSJ e/ou representantes dos conselhos de administração das agências (ou do 
Colégio da Eurojust) para abordar questões sensíveis que não podem ser debatidas em 
reuniões com a presença de todos os membros da Comissão. 
 

Opções para a comissão especial para o Espaço de Liberdade, 
Segurança e Justiça (ELSJ) 
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O terceiro capítulo do estudo examina o papel da "Comissão Especial" do Parlamento 
Europeu — um pequeno grupo de deputados do PE provenientes primordialmente da 
Comissão AFET — que permite ao Parlamento abordar questões que envolvem informações 
classificadas do domínio da Política Externa e de Segurança Comum (a seguir, a "Comissão 
Especial PESC"). Existem várias opções para alargar a esfera de competência desta 
comissão ou utilizar um modelo semelhante para a supervisão dos organismos ELSJ. A 
esfera de competência desta Comissão Especial poderia ser alargada ao domínio do ELSJ, 
através de um acordo interinstitucional corrigido, por forma a permitir ao PE abordar 
questões que envolvem informações classificadas relativas, inter alia, às agências ELSJ. Em 
alternativa, o PE e o Conselho poderiam acordar a criação de uma comissão especial no 
ELSJ à semelhança do modelo de comissão especial PESC. Ambas as modalidades de 
comissão especial apresentam inconvenientes significativos.  
 
O primeiro problema é que uma comissão especial desta natureza é, em última instância, 
um mero veículo para a sua comissão principal ter acesso a informações classificadas. Nem 
a comissão especial existente nem a comissão especial proposta para o ELSJ (como aqui se 
concebe) teria um mandato de supervisão específico. A ser atribuído um mandato 
específico, faria sentido optar antes por uma subcomissão permanente com habilitação em 
matéria de segurança (ver infra). Além disso, dado que uma comissão especial seria 
constituída por um grupo restrito de deputados do PE sem secretariado próprio que se 
reuniria ocasionalmente, é difícil perceber como poderia exercer as diversas funções de 
supervisão descritas no quinto capítulo e aqui resumidas.  
 
Em segundo lugar, subsistem dúvidas sobre um eventual uso eficaz que uma comissão 
especial poderia fazer das informações classificadas a que tivesse acesso, no contexto de 
debates com o Conselho e/ou funcionários das agências. Tendo em conta que a comissão 
especial não teria um mandato específico nem a capacidade de produzir relatórios, é difícil 
entender para que fim serviria um eventual acesso a informações classificadas. Além disso, 
os membros dessa comissão seriam obviamente proibidos de transmitir ou mencionar 
informações classificadas durante os debates com os colegas da Comissão LIBE. Desta 
forma, dificilmente a Comissão LIBE poderia fazer uso do acesso privilegiado da comissão 
especial a informações classificadas, no âmbito da sua própria actividade. Por esta razão, o 
recurso a uma comissão especial para o ELSJ não seria compatível com a recomendação 16 
que sublinha a necessidade de o órgão responsável pela supervisão das agências ELSJ ser o 
mesmo órgão que dispõe de acesso a informações classificadas relacionadas com estas 
agências.  
 
Em terceiro lugar, se os membros de uma comissão especial para o ELSJ não forem peritos 
nos temas e agências em discussão, podem não ter os conhecimentos suficientes para 
fazer as perguntas mais relevantes e/ou pedir acesso às informações pertinentes. O risco 
de uma comissão especial possuir conhecimentos especializados insuficientes seria 
significativamente maior se o PE e o Conselho optassem pelo alargamento do mandato da 
Comissão Especial PESC já existente. Isto porque os seus membros e funcionários provêm 
principalmente da Comissão AFET e, como tal, podem não dispor dos conhecimentos ou 
competências específicas relevantes para o domínio ELSJ.  
 
Por último, a modalidade de uma comissão especial para o ELSJ (e regimes semelhantes 
noutros domínios políticos) não obviaria a necessidade de um quadro jurídico abrangente 
para o acesso do PE a informações no domínio do ELSJ e não só. Há o risco de, ao conceder 
acesso a informações classificadas em matéria de ELSJ a uma comissão especial de 
deputados do PE, o Conselho tentar contornar a necessidade de uma reapreciação 
fundamental do quadro para o acesso parlamentar à informação.  



Supervisão parlamentar das agências de segurança e de informações na União Europeia 
____________________________________________________________________________________________ 

21 

 
Recomendação 19: O Parlamento Europeu não deverá optar por alargar o mandato da 
Comissão Especial existente de modo a incluir o Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça 
(ELSJ) nem por criar uma nova comissão especial para o ELSJ. 
 
A Comissão Especial PESC do Parlamento Europeu pode abordar as questões da PESC que 
incluam o debate de informações classificadas com a Alta Representante. Dado que o 
Sitcen se inscreve na esfera de acção da Alta Representante, a Comissão Especial PESC 
poderia aproveitar as reuniões com a mesma para abordar questões relacionadas com o 
Sitcen. Os membros da Comissão Especial PESC poderiam, por exemplo, procurar 
inteirar-se melhor da composição do Sitcen, das suas prioridades actuais ou do papel que 
desempenha na preparação de avaliações de ameaças à segurança interna da UE.  
 
Mais uma vez, o recurso a uma comissão especial tem vários inconvenientes significativos. 
Em primeiro lugar, conceder a um grupo muito restrito de deputados do PE acesso a 
informações sobre a actividade do Sitcen pouco servirá para difundir o conhecimento do 
papel do Sitcen entre os deputados e funcionários do PE. O potencial de esses debates 
contribuírem para um conhecimento mais amplo do papel do Sitcen também dependeria do 
volume de informação discutida numa reunião da comissão especial sobre o Sitcen que 
fosse considerado informação classificada. Em segundo lugar, o sucesso desta opção 
dependeria da vontade do presidente da Comissão AFET abordar a questão das funções de 
segurança interna do Sitcen com a Alta Representante, o que seria pouco provável, dado 
que a AFET não trata de questões de segurança interna e tem muitas outras prioridades a 
abordar com a Alta Representante. Por último, não há evidentemente qualquer garantia de 
que a Alta Representante estivesse disposta a debater tais questões, visto que a actividade 
do Sitcen é uma matéria extremamente sensível devido à presença de funcionários 
destacados das agências nacionais de informações. 
 
No entanto, apesar destes inconvenientes, a Comissão Especial PESC é, neste momento, o 
único mecanismo à disposição do PE para debater questões relacionadas com a actividade 
do Sitcen. Como temos vindo a afirmar, o PE encontra-se numa posição mais débil perante 
o Sitcen do que perante as agências ELSJ por várias razões, a saber, o Sitcen não é uma 
agência autónoma financiada pelo orçamento da UE e o PE não tem poderes de 
co-legislação em matéria de PESC, nem possui um mandato claro consagrado no Tratado 
para supervisionar directamente o Sitcen. A Comissão Especial PESC é, por conseguinte, o 
único mecanismo através do qual o PE poderá prosseguir uma supervisão algo limitada do 
Sitcen. 
 
Recomendação 20: O Parlamento Europeu deverá utilizar a Comissão Especial existente 
para analisar a actividade do Centro de Situação (Sitcen) da União Europeia. A Comissão 
Especial poderá aproveitar o seu acesso privilegiado a informações classificadas para 
abordar o papel desempenhado pelo Centro de Situação no Espaço de Liberdade, Segurança 
e Justiça. 
 

Criação de uma Subcomissão LIBE para a supervisão das agências 
ELSJ 
 
O PE poderia ponderar a criação de uma subcomissão da Comissão LIBE para a supervisão 
das agências ELSJ. Tratar-se-ia de um órgão permanente criado nos termos do Regimento 
do PE. Iremos propor, primeiro, algumas sugestões relativamente às modalidades de 
criação de uma tal subcomissão, antes de enumerar as razões pelas quais consideramos 
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que poderá tratar-se de um mecanismo eficaz para o PE exercer a supervisão das agências 
ELSJ.       
 
Mandato 
 
O mandato de qualquer subcomissão teria de respeitar os parâmetros gerais do mandato 
da Comissão LIBE, segundo o qual a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos "tem competência em matéria de […] Europol, Eurojust, Cepol e outros 
organismos e serviços do mesmo domínio". Neste contexto, a subcomissão seria a principal 
responsável pela supervisão das agências ELSJ pelo Parlamento Europeu. É de prever que 
as competências da subcomissão fossem alargadas a todas as outras agências ELSJ que 
actualmente se inscrevem na esfera de competência da Comissão LIBE. Tendo em conta a 
actual divisão de responsabilidades no seio do PE, a subcomissão da LIBE não estaria 
habilitada a supervisionar directamente o Sitcen, por este fazer parte do SEAE que se 
inscreve na esfera de competência da Comissão AFET. No entanto, poderia manter uma 
estreita cooperação com a Comissão AFET, com a sua subcomissão da Defesa e com a 
Comissão Especial da PESC em matérias relacionadas com as actividades do Sitcen 
relevantes para o ELSJ. 
 
A subcomissão poderia, por exemplo, ter como atribuição o exercício das funções de 
supervisão descritas no quinto capítulo e quaisquer outras funções que o PE considerasse 
pertinentes. Se as funções e competências das agências ELSJ evoluíssem, o mandato da 
subcomissão seria alterado em conformidade. À luz do mandato de supervisão e 
respectivas funções descritas anteriormente neste estudo, o mandato da subcomissão 
poderia incluir, mas não se limitar às seguintes missões: 
 

i. Servir de fórum para reuniões periódicas ou pontuais com, inter alia, os 
directores/presidente das agências ELSJ; representantes dos conselhos de 
administração/colégio; funcionários relevantes da Comissão e do Conselho; 

ii. Receber e rever os planos de trabalho anuais e os relatórios das agências ELSJ; 
iii. Receber os relatórios de avaliação de ameaças das agências ELSJ; 
iv. Relação com as Instâncias Comuns de Controlo e quaisquer outros órgãos de 

supervisão especializados não parlamentares que sejam criados para a supervisão 
das agências ELSJ. Esta função incluiria a revisão dos relatórios anuais e temáticos 
das ICC e a manutenção de um diálogo regular com as mesmas; 

v. Elaboração dos relatórios de iniciativa e legislativos da Comissão LIBE em questões 
relacionadas com as agências ELSJ; 

vi. Exercício das funções consultivas da Comissão LIBE no que respeita à dotação e 
quitação dos orçamentos destinados às agências ELSJ, dando pareceres 
especializados para fundamentar os trabalhos das Comissões dos Orçamentos e do 
Controlo Orçamental; 

vii. Cooperação com outras comissões do Parlamento Europeu com competências em 
questões relacionadas com as agências ELSJ. Em particular, a subcomissão poderia 
manter o diálogo com a Comissão AFET e com a Comissão Especial PESC no que diz 
respeito ao Sitcen. Se o PE se decidir pela opção de preparar pareceres sobre o 
historial em direitos humanos dos parceiros de países terceiros das agências ELSJ, a 
subcomissão deveria consultar a Subcomissão dos Direitos do Homem da Comissão 
AFET nesta matéria; 

viii. Revisão de certos aspectos da cooperação das agências ELSJ com países terceiros e 
organizações internacionais, incluindo o controlo dos acordos de partilha de 
informações celebrados neste contexto;  

ix. Revisão das relações entre as agências ELSJ, nomeadamente os seus memorandos 
de entendimento; e ainda 
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x. Coordenação das relações com os parlamentos nacionais e representação do 
Parlamento Europeu em reuniões interparlamentares relevantes para o ELSJ.       

 
Em consonância com os comentários anteriores a respeito do papel do PE na supervisão 
das agências ELSJ, não consideramos que a subcomissão deva duplicar o trabalho das ICC 
no que toca à apreciação da legalidade da utilização de dados pessoais por determinadas 
agências ELSJ. Além disso, não deveria participar na apreciação de outras actividades 
operacionais das agências como, por exemplo, os seus ficheiros de trabalho ou operações 
conjuntas por elas coordenadas. Do mesmo modo, a subcomissão não deveria usurpar a 
esfera de competência dos parlamentos nacionais e de outros órgãos de supervisão 
responsáveis pelo controlo da actividade das autoridades nacionais relacionada com as 
agências ELSJ. 
 
Composição 
 
A composição da subcomissão teria de ser determinada em conformidade com as 
orientações definidas nos artigos 186.º e 190.º do Regimento do Parlamento Europeu. As 
subcomissões existentes (da Comissão de Assuntos Externos) da Segurança e Defesa e dos 
Direitos do Homem têm, respectivamente, 28 membros titulares e 28 membros suplentes e 
30 membros titulares e 21 membros suplentes. De um modo geral (mas não 
necessariamente), estes deputados do PE também são membros da Comissão dos Assuntos 
Externos. 
 
Em nossa opinião, estes números são demasiado elevados, atendendo a que duas das 
principais razões subjacentes à proposta de uma subcomissão são: (1) a necessidade de 
um fórum restrito e confidencial para debates com os directores das agências e os 
conselhos de administração; e (2) a necessidade de os deputados do PE terem acesso a 
determinadas informações classificadas relacionadas com as agências. Uma comissão com 
50 membros titulares, para além de membros suplentes, não preencheria tais requisitos. 
De facto, não seria possível dar resposta a muitas das preocupações atrás mencionadas 
manifestadas pelas agências (e pelo Conselho e a Comissão) a respeito do sigilo dos 
debates e da protecção das informações classificadas, se a composição da subcomissão 
incluísse todos esses deputados. À parte as preocupações com a protecção das informações 
classificadas, a modalidade de uma subcomissão teria de criar condições em que, inter alia, 
os directores das agências se sentissem confiantes para expressar preocupações ou tratar 
de questões sensíveis com um grupo de deputados do PE, sem o risco de o conteúdo 
dessas deliberações divulgado. Em última análise, os directores das agências e os 
funcionários do Conselho, da Comissão e das ICC poderão abster-se de debater questões 
sensíveis com o PE se não tiverem a certeza de que esses debates permanecerão 
confidenciais. 
 
A nível nacional, a esmagadora maioria das comissões parlamentares de supervisão 
especializadas é composta por cinco a quinze deputados do parlamento (ver Quadro 1 do 
capítulo quarto). Como se explica no capítulo quarto, essas comissões são habitualmente 
mais pequenas do que outras comissões parlamentares, por razões de garantia de 
confidencialidade. Somos, pois, de opinião que uma subcomissão deveria ser constituída 
por não mais de 15 deputados do PE (incluindo membros suplentes), o que, todavia, pode 
revelar-se difícil tendo em conta a exigência de a composição das comissões e 
subcomissões do PE reflectir a composição geral do parlamento.  
 
Preferencialmente, os membros da subcomissão deveriam ser membros titulares ou 
suplentes da Comissão LIBE, o que aumentaria as probabilidades de possuírem 
conhecimentos suficientes sobre as agências ELSJ que lhes permitissem dar um contributo 
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eficaz para as funções da subcomissão. Por último, o PE poderia ponderar a integração de 
alguns deputados que fossem membros de outras (sub)comissões com competências em 
matérias relacionadas com as agências ELSJ e/ou com outras competências especializadas 
relevantes para a supervisão das agencias ELSJ. Estes deputados do PE poderiam incluir 
membros da Comissão do Controlo Orçamental, da Comissão dos Assuntos Externos e da 
sua Subcomissão dos Direitos do Homem. O capítulo quarto explica que existe um 
precedente para a inclusão de membros por inerência (de outras comissões parlamentares) 
em comissões de supervisão parlamentares a nível nacional, o que pode ajudar a garantir a 
devida cooperação entre comissões com competência em questões conexas.  
 
Acesso à informação 
 
Todos os membros da subcomissão e respectivos funcionários teriam o direito de aceder a 
informações classificadas dentro dos parâmetros do mandato da subcomissão. Além disso, 
certas categorias de informação poderiam estar sujeitas a divulgação proactiva à 
subcomissão por parte das agências, respectivos conselhos de administração/colégio e, 
quando aplicável, pelo Conselho e pela Comissão (ver supra). A subcomissão não teria, 
contudo, necessidade de aceder às informações guardadas nas bases de dados das 
agências ou a quaisquer dados pessoais. A subcomissão seria instada a executar medidas 
de protecção das informações, discutidas no quinto capítulo.   
 
Recursos 
 
A subcomissão necessitaria do apoio prestado por pessoal habilitado em matéria de 
segurança e contratado a tempo inteiro. É um facto que se reveste de uma importância 
fundamental, tendo em conta que os deputados do PE são frequentemente membros de 
várias comissões e têm de dividir o seu tempo pelo trabalho desenvolvido ora em Bruxelas 
ora em Estrasburgo. Os funcionários ou assistentes são igualmente essenciais para a 
consolidação dos conhecimentos e das competências específicas institucionais do 
Parlamento a respeito das agências ELSJ, ao garantir a manutenção de tais conhecimentos 
mesmo quando os deputados do PE são transferidos para outras comissões ou abandonam 
o PE.  
 
Avaliação 
 
A necessidade ou não de o Parlamento Europeu criar uma subcomissão LIBE para a 
supervisão da actividade das agências ELSJ depende, em grande medida, de como será 
definido o seu mandato de supervisão dessas agências na próxima legislação relativa à 
Europol, Eurojust e Frontex. Se o mandato de supervisão do PE e respectivas funções se 
mantiverem de um modo geral semelhantes aos actuais, ou seja, relativamente limitados, 
não é evidente que seja necessário criar uma subcomissão. Se, porém, o PE assumir 
funções de supervisão suplementares em consonância com as opções apresentadas no 
quinto capítulo, há fortes argumentos em prol da criação de uma subcomissão. São quatro 
as razões principais que, em nosso entender, justificariam a criação de uma subcomissão.  
 
Em primeiro lugar, defendemos a necessidade de o PE ter acesso a informações 
classificadas provenientes das agências ELSJ e com elas relacionadas, assim como a 
possibilidade de manter debates confidenciais e oficiosos com directores de agências e 
outros intervenientes relevantes. No entanto, os actuais mecanismos institucionais do PE 
para supervisão não se adaptam devidamente a tais funções, porque são demasiados os 
deputados do PE envolvidos e não há precedente para debates mais restritos e 
confidenciais com as agências. Desaconselhámos a resolução deste problema através de 
um mecanismo ou órgão que se limite a ter acesso às informações classificadas relativas às 
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agências ELSJ sem um mandato anexo que permita utilizar esta informação no âmbito dos 
processos de supervisão. Importa reiterar que o acesso de um órgão parlamentar a 
informações não é um fim em si mesmo: deve ser antes um meio para o Parlamento 
supervisionar determinadas agências. É por esta razão que criticámos o possível recurso a 
um modelo de comissão especial para o ELSJ. A necessidade de vincular o acesso a 
informações confidenciais a um mandato claro de supervisão é um dos principais 
argumentos a favor da criação de uma subcomissão.  
 
Um segundo argumento em prol da criação de uma subcomissão é que a Comissão LIBE 
poderá não dispor do tempo necessário para se dedicar a muitas das funções de supervisão 
propostas no quinto capítulo. Se o PE quiser desempenhar um papel acrescido na 
supervisão das agências ELSJ, a criação de uma subcomissão poderá ser uma escolha 
convincente.  
 
Em terceiro lugar, uma subcomissão corresponderia à nossa recomendação anterior de que 
o PE deverá ter um único órgão com responsabilidade primária por todos os domínios da 
supervisão parlamentar das agências ELSJ. A subcomissão seria capaz de consolidar as 
conclusões provenientes das várias funções de supervisão, bem como do diálogo 
permanente com as agências, Conselho, Comissão, ICC e parlamentos nacionais. Deste 
modo, o PE poderia produzir recomendações que permitissem melhorar o trabalho 
desenvolvido pelas agências e, ao mesmo tempo, fornecer dados úteis para outros 
aspectos do seu próprio trabalho. Mais precisamente, a percepção global da subcomissão 
permitiria criar uma relação plena entre as diversas funções exercidas pelo PE perante as 
agências ELSJ. Por exemplo, as funções de co-legislador do PE beneficiariam muito das 
conclusões e recomendações do seu trabalho de supervisão, assim como a supervisão 
realizada pela subcomissão iria fundamentar a aplicação dos poderes orçamentais do PE. 
 
Por último, a criação de uma subcomissão permitiria ao PE desenvolver gradualmente 
conhecimentos detalhados e competências específicas sobre as agências ELSJ. Trata-se, em 
nosso entender, de algo que não existe no seio do PE e que, todavia, se reveste de uma 
importância crucial se o PE quiser desempenhar um papel mais activo no controlo da 
actividade das agências ELSJ.  
 
Recomendação 21: O Parlamento Europeu deverá criar uma Subcomissão LIBE para a 
supervisão das agências ELSJ. O âmbito e o conteúdo exactos do mandato da subcomissão 
seriam definidos em conformidade com o Regimento do Parlamento, mas sempre em 
estreita relação com as funções de supervisão atribuídas ao PE pela nova legislação relativa 
à Europol, Eurojust e Frontex. 
 

Reforço da cooperação entre o Parlamento Europeu e os 
parlamentos nacionais no âmbito da supervisão das agências ELSJ 
 
O Tratado de Lisboa exige especificamente que os parlamentos nacionais participem na 
supervisão da Europol e da Eurojust. Embora a natureza e o âmbito exactos da função dos 
parlamentos nacionais difiram nos vários Estados-Membros, este estudo destaca as três 
principais formas através das quais os parlamentos nacionais já exercem uma certa 
supervisão destas agências (ver capítulo terceiro). Em primeiro lugar, alguns parlamentos 
nacionais supervisionam o trabalho dos seus próprios representantes governamentais no 
Conselho e nos conselhos de administração das agências, ou seja, controlam os contributos 
nacionais para as agências ELSJ. Em segundo lugar, os parlamentos nacionais podem 
colaborar directamente com as agências ELSJ, promovendo, por exemplo, audições com 
directores e outros altos funcionários ou produzindo relatórios sobre as agências. Esta 
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colaboração visa, por norma, criar uma maior consciencialização do trabalho desenvolvido 
pelas agências, e não tanto uma revisão ou controlo directo das actividades das agências. 
Além disso, os parlamentos são parte integrante dos sistemas nacionais de supervisão que 
fiscalizam as medidas executadas por autoridades nacionais, como é o caso das 
autoridades policiais. As modalidades dessa supervisão são uma prerrogativa de órgãos 
nacionais e não se enquadra no âmbito deste estudo formular recomendações a este 
respeito. Uma terceira vertente da participação dos parlamentos nacionais na supervisão 
das agências ELSJ diz respeito à cooperação com outros parlamentos e com o PE (ver 
terceiro capítulo) -  é sobre esta que aqui nos centramos. 
 
Em nossa opinião, os objectivos da cooperação interparlamentar devem centrar-se 
primordialmente em questões estratégicas, e não em operações específicas das agências 
ELSJ. Há três domínios de intervenção em que a cooperação interparlamentar pode 
revelar-se especialmente útil. Em primeiro lugar, os parlamentos nacionais e o Parlamento 
Europeu poderiam beneficiar de mais debates, assim como de intercâmbios de 
informações, de experiências e de boas práticas, sobre a supervisão das actividades das 
autoridades nacionais que estejam relacionadas com as agências ELSJ. A título de exemplo, 
existe uma necessidade manifesta de mais informação acerca da forma como os 
parlamentos nacionais e outros órgãos de supervisão nacionais competentes (como os 
órgãos judiciais) exercem efectivamente a supervisão de: (a) participações ou contributos 
nacionais para as agências ELSJ, tais como informações enviadas às agências ELSJ; e (b) 
medidas executadas por autoridades nacionais com base em informações fornecidas e/ou 
operações coordenadas por estes órgãos, tais como detenções e interrogatórios de pessoas 
suspeitas de envolvimento em actividade criminosa grave. Os órgãos de supervisão 
nacionais podem utilizar essas informações para fundamentar as suas próprias abordagens 
de fiscalização das actividades das autoridades policiais ou agências de controlo de 
fronteiras, por exemplo, que estejam relacionadas com as agências ELSJ. Em segundo 
lugar, os parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu poderiam, na medida em que o 
direito nacional o permita, promover o intercâmbio de informações sobre determinados 
problemas (dentro das suas jurisdições) relacionados com as actividades das autoridades 
nacionais, anteriormente citadas, que digam respeito ao trabalho das agências ELSJ. Por 
último, os parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu poderiam trabalhar em conjunto 
no sentido de avaliar se novos e actuais regulamentos relativos às agências ELSJ respeitam 
os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. 
 
Existem vários pontos de vista que discutem se esta cooperação deve ou não ser 
institucionalizada através de algum tipo de órgão permanente interparlamentar, ou se deve 
ou não prosseguir mais informalmente através dos fóruns interparlamentares já existentes. 
Por exemplo, na sua comunicação de Dezembro de 2010, a Comissão apresentou propostas 
para o envolvimento dos parlamentos nacionais na supervisão da Europol. A Comissão 
propôs a criação de um fórum conjunto ou interparlamentar permanente no qual estariam 
representados membros dos parlamentos nacionais e do Parlamento Europeu, em 
consonância com os artigos 9.º e 10.º do Protocolo relativo ao Papel dos Parlamentos 
Nacionais na União Europeia. Sugeria também a criação de um subgrupo especial que 
estabelecesse uma relação directa com a Europol. O fórum estaria habilitado a convidar o 
director da Europol para debates e poderia reunir-se regularmente, instituindo ainda um 
subgrupo responsável pela relação directa com a Europol. As propostas da Comissão 
receberam algum apoio da parte dos parlamentos nacionais. No entanto, o valor 
acrescentado da criação de um tal fórum interparlamentar tem sido questionado por vários 
Estados-Membros da UE e parlamentos nacionais. Todas as formas de cooperação 
discutidas anteriormente poderiam ter lugar no contexto de fóruns já existentes para o 
diálogo interparlamentar. 
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Talvez mais relevante sejam as grandes dúvidas que a eventual viabilidade de um órgão 
permanente composto de representantes de todos os parlamentos nacionais suscita. As 
posições dos parlamentos nacionais, os níveis de interesse e os conhecimentos sobre 
questões relacionadas com o ELSJ variam muito no espaço da União Europeia. Seria, por 
conseguinte, muito difícil chegar a um consenso em relação a questões simples como uma 
agenda comum para a supervisão, quanto mais em relação a questões de fundo. Um fórum 
que incluísse tantos intervenientes com diferentes agendas poderia ser inviável e, no 
entanto, afigura-se difícil encontrar uma fórmula para um fórum mais pequeno porque não 
seria adequado excluir parlamentos nacionais. Além disso, os parlamentos nacionais têm 
diferentes níveis de acesso à informação – proveniente de autoridades nacionais – e acesso 
a diferentes tipos de informação sobre as agências ELSJ. Por conseguinte, têm pontos de 
partida muito diferentes em termos de consciencialização de determinadas matérias.  
 
Atendendo a estes desafios, não recomendamos a criação de um fórum permanente para a 
cooperação interparlamentar em matéria de supervisão das agências ELSJ. Seria preferível 
que os parlamentos nacionais e o PE colaborassem com as agências ELSJ no contexto dos 
fóruns interparlamentares já existentes, nomeadamente as reuniões conjuntas/audições 
entre a Comissão LIBE e as comissões competentes dos parlamentos nacionais, assim 
como a Conferência dos Órgãos Especializados em Assuntos Comunitários (COSAC). Com 
efeito, pontos como o ELSJ, o controlo político da Europol ou a avaliação das actividades da 
Eurojust passaram a integrar regularmente a agenda da COSAC. Uma maioria de membros 
da COSAC apoiou a ideia de os debates da COSAC sobre a Europol e a Eurojust serem 
precedidos de uma audição dos directores das respectivas agências e de peritos. Uma 
possível função a desempenhar pela COSAC no controlo político das agências JAI (Justiça e 
Assuntos Internos) encontra-se prevista no artigo 10.º do Protocolo n.º 1 do TFUE, relativo 
ao papel dos parlamentos nacionais. Este artigo prevê que a COSAC promova o intercâmbio 
de informações e de melhores práticas entre os parlamentos nacionais e o Parlamento 
Europeu, designadamente entre as respectivas comissões especializadas, podendo ainda 
organizar conferências interparlamentares sobre assuntos específicos. A COSAC poderá 
continuar a proporcionar uma plataforma útil para desenvolver as formas de cooperação 
discutidas anteriormente. 
 
Recomendação 22: A cooperação interparlamentar em matéria de supervisão das 
agências ELSJ deverá ter lugar no contexto dos fóruns já existentes para a cooperação entre 
o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais. O Parlamento Europeu não necessita de 
criar um novo órgão interparlamentar permanente.  
 




