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SINTEZĂ 
Direcţia Generală Politici Interne din cadrul Parlamentului European a mandatat Centrul de 
la Geneva pentru Controlul Democratic al Forţelor Armate (DCAF) și Institutul Uniunii 
Europene (IUE) să realizeze un studiu privind „controlul parlamentar al serviciilor de 
informaţii din statele membre relevante ale UE și din alte democraţii majore”. Se preconiza 
că acest studiu va „identifica standardele democratice și cele mai bune practici, precum și 
un echilibru corespunzător între cerinţele de confidenţialitate și nevoia de control care să 
poată fi utilizat de către Parlamentul European (PE) la înfiinţarea propriului organism de 
supraveghere. În urma consultărilor cu Direcţia Generală Politici Interne din cadrul 
Parlamentului European, s-a decis să se interpreteze acest mandat pe fundalul a patru 
tendinţe și evoluţii importante care au determinat o discuţie privind modul în care PE poate 
consolida controlul asupra agenţiilor SLSJ din UE, precum și asupra Centrului de situaţii al 
Uniunii Europene (SitCen)1 care joacă un rol în spaţiul de libertate, securitate și justiţie 
(SLSJ): 
 
(1) Tratatul de la Lisabona conferă Parlamentului European (PE) și parlamentelor naţionale 
un mandat privind consolidarea controlului celor două organisme SLSJ: Europol și Eurojust. 
Acesta prevede în mod explicit ca noile regulamente privind Europol și Eurojust să includă 
dispoziţii privind „controlul” (în cazul Europol) și „evaluarea” parlamentară (în cazul 
Eurojust). În următorii doi ani, Comisia va înainta propuneri pentru aceste regulamente; PE 
va avea ocazia să se asigure că această legislaţie include dispoziţii adecvate privind 
controlul parlamentar. În plus, faptul că spaţiul de libertate, securitate și justiţie face acum 
obiectul procedurii legislative standard presupune că Parlamentul European se află acum 
într-o poziţie mai bună pentru a garanta că temeiurile juridice noi sau revizuite pentru 
agenţiile SLSJ includ dispoziţii privind controlul   parlamentar. Într-adevăr, PE a procedat 
deja astfel într-un proiect de regulament privind Frontex, care, la momentul elaborării 
acestuia, era în discuţie.  
  
(2) Este posibil ca PE să deţină câteva oportunităţi de a aborda activitatea SITCEN, care 
îndeplinește un număr de funcţii legate de securitatea internă, întrucât în prezent este 
parte a Serviciului european pentru acţiune externă (SEAE). În timp ce SEAE (și astfel 
SITCEN) intră sub incidenţa politicii externe și de securitate comună (PESC), care este un 
domeniu politic interguvernamental, Tratatul de la Lisabona oferă PE noi atribuţii în acest 
domeniu.  
 
(3) S-au înregistrat evoluţii importante în domeniul accesului la informaţii, care sunt legate 
în mod intrinsec de consolidarea controlului organismelor SLSJ. În 2010, Parlamentul 
European și Comisia au încheiat un nou acord interinstituţional, care îmbunătăţește 
semnificativ accesul Parlamentului European la informaţiile furnizate de Comisie. În plus, PE 
analizează în prezent revizuirea legislaţiei UE privind accesul la informaţii, precum și 
posibilitatea unui nou acord interinstituţional cu Consiliul, care să includă dispoziţii privind 
accesul parlamentar la informaţiile clasificate. Traiectoria acestor discuţii în curs de 
desfășurare va avea implicaţii profunde pentru controlul organismelor SLSJ de către PE.  
 
(4) La un nivel mai general, PE a arătat în ultimul deceniu un interes în creștere atât faţă 
de agenţiile naţionale de securitate, cât și faţă de organismele SLSJ. Acest lucru a fost 
evidenţiat de interesul puternic al PE în elaborarea noului regulament privind deciziile 
Frontex, Europol și Eurojust, precum și de cele două comisii temporare care au examinat 

                                                 
1 Acest studiu utilizează termenul „organisme SLSJ” pentru a se referi la agenţiile SLSJ (Europol, Eurojust și 
Frontex) și la Centrul de situaţii al Uniunii Europene (SITCEN). 
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activităţile agenţiilor de securitate naţională și au făcut recomandări importante în ceea ce 
privește controlul democratic. 
 
Pe baza acestei interpretări a mandatului, obiectivul principal al acestui studiu este 
furnizarea unei evaluări comparative a controlului serviciilor de informaţii din statele 
membre ale Uniunii Europene și din alte democraţii, cu scopul de a identifica bunele practici 
care pot îmbogăţi dezbaterea privind consolidarea supravegherii organismelor SLSJ de către 
Parlamentul European.  
 
Acest studiu se concentrează asupra Europol, Eurojust, Frontex, precum și asupra SITCEN.  
În linii mari, rolul acestor organisme SLSJ este de a facilita, a coordona și a consolida 
cooperarea între autorităţile naţionale cu scopul de a promova securitatea și justiţia în 
cadrul UE.  Se poate argumenta că trăsătura definitorie a serviciilor naţionale de informaţii2 
este capacitatea lor de a utiliza ceea ce este cunoscut sub denumirea de „atribuţii speciale” 
de a colecta informaţii, cum ar fi capacitatea de a intercepta comunicaţiile, de a desfășura 
supraveghere sub acoperire, de a utiliza informatori secreţi și chiar de a pătrunde în 
locuinţe clandestin.  Organismele SLSJ nu posedă astfel de atribuţii, iar atunci când acestea 
sunt juxtapuse prezentei descrieri, este evident că organismele SLSJ din UE nu sunt servicii 
de informaţii în modul în care acestea sunt conceptualizate la nivel naţional.  Având în 
vedere faptul că PE este interesat de consolidarea controlului acestor organisme, un 
mandat pentru a studia și pentru a extrage învăţăminte din controlul „serviciilor de 
informaţii” naţionale poate părea a fi o alegere neobișnuită.  
 
Cu toate acestea, organismele SLSJ și serviciile naţionale de informaţii au în comun o serie 
de caracteristici.  Acestea îndeplinesc „funcţiile de colectare de informaţii” ale serviciilor 
naţionale de informaţii, chiar dacă nu neapărat în același mod sau în același scop.  În 
special, acestea colectează (deși fără a recurge la prerogative speciale), analizează și 
difuzează informaţii unei serii de factori de decizie.  O altă asemănare importantă între 
organismele SLSJ și serviciile naţionale de informaţii este că ambele primesc, produc și 
difuzează informaţii clasificate.  Acest lucru are implicaţii importante pentru control, 
deoarece autorităţile de control au nevoie de acces la informaţii clasificate în scopul de a 
controla activităţile agenţiilor ale căror sarcini sunt „clasificate” și/sau implică utilizarea de 
informaţii clasificate, ceea ce constituie un domeniu în care PE poate învăţa multe de la 
sistemele naţionale de control .  Cu toate acestea, ar trebui să rămânem precauţi în 
legătură cu „transferabilitatea” modelelor și practicilor de control de la nivel naţional la 
nivelul UE, având în vedere faptul că autorităţile naţionale de control și PE controlează 
agenţiile cu mandate și atribuţii foarte diferite.  Controlul trebuie să fie înţeles în contextul 
organizaţiilor care sunt monitorizate.  
 
 
Acest studiu este alcătuit din cinci capitole. Primul capitol abordează obiectivele, mandatul 
și metodologia studiului. Capitolul doi oferă o privire de ansamblu asupra temeiului juridic, 
mandatului și atribuţiilor actuale ale Europol, Eurojust, Frontex și SITCEN și identifică mai 
                                                 
2 Termenul „serviciu de informaţii” se referă în general la un organism de stat care colectează, analizează și 
difuzează informaţii – cu privire la ameninţările la adresa securităţii naţionale sau a altor interese naţionale - 
factorilor de decizie politică și altor organe executive. Serviciile de informaţii pot exercita aceste „funcţii de 
colectare de informaţii” exclusiv în afara jurisdicţiei teritoriale a statului lor (de exemplu, Serviciul de informaţii 
secrete din Regatul Unit - Secret Intelligence Service), exclusiv pe teritoriul statului propriu (de exemplu, Biroul 
federal german pentru protecţia Constituţiei - Federal Office for the Protection of the Constitution) sau atât în 
interiorul, cât și în afara teritoriului propriu (de exemplu, Serviciul de informaţii olandez sau AIVD - General 
Intelligence Service). În câteva state (de exemplu, Suedia și Danemarca), aceste organisme pot deţine, de 
asemenea, competenţe poliţienești și, prin urmare, sunt denumite uneori „servicii de securitate poliţienească”. Din 
motive de coerenţă, acest studiu utilizează termenul „serviciu de informaţii” pentru a se referi la organizaţiile care 
sunt etichetate în diferite moduri ca „servicii de securitate”, „servicii de informaţii interne” sau „servicii de 
informaţii”. 
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multe domenii de activitate ale acestor organisme care ar putea ridica probleme din punctul 
de vedere al controlului. Capitolul trei analizează rolul și prerogativele actuale ale PE în 
ceea ce privește  controlul  organismelor SLSJ, precum și domeniul de aplicare al accesului 
la informaţii de la (și referitoare la) aceste organisme. Acest capitol analizează, de 
asemenea, rolul parlamentelor naţionale în controlul organismelor SLSJ, precum și rolul 
organismelor de supraveghere comune (OSC-uri) Europol și Eurojust în examinarea 
utilizării datelor cu caracter personal de către aceste agenţii. Capitolul patru oferă o 
evaluare comparativă detaliată a modului în care controlul parlamentar și neparlamentară 
de specialitate este organizat și realizat la nivel naţional. Această secţiune va acorda o 
atenţie deosebită accesului la informaţii de către organismele de control parlamentar și 
neparlamentar. Ultimul capitol al studiului prezintă o serie de opţiuni pentru consolidarea și 
consolidarea controlului Europol, Eurojust, Frontex și SITCEN de către Parlamentul 
European. Această sinteză se va concentra pe transmiterea Parlamentului European a unei 
imagini de ansamblu a acestui capitol, împreună cu cele douăzeci și două de recomandări 
ale sale. 
 

Recomandări pentru consolidarea supravegherii 
organismelor SLSJ de către Parlamentul European 
 
Acest studiu oferă recomandări detaliate care ar putea fi utile pentru dezbaterea viitoare cu 
privire la modul în care ar putea fi consolidată supravegherea organismelor SLSJ de către 
Parlamentul European. Unele dintre aceste recomandări se aplică la supravegherea de către 
Parlamentul European a tuturor organismelor SLSJ examinate în acest studiu (de exemplu 
Europol, Eurojust, Frontex și SITCEN); cu toate acestea, cele mai multe se concentrează 
exclusiv asupra agenţiilor SLSJ (de exemplu Europol, Eurojust, Frontex). Acest lucru se 
datorează faptului că Parlamentul European are un mandat definit de tratat privind 
controlul Eurojust și Europol și va fi colegiuitor pentru noile regulamente privind aceste 
agenţii și Frontex. Dezvoltarea supravegherii parlamentare a Sitcen va trebui să continue 
într-o direcţie diferită, deoarece SITCEN intră sub incidenţa politicii externe și de securitate 
comună (PESC), un domeniu în care Parlamentul European are mai puţine prerogative. 
Recomandările se referă la supravegherea organismelor SLSJ în forma în care au existat în 
mai 2011. Este esenţial ca acordurile de control să fie dezvoltate în tandem cu orice fel de 
modificare adusă mandatelor și atribuţiilor acestor organisme și să rămână proporţionale cu 
activităţile care sunt supravegheate. 
 
În dezvoltarea cadrului juridic și instituţional pentru supravegherea parlamentară a 
organismelor SLSJ, Parlamentul European și alte părţi interesate relevante ar trebui să 
rămână conștiente de faptul că acordurile de supraveghere nu ar trebui să aibă efectul de a 
descuraja statele membre să utilizeze aceste organisme în vederea cooperării în cadrul 
SLSJ. Cele mai multe state membre ale UE sunt acum convinse de valoarea adăugată pe 
care agenţii, precum Europol și Eurojust, o pot avea în sprijinirea propriei lor activităţi. Cu 
toate acestea, există un risc ca, dacă acordurile de supraveghere plasează o povară prea 
mare asupra organismelor SLSJ și/sau autorităţilor naţionale, anumite state membre ar 
putea reveni pur și simplu la canalele bilaterale de cooperare, care sunt mai puţin 
reglementate și, probabil, nu se supun acelorași niveluri de verificare. Orice evoluţii în 
această direcţie ar submina capacitatea organismelor SLSJ de a contribui cu succes la 
promovarea libertăţii, justiţiei și securităţii în UE.  
 
Recomandarea 1: Parlamentul European ar trebui să se asigure că noile măsuri de control 
al organismelor SLSJ nu descurajează statele membre să utilizeze aceste organisme ca 
platforme de cooperare.  
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Limitări cu privire la domeniul de aplicare al supravegherii 
organismelor SLSJ de către Parlamentul European  
 
Acest studiu evidenţiază mai mulţi factori care ar trebui să contribuie la limitarea 
domeniului de aplicare al controlului organismelor SLSJ de către PE. Acestea se referă în 
primul rând la controlul activităţilor operaţionale ale organismelor SLSJ. În primul rând, 
caracterul interguvernamental al organismelor SLSJ, precum și relaţia dintre acţiunile 
organismelor SLSJ și ale statelor membre, are implicaţii importante pentru control. 
Agenţiile de poliţie din statele membre, cele de urmărire penală, agenţiile de frontieră (și 
într-o măsură mult mai mică) serviciile de informaţii sunt atât furnizorii principali, cât și 
clienţii principali ai organismelor SLSJ. Organismele SLSJ funcţionează în primul rând pe 
baza informaţiilor furnizate de agenţiile naţionale și principalul lor rezultat este reprezentat 
de informaţii și analize care sunt trimise acestor agenţii. Agenţiile naţionale pot lua măsuri, 
inclusiv utilizarea puterilor coercitive, pe baza unor astfel de informaţii, inclusiv în contextul 
operaţiunilor coordonate de către un organism SLSJ, cum ar fi Europol sau Frontex. Astfel 
cum se discută în capitolul al doilea al studiului, o astfel de acţiune rămâne în 
responsabilitatea exclusivă a autorităţilor naţionale. Implicaţia acestui fapt este că atât 
informaţiile intrate în organismele SLSJ, cât și acţiunile întreprinse pe baza rezultatelor 
acestor organisme sunt reglementate de legislaţia naţională și ar trebui să fie 
supravegheate de către autorităţile naţionale competente. Este general acceptat în cadrul 
Parlamentului European și în statele membre faptul că Parlamentul European nu are 
prerogativa de a controla modul în care agenţiile naţionale colectează informaţiile care ar 
putea fi împărtășite cu organisme SLSJ și/sau acţiunile întreprinse pe baza informaţiilor 
furnizate de către organismele SLSJ.  
 
În al doilea rând, organismele SLSJ sunt alcătuite dintr-un amestec de personal detașat din 
membri ai personalului statelor membre și al UE. Ofiţerii naţionali de legătură la Europol, 
poliţiștii naţionali de frontieră care participă la o operaţiune coordonată de Frontex sau 
ofiţerii din serviciile de informaţii detașaţi la SITCEN sunt plătiţi de statele membre și 
cooperează cu agenţiile în conformitate cu legislaţia naţională. Ca atare, cooperarea lor cu 
un organism SLSJ și contribuţiile la acesta sunt controlate într-un mod mai adecvat de 
instrumentele naţionale de control. Acest element interguvernamental al organismelor SLSJ 
solicită ca Parlamentul European să lucreze în strânsă colaborare cu parlamentele naţionale 
pentru a garanta că sunt în vigoare măsuri adecvate de control.  
 
În al treilea rând, Europol și Eurojust sunt autorizate să prelucreze, să stocheze și să 
transfere date cu caracter personal în cadrul parametrilor mandatelor lor. Acestea sunt 
activităţi care interferează cu dreptul la viaţă privată și pot servi ca bază pentru utilizarea 
puterilor coercitive sau speciale - care au implicaţii deosebite  în ceea ce privește drepturile 
omului - de către statele membre sau de către autorităţile din state terţe. Având în vedere 
acest lucru, aceste activităţi trebuie să fie supuse în mod clar controlului de către un 
organism independent. Prin urmare, UE a stabilit organisme specializate neparlamentare de 
control - organismele de supraveghere comune (OSC-uri) ale Europol și Eurojust - în acest 
scop. OSC-urile au acces la toate dosarele și localurile care au o legătură cu prelucrarea 
datelor cu caracter personal și se află într-o poziţie solidă pentru a se asigura că sunt 
corectate toate practicile care încalcă reglementările privind protecţia datelor. În opinia 
noastră, organismele de supraveghere comune (OSC-uri) reprezintă un instrument adecvat 
de control pentru examinarea utilizării datelor cu caracter personal de către agenţiile SLSJ. 
În consecinţă, activităţile acestora nu trebuie să fie dublate de PE. De asemenea, PE nu ar 
trebui să controleze rolul viitor al Frontex în prelucrarea datelor cu caracter personal 
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deoarece se preconizează că Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor ar îndeplini o 
funcţie similară celei a OSC-urilor.  
 
Există mai multe argumente împotriva implicării PE în controlul continuu al activităţilor 
operaţionale ale organismelor SLSJ. În primul rând, astfel cum se menţionează în capitolul 
patru, acest lucru consumă extrem de mult timp și necesită o expertiză și resurse de 
specialitate de care multe parlamente nu dispun. Un număr de deputaţi din Parlamentul 
European și membri ai personalului intervievaţi pentru acest studiu au indicat că PE nu ar 
avea timpul, resursele sau dispoziţia de a controla activităţile operaţionale ale organismelor 
SLSJ. Controlul poate fi realizat mai eficient de către un organism „profesionist” de control, 
cum ar fi OSC-urile, care se concentrează exclusiv pe controlul activităţilor operaţionale ale 
unei agenţii. În al doilea rând, a oferi PE mandatul privind controlul prelucrării informaţiilor 
ar necesita ca Parlamentul să aibă acces la datele cu caracter personal din aceste dosare, 
ceea ce ar ridica probleme semnificative de confidenţialitate. În cele din urmă, examinarea 
de către Parlament a aspectelor operaţionale ale activităţii organismelor SLSJ ar putea avea 
un impact negativ asupra eficienţei acestor organisme. Acest lucru se datorează faptului că 
multe state se opun acordării unui rol în această privinţă Parlamentului European și se 
poate reduce schimbul de informaţii cu organismele SLSJ în cazul în care Parlamentului 
European i-a fost acordat un astfel de rol. 

Mandatul și funcţiile Parlamentului European în materie de control 
democratic  
 
A existat un consens larg răspândit în rândul interlocutorilor noștri din diferite instituţii și 
organisme ale UE conform căruia PE ar trebui să joace un rol în controlarea organismelor 
SLSJ. Supravegherea organismelor SLSJ de către Parlament și de organismele create de 
Parlament este importantă din motive care sunt prezentate în capitolele unu și patru. Poate 
cel mai important lucru este că PE este acum un colegislator în SLSJ și că va avea un rol 
central în definirea viitorului mandat și a atribuţiilor agenţiilor SLSJ, în special. Prin urmare, 
este esenţial ca Parlamentul European să joace un rol în garantarea faptului că aceste 
agenţii își îndeplinesc mandatul eficient și într-un mod care este în conformitate cu 
legislaţia relevantă. În plus, agenţiile SLSJ sunt finanţate într-o mare măsură cu fonduri UE 
care le sunt alocate de PE. În calitate de autoritate bugetară, Parlamentul European trebuie 
să aibă un rol în garantarea faptului că acești bani sunt folosiţi și corect, și eficient.  
 
Totuși, aceste raţiuni pentru controlul parlamentar al agenţiilor SLSJ nu implică faptul că PE 
ar trebui să joace un rol în administrarea lor. Atunci când discutăm despre rolul PE în 
supravegherea organismelor SLSJ, ar trebui să fim în continuare conștienţi de separarea 
puterilor și a responsabilităţilor în această privinţă. Acest lucru este deosebit de important 
în ceea ce privește Eurojust deoarece acesta lucrează cu organe judiciare. Controlul 
democratic al organismelor SLSJ nu ar trebui să fie, de asemenea, confundat cu controlul 
sau coadministrarea unei agenţii - acesta nu este rolul unui parlament. Organismele SLSJ 
au menirea de a servi drept depozitare de expertiză care există pentru a furniza un serviciu 
profesionist UE și statelor sale membre. Nu este rolul deputaţilor să se amestece în 
gestionarea acestei activităţi; aceste funcţii sunt în primul rând prerogativele directorilor 
agenţiilor și ale consiliilor de administraţie ale acestora. Între timp, Comisia și/sau 
Consiliului asigură conducerea politică a organismelor SLSJ și își asumă răspunderea 
politică pentru acestea. Din aceste motive, nu este recomandată implicarea PE în chestiuni, 
cum ar fi numirea reprezentanţilor consiliului de administraţie, sau chiar ca parte a 
consiliilor de administraţie ale agenţiilor SLSJ. Într-adevăr, implicarea Parlamentului 
European în aceste procese de luare a deciziilor ar produce confuzie în ceea ce privește 
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funcţiile sale de control democratic, ceea ce face extrem de dificilă revizuirea independentă 
ulterioară a acţiunilor agenţiilor și a consiliilor de administraţie ale acestora.  
 
Recomandarea 2: Parlamentul European nu ar trebui să facă parte din consiliile de 
administraţie ale Europol sau Frontex, nici din cel al Colegiului Eurojust.  
 
În capitolul patru susţinem că este dificil să se promoveze „cea mai bună” abordare sau 
practică în ceea ce privește subiectul (subiectele) unui mandat al unui organism de control 
democratic. În cele din urmă, ceea ce contează este faptul că toate dimensiunile activităţii 
unui serviciu de informaţii sunt controlate de un organism care este independent de agenţii 
și de conducerea executivă. În cazul UE, acest lucru înseamnă independent de organismele 
SLSJ, de Consiliu și de Comisie. Capitolul patru al studiului ilustrează faptul că „obiectul” 
supravegherii poate fi în general împărţit în patru domenii: operaţiuni, politică, administrare 
și situaţie financiară. Având în vedere comentariile de mai sus cu privire la rolul OSC-urilor 
și al autorităţilor naţionale în controlul democratic al activităţilor operaţionale ale 
organismelor SLSJ, este clar că PE ar trebui să se concentreze pe controlul democratic al 
politicilor, administrării și situaţiei financiare a acestor organisme. Acest lucru, însă, se 
întâmplă fără a aduce atingere atribuţiilor de investigare ale Parlamentului European 
(discutate în capitolul trei) conform cărora PE ar putea, desigur, să examineze acuzaţiile 
conform cărora una dintre activităţile acestor agenţii încalcă legislaţia UE.  
 
Recomandarea 3: Controlul democratic al SLSJ de către Parlamentul European ar trebui 
să se concentreze asupra politicilor, administraţiei și situaţiei financiare a acestora.  
 

 

Controlul democratic al situaţiei financiare a agenţiilor SLSJ 
 
PE poate utiliza într-un mod mai adecvat creditele sale bugetare și atribuţiile sale în 
descărcarea de gestiune în controlul agenţiilor SLSJ prin asigurarea unei legături continue 
între supravegherea politicilor și administrării agenţiilor și aprobarea și descărcarea de 
gestiune a bugetelor acestora. Întregul ciclu bugetar necesită o cooperare strânsă între 
Comisia LIBE (sau orice alt organism nou-creat cu mandat de control democratic al 
agenţiilor SLSJ), Comisia pentru bugete (BUDG) și Comisia pentru control bugetar (CONT). 
Există patru moduri principale în care PE poate continua și îmbunătăţi în mod eficient 
utilizarea atribuţiilor sale de control bugetară în această privinţă. În primul rând, 
Parlamentul European trebuie să consolideze în continuare cooperarea dintre CONT, BUDG 
și LIBE pe parcursul ciclului bugetar pentru a se asigura că există legături între 
supravegherea situaţiei financiare a agenţiilor SLSJ și alte domenii ale activităţii lor. În al 
doilea rând, unii membri ai Comisiei LIBE trebuie să fie mai conștienţi de atribuţiile 
bugetare și de descărcare de gestiune formidabile aflate la dispoziţia Parlamentului 
European și de modul în care LIBE poate lucra cu BUDG și CONT pentru a utiliza aceste 
atribuţii într-un mod mai eficient în îndeplinirea mandatului său. În al treilea rând, așa-
numitele „puteri financiare” („powers of the purse”) (atât procedura de rezervare , cât și 
atribuţia de a refuza sau întârzia descărcarea de gestiune a unui buget) pot fi utilizate ca 
instrument pentru a solicita o schimbare în politicile, procedurile sau activităţile agenţiei 
SLSJ în cauză. În cele din urmă, așa cum am menţionat în capitolul trei, în anumite 
circumstanţe excepţionale procedura de rezervare  poate fi utilizată ca instrument de a 
convinge o agenţie SLSJ să divulge informaţii în orice domeniu care este finanţat prin 
bugetul UE. Acest lucru nu ar trebui, totuși, să fie necesar în cazul în care este adoptat un 
nou cadru juridic pentru accesul Parlamentului European la informaţii clasificate (a se vedea 
mai jos). 



Supravegherea parlamentară a agenţiilor de securitate şi a serviciilor de informaţii în Uniunea Europeană 
____________________________________________________________________________________________ 

 9  

 
Recomandarea 4: Parlamentul European ar trebui să se asigure că creditele sale bugetare 
și funcţiile de descărcare de gestiune sunt pe deplin legate de alte aspecte ale controlului 
democratic al agenţiilor SLSJ.  
 

Informarea Parlamentului European cu privire la ameninţările la 
adresa securităţii 
 
Parlamentul European trebuie să fie informat cu privire la ameninţările la adresa securităţii 
UE și a statelor sale membre în scopul de a evalua pe deplin măsurile care sunt necesare 
pentru a contracara astfel de ameninţări. Fără aceste informaţii, este greu ca PE să 
evalueze pe deplin dacă este posibil ca organismele SLSJ să aibă nevoie, de exemplu, de 
atribuţii noi (de exemplu, care necesită modificări legislative), de resurse suplimentare sau 
de noi acorduri de cooperare cu anumite ţări terţe. Într-adevăr, acesta este un exemplu 
excelent al unui domeniu în care PE ar trebui să se asigure că există o relaţie strânsă între 
rolul său în calitate de legiuitor, autoritatea bugetară și cea de control democratic. A face 
PE conștient de ameninţările pertinente poate fi, de asemenea, în interesul agenţiilor, 
deoarece în acest fel ele pot sensibiliza deputaţii din Parlamentul European cu privire la 
nevoia de atribuţii legale sau resurse suplimentare; deputaţii pot fi aliaţi utili în acest sens 
(a se vedea capitolul patru). Este posibil ca Parlamentului European să îi fie furnizate, de 
exemplu, evaluări ale riscului și analize ale ameninţărilor din partea Frontex, versiunea 
completă a Evaluării ameninţărilor pe care le reprezintă infracţiunile grave și criminalitatea 
organizată de către Europol sau evaluări ale ameninţărilor teroriste de la SITCEN (a se 
vedea capitolul doi). Astfel de evaluări sunt clasificate și, prin urmare, ar trebui să fie 
furnizate organismului din cadrul PE desemnat pentru primirea informaţiilor clasificate. În 
acest context, organismul responsabil ar putea desfășura discuţii cu ușile închise cu 
funcţionarii responsabili de la organismele SLSJ. 
 
Recomandarea 5: Parlamentul European ar trebui să primească evaluările ameninţărilor 
de la organismele SLSJ. Acest lucru ar permite Parlamentului European să evalueze 
mai bine dacă aceste organisme dispun de mandatul legal, prerogativele și resursele 
financiare necesare pentru a contracara astfel de ameninţări.  
 

Relaţia Parlamentului European cu organismele de supraveghere 
comune 
 
Parlamentul European are în prezent un angajament foarte limitat cu cele două OSC-uri. Un 
angajament mai strâns cu acestea ar putea începe prin invitaţia adresată președinţilor 
acestora de a discuta rapoartele bianuale și tematice cu organismul relevant din cadrul PE 
(a se vedea mai jos). Acest dialog ar permite președinţilor OSC-urilor să își exprime 
preocupările legate de mandat, de atribuţii sau de resursele disponibile pentru acestea. 
Reuniunile dintre PE și OSC ar putea servi, de asemenea, ca un forum pentru a discuta 
punerea în aplicare a recomandărilor OSC-urilor. Pe această bază, Parlamentul European și-
ar putea folosi influenţa politică pentru a ridica orice fel de chestiuni în faţa directorilor de 
agenţie sau consiliilor de administraţie și și-ar putea folosi prerogativele bugetare pentru a 
aborda astfel de chestiuni. Un angajament mai regulat cu OSC-urile ar putea aduce 
beneficii, de asemenea, deputaţilor din Parlamentul European în desfășurarea activităţii lor. 
OSC-urile deţin volume importante de cunoștinţe și expertiză care ar putea aduce beneficii 
deputaţilor din Parlamentul European atunci când, de exemplu, se pregătesc pentru audieri 
cu directorii de agenţie sau redactează rapoarte din proprie iniţiativă sau rapoarte 
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legislative referitoare la Europol și Eurojust. Deputaţii din Parlamentul European și membrii 
personalului acestora pot beneficia de această expertiză nu numai prin intermediul 
audierilor periodice, ci și prin revizuirea rapoartelor OSC-urilor și prin desfășurarea de 
discuţii informale cu membrii OSC-urilor și cu secretariatul acestora.  
 
În contextul unui angajament mai strâns între Parlamentul European și OSC-uri (sau orice 
alte organisme specializate neparlamentare de supraveghere care sunt înfiinţate), este 
posibil să fie necesară acordarea accesului unui grup de deputaţi la rapoartele de inspecţie 
ale OSC-urilor. Lucrul de care Parlamentul European nu va avea nevoie este accesul la 
datele introduse în bazele de date ale Europol sau în sistemul de gestionare a cazurilor al 
Eurojust și/sau la datele cu caracter personal care sunt împărtășite cu autorităţile naţionale 
sau ţări terţe. Accesul la aceste date ar da naștere unor îngrijorări serioase în ceea ce 
privește confidenţialitatea. Dacă, în cadrul funcţiilor sale de control parlamentar, 
Parlamentul European are acces la documentele care conţin date cu caracter personal, 
acestea ar trebui să fie eliminate din respectivele documente, astfel cum se prevede în 
anexa II la Acordul-cadru dintre Comisie și Parlament încheiat în 2010.  
 
Parlamentul European ar putea lua în considerare adoptarea practicilor utilizate în unele 
state membre prin care Parlamentul poate solicita unui organism neparlamentar de 
supraveghere să examineze o anumită chestiune (a se vedea capitolul patru). Aceasta este 
o modalitate mai directă prin care un parlament poate profita atât de expertiza, cât și de 
independenţa unui organism neparlamentar de supraveghere pentru a examina aspecte 
specifice ale activităţii unei agenţii. Din ceea ce știm noi, Parlamentul European nu poate 
face în prezent astfel de cereri către OSC-uri. Orice dispoziţii de această natură ar trebui să 
fie atent formulate pentru a se asigura că independenţa unui organism neparlamentar de 
supraveghere, cum ar fi OSC-urile, nu ar putea fi compromisă de astfel de cereri din partea 
PE. În consecinţă, pot fi extrase multe învăţăminte din bunele practici la nivel naţional, și 
anume faptul că organismele neparlamentare de supraveghere vor avea decizia finală cu 
privire la examinarea sau neexaminarea unei chestiuni la cererea Parlamentului sau a 
oricărei alte entităţi (a se vedea capitolul patru).  
 
Recomandarea 6: Parlamentul European ar trebui să se angajeze într-un dialog permanent 
cu organismele de supraveghere comune (OSC) ale Europol și Eurojust și ar trebui să 
utilizeze rapoartele și expertiza acestora în cadrul propriului control democratic al agenţiilor 
SLSJ.  
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Standardizarea dreptului Parlamentului European de a convoca 
directorii agenţiilor SLSJ 
 
Parlamentul European dispune în prezent de prerogativa de a solicita directorului Europol și 
președintelui consiliului de administraţie al Europol să se prezinte în faţa sa. Această 
prerogativă ar trebui să fie extinsă la Frontex (directorul și președintele consiliului de 
administraţie) și la Eurojust (directorul administrativ și președintele colegiului). În timp ce 
Parlamentul European nu dispune de aceste prerogative în ceea ce privește Eurojust și 
Frontex, este necesar să se sublinieze faptul că, în practică, directorii agenţiilor SLSJ se 
prezintă adesea în faţa Parlamentului, la cererea acestuia, și sunt conștienţi de faptul că 
refuzul de a se prezenta în faţa Parlamentului ar face reclamă negativă.  
 
Prerogativa de a convoca directorii de agenţie și președinţii consiliilor de 
administraţie/colegiului ar putea fi deosebit de utilă în afara contextului implicat de 
prezentarea raportului anual al unei agenţii de către directorii de agenţie. De exemplu, ar 
permite PE să solicite prezenţa unui director în cazul unei probleme speciale sau a 
dezvăluirii unui scandal. Cu toate acestea, dreptul de a convoca directorul unui organism 
SLSJ ar putea avea o valoare limitată cu excepţia cazului în care deputaţii implicaţi au 
dreptul de a discuta aspecte clasificate. În conformitate cu procedurile existente, directorii 
nu pot sau aleg să nu răspundă la întrebări care ar implica divulgarea de informaţii 
clasificate. Acest lucru ilustrează necesitatea de a formula un cadru adecvat pentru accesul 
parlamentar la informaţii clasificate înainte de a dezvolta alte mecanisme de supraveghere 
(a se vedea mai jos). 
 
Am optat să limităm această recomandare la agenţiile SLSJ, și anume să nu îl includem pe 
directorul SITCEN. Este dificil să se prevadă modul în care această prerogativă formală ar 
putea fi extinsă la directorul SITCEN deoarece aceasta nu este o agenţie autonomă. 
Parlamentul European poate, totuși, să solicite Înaltului Reprezentant pentru politica 
externă și de securitate, căruia i se subordonează SITCEN, să se prezinte în faţa sa. 
 
Recomandarea 7: Prerogativa Parlamentului European de a convoca directorul Europol și 
președintele consiliului de administraţie al Europol ar trebui să fie extinsă la omologii 
acestora din cadrul Eurojust și Frontex. 
 

Controlul democratic al numirii directorilor de agenţie 
 
În prezent, Parlamentul European nu joacă niciun rol în numirea directorilor agenţiilor SLSJ 
sau a directorului SITCEN. Cu toate acestea, PE și-a exprimat de mult timp dorinţa de a fi 
implicat în numirea directorilor acestor organisme. Studiul din capitolul patru privind rolul 
parlamentelor naţionale în numirea directorilor serviciilor de informaţii demonstrează că 
majoritatea parlamentelor nu sunt implicate în numirea acestora.  
 
Există o serie de dezavantaje asociate cu implicarea PE în numirea directorilor; acestea 
sunt în mare parte similare cu argumentele referitoare la rolul parlamentelor naţionale în 
această privinţă, prezentate în capitolul patru. În primul rând, implicarea PE în numirea 
directorilor prezintă riscul politizării activităţii agenţiilor care nu sunt menite să fie politice. 
Această preocupare ar putea fi amplificată dacă rolul Parlamentului în numirea directorilor 
ar trebui să includă atribuţia de a aproba sau de a respinge un candidat. În al doilea rând, 
procesul actual de selectare a directorilor/președintelui Europol, Eurojust și Frontex este 
deja extins și dificil, deoarece implică reprezentanţi ai celor 27 de state membre care 
doresc să găsească un candidat de compromis. Adăugarea PE în acest proces ar complica și 
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mai mult și ar lungi un proces și așa de lungă durată. Mai mult decât atât, faptul că 27 de 
state sunt deja implicate în selectarea directorilor garantează că există controale și bilanţuri 
încorporate care împiedică părţile să numească un director care să le promoveze interesele. 
Astfel, se elimină unul din principalele motive pentru care parlamentele naţionale sunt 
implicate în numirea directorilor serviciilor de informaţii: acela de a împiedica numirea de 
către actualul guvern a unei persoane care să promoveze și să protejeze interese politice 
partizane.  
 
Luând în considerare toate aceste aspecte, autorii nu sunt convinși că Parlamentul 
European ar trebui să aibă un rol în numirea directorilor organismelor SLSJ. Parlamentul ar 
trebui, totuși, să fie informat cu privire la procesele de numire. Acest lucru ar trebui să 
includă informaţii privind identitatea și recomandările candidaţilor propuși.  
 
Recomandarea 8: Parlamentul European nu ar trebui să deţină un rol în numirea 
directorilor/președintelui organismelor SLSJ.  
 

Un rol pentru Parlamentul European în oferirea de evaluări privind 
situaţia drepturilor omului în cazul partenerilor de cooperare ai 
organismelor SLSJ 
 
În timp ce OSC-urile furnizează un aviz cu privire la cadrul juridic și instituţional pentru 
protecţia datelor în ţări terţe, acestea nu examinează situaţia mai largă a drepturilor omului 
în cazul partenerilor străini, cum ar fi o agenţie de poliţie dintr-o ţară terţă. Prin urmare, nu 
există nicio evaluare independentă care să menţioneze dacă agenţiile sau organismele cu 
care organismele SLSJ fac schimb de informaţii utilizează sau nu tehnici care încalcă 
drepturile omului. După cum se discută în capitolul patru, acest lucru este relevant atât 
pentru informaţiile primite, cât și pentru cele transmise. Partenerii străini pot colecta 
informaţii, de exemplu, prin intermediul torturii sau detenţiei arbitrare și ulterior pot 
împărtăși aceste informaţii cu organismele SLSJ. De asemenea, acestea pot utiliza 
informaţiile furnizate de organismele SLSJ ca parte a activităţilor care încalcă drepturile 
omului. Aceste preocupări sunt relevante în primul rând pentru schimburile de date cu 
caracter personal.  
 
Deși propriile procese de diligenţă necesară ale organismelor SLSJ ar trebui să împiedice 
acest lucru, există o bună practică conform căreia un organism independent de 
supraveghere oferă un tip de evaluare în domeniul situaţiei generale a drepturilor 
omului/respectării acestora de către agenţiile partenere din ţări terţe. Există o prioritate 
acordată acestui lucru la nivel naţional (a se vedea capitolul patru) și acesta este un rol 
care ar putea fi jucat de PE sau de un alt organism independent. În cazul în care 
Parlamentul European și-ar asuma acest rol, ar avea sens să implice Subcomisia pentru 
drepturile omului din cadrul Comisiei pentru afaceri externe (AFET), care are expertiză în 
ceea ce privește examinarea chestiunilor legate de drepturile omului în afara Uniunii 
Europene. Aceste evaluări nu ar fi obligatorii, însă ar putea informa Consiliul și consiliile de 
administraţie ale agenţiilor SLSJ în contextul încheierii de acorduri în materie de schimb de 
informaţii cu ţări terţe.  
 
 
Recomandarea 9: Parlamentul European ar trebui să asigure faptul că o (sub)comisie a 
Parlamentului sau un organism specializat neparlamentar oferă evaluări independente ale 
situaţiei generale a drepturilor omului/respectării acestora de către organismele din ţări 
terţe cu care cooperează organismele SLSJ. Aceste evaluări ar putea avea loc înainte de 
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semnarea unui acord în materie de schimb de informaţii sau a unui acord de cooperare cu o 
ţară terţă și în timpul implementării acestor acorduri. 
 

Un rol pentru Parlamentul European în revizuirea acordurilor în 
materie de schimb de informaţii și a memorandumurilor de 
înţelegere ale organismelor SLSJ  
 
Acordurile în materie de schimb de informaţii reprezintă o parte importantă a politicii 
agenţiilor și, prin urmare, ar trebui să facă obiectul revizuirii de către PE. Într-adevăr, este 
important ca PE să cunoască condiţiile în care organismele SLSJ cooperează între ele și cu 
entităţi străine. În opinia noastră, PE nu ar trebui să joace un rol în elaborarea sau 
aprobarea de către agenţie a unor acorduri în materie de schimb de informaţii sau 
memorandumuri de înţelegere (care sunt diferite de acordurile dintre UE și ţări terţe, cum 
ar fi acordul SWIFT). Cu toate acestea, un organism desemnat de Parlament ar trebui să fie 
în măsură să revizuiască ex post acordurile care au fost încheiate și să adreseze întrebări 
sau nelămuriri, printre altele, cu privire la conţinutul și punerea în aplicare a unor astfel de 
acorduri. Nu este suficient să se aducă pur și simplu la cunoștinţa PE faptul că există astfel 
de acorduri. În consecinţă, organismele SLSJ ar trebui să fie obligate să prezinte acorduri și 
memorandumuri de înţelegere organismelor relevante din Parlament, chiar dacă astfel de 
acorduri sunt considerate a fi clasificate.  
 
Recomandarea 10: Parlamentul European ar trebui să aibă acces la acordurile în 
materie de schimb de informaţii și la alte memorandumuri de înţelegere încheiate între 
organismele SLSJ din cadrul Uniunii Europene, precum și între organismele SLSJ și ţări 
terţe sau organizaţii. 
 

Accesul la informaţii clasificate și protejarea acestora de către 
Parlamentul European 
 
Așa cum demonstrează această analiză a controlului democratic al serviciilor de informaţii 
la nivel naţional, informaţia este oxigenul care susţine supravegherea; un mandat privind 
controlul democratic al activităţii unei agenţii are o utilizare limitată dacă nu este însoţit de 
un acces la informaţiile relevante. Va fi extrem de dificil să consolidăm controlul  
parlamentar asupra organismelor SLSJ fără reguli și proceduri clare și previzibile conform 
cărora PE să aibă acces la informaţii relevante din partea acestor organisme, a Comisiei și a 
Consiliului. În timp ce accesul la informaţiile relevante este fundamental pentru controlul 
democratic, gestionarea profesională a acestor informaţii de către autorităţile de 
supraveghere este, de asemenea, esenţială pentru asigurarea unei monitorizări eficiente. 
Prin urmare, îmbunătăţirea accesului la informaţii clasificate de către Parlamentul European 
va trebui să fie însoţită de dezvoltarea unor proceduri adecvate de protecţie a acestor 
informaţii, precum și de un angajament continuu al deputaţilor de a se ocupa de 
informaţiile clasificate într-un mod profesionist.  
 

Îmbunătăţirea accesului Parlamentului European la informaţii clasificate în cadrul SLSJ 
 
Dezvoltarea unui cadru juridic și instituţional adecvat pentru accesul parlamentar la 
informaţiile clasificate este de o importanţă fundamentală pentru consolidarea controlului 
democratic al organismelor SLSJ de către PE. Discuţia legată de accesul PE la informaţii 
clasificate trebuie să aibă loc împreună cu deliberări cu privire la evoluţia mandatului 
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Parlamentului European privind supravegherea organismelor SLSJ; într-adevăr, am susţinut 
pe parcursul acestui studiu că nevoile informaţionale ale unui organism de supraveghere 
sunt indisolubil legate de mandatul său. Cu toate acestea, indiferent care sunt aspectele 
activităţii organismelor SLSJ pe care PE dorește să le supravegheze și indiferent care 
mecanism instituţional este selectat pentru a realiza acest control (a se vedea mai jos o 
discuţie cu privire la aceste mecanisme), accesul la informaţiile relevante clasificate este 
crucial. Acest lucru se datorează faptului că diferite aspecte ale activităţii organismelor SLSJ 
sunt clasificate și/sau implică prelucrarea sau crearea de informaţii clasificate.  
 
Accesul parlamentar la informaţii clasificate este în prezent discutat în contextul unor 
dezbateri cu privire la revizuirea Regulamentului nr. 1049 – un act legislativ care privește în 
mod ostentativ accesul publicului la informaţii furnizate de entităţi UE. Raportorul PE 
responsabil de această chestiune, Michael Cashman, a ales să includă dispoziţiile privind 
accesul la informaţii parlamentare în cadrul proiectului mai larg de cadru juridic pentru 
accesul public la documentele UE. Această abordare prezintă mai multe avantaje. În primul 
rând, este menită să garanteze că există un cadru general pentru accesul PE la informaţii 
clasificate provenite de la toate entităţile UE și în toate domeniile de politică. Acest lucru 
poate fi preferabil unui cadru juridic fragmentat pentru accesul parlamentar la informaţii 
bazat pe acorduri interinstituţionale în diferite domenii. Efectele acestui cadru actual sunt 
că Parlamentul European are acces la informaţii clasificate provenite de la, de exemplu, 
Consiliu, în anumite domenii, însă nu și în altele și că modalităţi diferite se aplică 
informaţiilor cu acces clasificat în diferite domenii de politică. În al doilea rând, includerea 
de dispoziţii privind accesul PE la informaţii clasificate, ca parte a legislaţiei mai largi privind 
accesul public la informaţii, ar putea garanta că aceste norme au mai degrabă un statut de 
legislaţie decât să fie consacrate în acorduri interinstituţionale cu un statut juridic 
subordonat.  
 
În pofida acestor avantaje, suntem de părere că accesul parlamentar la informaţii 
clasificate ar trebui să fie decuplat de dispoziţiile privind accesul public la informaţii. Acest 
lucru este sprijinit de practică la nivel naţional, unde libertatea legislaţiei privind 
informaţiile/accesul la această legislaţie sunt separate complet de regulamentele privind 
accesul parlamentar la informaţii. Accesul parlamentar la informaţiile clasificate presupune 
accesul la categorii specifice de informaţii care sunt exceptate în mod justificat de la 
accesul public, de exemplu, informaţii cu privire la activitatea serviciilor de informaţii. 
Tocmai pentru că astfel de informaţii depășesc sfera accesului public este necesar ca 
acestea să fie puse la dispoziţia unor deputaţi și instituţii înfiinţate de parlamente pentru 
controlul, printre altele, serviciilor de informaţii. În aproape fiecare stat analizat în acest 
studiu, parlamentele au acces privilegiat la informaţii clasificate care, printre altele, le 
permit să supravegheze activităţile specifice serviciilor de informaţii. Acest lucru se 
întemeiază pe premisa că deputaţii sunt aleși de o populaţie pentru a trage la răspundere 
guvernele și agenţiile acestora. Pentru a face acest lucru, ele au nevoie de acces privilegiat 
la informaţii care nu sunt puse în mod necesar la dispoziţia membrilor publicului. Prin 
urmare, normele care reglementează accesul parlamentar la informaţii clasificate sunt 
prevăzute în lege și sunt deconectate pentru a asigura libertatea generală a legislaţiei 
privind informaţiile/accesul la aceasta. 
 
Recomandarea 11: Noile reglementări privind accesul Parlamentului European la 
informaţiile clasificate ar trebui să fie decuplate de legislaţia privind accesul public la 
informaţii.  
 

Temeiul juridic pentru accesul Parlamentului European la informaţii  
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PE ar putea urmări o serie de opţiuni în ceea ce privește dezvoltarea unui nou cadru juridic 
pentru accesul parlamentar la informaţii clasificate în cadrul SLSJ și dincolo de acesta. În 
primul rând, dispoziţiile privind accesul parlamentar la informaţii clasificate ar putea fi 
integrate în noile regulamente privind Europol, Eurojust și Frontex. Astfel de dispoziţii ar 
putea fi dezvoltate alături de reglementările privind controlul parlamentar al acestor 
agenţii, asigurându-se astfel că accesul PE la informaţii clasificate de la și cu privire la 
fiecare agenţie este în mod clar legat de mandatul de supraveghere și de funcţiile sale în 
ceea ce privește fiecare agenţie. Este important de menţionat faptul că aceste reglementări 
ar trebui să se extindă la accesul PE la informaţii clasificate provenite de la Consiliu, 
deoarece Consiliul are „dreptul de proprietate” asupra unei cantităţi semnificative de 
informaţii cu privire la agenţiile SLSJ.  
 
În al doilea rând, PE ar putea încerca să negocieze un anumit acord interinstituţional cu 
Consiliul care să acopere SLSJ. Un acord cu Consiliul care să acopere SLSJ ar putea 
contribui la asigurarea unui set uniform de reglementări privind accesul parlamentar, 
precum și un mecanism pentru un astfel de acces (de exemplu, opţiunile legate de comisia 
specială sau de subcomisia examinată în capitolul cinci). Nu este clar, însă, dacă un acord 
cu Consiliul s-ar putea extinde la accesul parlamentar la informaţii provenite chiar de la 
agenţii. Ar putea fi, prin urmare, nevoie de o anumită formă de acord între Parlamentul 
European și fiecare dintre aceste trei agenţii în ceea ce privește accesul parlamentar la 
informaţii. Acest lucru ar necesita probabil o anumită formă de modificare a legislaţiei 
existente pentru fiecare agenţie, ceea ce este puţin probabil să se întâmple având în vedere 
faptul că baza legislativă pentru toate cele trei agenţii trebuie să se modifice în următorii 
trei ani.  
 
În al treilea rând, așa cum s-a arătat mai sus, accesul PE la informaţii clasificate în toate 
domeniile politice ar putea fi reglementat de legislaţia dominantă care abordează, de 
asemenea, accesul public la documentele UE. Conform propunerilor actuale, Parlamentul 
European poate solicita accesul la informaţii clasificate, printre altele, președintelui comisiei 
responsabile pentru un anumit subiect, de exemplu, Comisiei LIBE pentru SLSJ. Dacă 
accesul este acordat, informaţiile vor fi puse la dispoziţia unei comisii speciale formate din 
șapte membri numiţi de către Conferinţa președinţilor Parlamentului European. 
Componenţa comisiei ar putea consta dintr-un nucleu - compus, de exemplu, din liderii 
grupurilor politice -, dar aceasta nu ar fi o comisie cu o componenţă fixă. Meritele acestui 
mecanism instituţional special sunt discutate în detaliu mai jos. Cu toate acestea, din 
motivele expuse mai sus, regulamentele privind accesul Parlamentului European la 
informaţii clasificate nu ar trebui să fie inclus în legislaţia privind accesul public la 
informaţii.  
 
Recomandarea 12: Noua legislaţie privind agenţiile SLSJ (Europol, Eurojust și Frontex) ar 
trebui să includă dispoziţii privind accesul Parlamentului European la informaţii clasificate 
provenite de la și aparţinând acestor agenţii. Aceste dispoziţii ar trebui să fie ancorate în 
mandatul Parlamentului European de a supraveghea aceste agenţii, care vor fi prezentate 
în aceeași legislaţie. 
 
În capitolul trei, se argumentează că cadrul juridic care reglementează accesul 
Parlamentului European la informaţii referitoare la SITCEN trebuie să fie examinat separat. 
Acest lucru se întâmplă deoarece - în pofida faptului că SITCEN îndeplinește niște funcţii 
care sunt relevante pentru SLSJ - aceasta se încadrează într-un domeniu politic diferit 
(PESC), în care Parlamentul European are atribuţii mai puţine. Spre deosebire de agenţiile 
SLSJ, aceasta nu dispune de bază legislativă proprie și nu există planuri de a „lisaboniza” 
temeiul său juridic.  
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Comisia specială actuală  a PE pentru domeniul PESC ar putea avea acces la informaţii 
referitoare la SITCEN, dar, din câte știm noi, nu a făcut niciodată uz de această 
oportunitate. Probabil că acordul interinstituţional din 2002 dintre Consiliu și PE va trebui să 
fie renegociat având în vedere faptul că Tratatul de la Lisabona a realizat schimbări 
profunde în domeniul PESC. Pentru scopurile acestui studiu, schimbarea cea mai relevantă 
este faptul că SITCEN nu mai este exclusiv o creaţie a Consiliului, deoarece în prezent se 
încadrează în structura SEAE. În timp ce Înaltul Reprezentant a declarat că va continua să 
se aplice acordul interinstituţional existent între Consiliu și PE care reglementează accesul 
Parlamentului European la informaţii clasificate în domeniul PESC, modalităţile SEAE sunt 
atât de diferite încât se pare că va fi nevoie de un nou acord între Parlamentul European și 
SEAE care să includă dispoziţii privind accesul parlamentar la informaţii clasificate. Cu toate 
acestea, având în vedere caracterul interguvernamental al SITCEN, Consiliul poate continua 
să fie gardian al accesului parlamentar la informaţii cu privire la acest organism. Prin 
urmare, acordul existent din 2002 între PE și Consiliu sau o versiune actualizată cu privire 
la acesta poate continua să se aplice.  
 
Recomandarea 13: Parlamentul European ar trebui să ia în considerare negocierea unui 
acord interinstituţional cu Serviciul European de Acţiune Externă, care să includă dispoziţii 
privind accesul parlamentar la informaţii clasificate.  
 

Domeniul de aplicare al accesului Parlamentului European la informaţii clasificate provenite 
de la agenţiile SLSJ 
 
Mai degrabă decât să enumere o listă specifică a tipurilor de informaţii la care PE ar putea 
avea acces, ar fi de preferat ca legislaţia să îi acorde Parlamentului European un drept 
general de a solicita acces la informaţiile clasificate pe care le consideră a fi relevante 
pentru (noul) mandat și funcţiile de control democratic. În capitolul patru se susţine că 
aceasta este o practică bună și comună la nivel naţional și că asigură că responsabilitatea 
pentru a stabili ce informaţii sunt relevante ar trebui, în primul rând, să fie prerogativa 
autorităţii de supraveghere. În contextul controlului democratic al agenţiilor SLSJ de către 
PE, informaţiile clasificate vor fi solicitate de către și puse la dispoziţia unuia dintre 
mecanismele instituţionale prezentate mai jos. Accesul la informaţii clasificate pe baza 
cererilor ar face, totuși, obiectul unor limitări corespunzătoare, cum ar fi cele prezentate în 
anexa a doua la Acordul-cadru din 2010 dintre Parlamentul European și Comisie.  
 
Recomandarea 14: Dispoziţiile legislative privind supravegherea agenţiilor SLSJ de către 
Parlamentul European ar trebui să includă un drept general al unui organism desemnat de 
Parlament de a avea acces la informaţii clasificate pe care le consideră a fi relevante pentru 
mandatul și funcţiile sale de control democratic. 

 
În timp ce Parlamentul European are nevoie de un drept general pentru a solicita accesul la 
informaţii clasificate relevante pentru mandatul de control democratic al agenţiile SLSJ, 
accesul la informaţii relevante poate fi mai bine asigurat prin cerinţe conform cărora 
agenţiile să facă dezvăluiri proactive ale anumitor categorii de informaţii. Pe baza a ceea ce 
se susţine în capitolul cinci, următoarele tipuri de informaţii ar putea, de exemplu, să facă 
obiectul unei dezvăluiri proactive: 
 

 planuri anuale de activitate pentru agenţiile SLSJ; 
 evaluări ale ameninţărilor produse de către agenţii;  
 acorduri în materie de cooperare și schimb de informaţii între agenţiile SLSJ; 
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 acorduri în materie de cooperare și schimb de informaţii între agenţiile SLSJ și state 
terţe; 

 toate informaţiile referitoare la buget și la cheltuielile anterioare. 
 
Dezvăluirea proactivă a acestor tipuri de informaţii este, în general, în conformitate cu 
dispoziţii similare care se aplică furnizărilor proactive de informaţii către organismele de 
control la nivel naţional (a se vedea capitolul patru).  
 
Recomandarea 15: Noile dispoziţii legislative privind controlul democratic asupra 
agenţiilor SLSJ de către Parlamentul European ar trebui să enumere anumite categorii de 
informaţii, inclusiv informaţiile clasificate care trebuie să fie divulgate proactiv unui 
organism parlamentar desemnat. 
 

Protecţia informaţiilor gestionate de Parlamentul European 
 
Îmbunătăţirea accesului la informaţii clasificate de către Parlamentul European va trebui să 
fie însoţită de dezvoltarea concomitentă a normelor și procedurilor referitoare la protecţia 
informaţiilor clasificate gestionate de către PE.  
 
Capitolul patru prezintă trei mecanisme principale utilizate pentru a garanta că membrii 
organismelor de control nu dezvăluie informaţii clasificate fără o autorizaţie adecvată. PE ar 
putea dori să ia în considerare pe fiecare dintre acestea. În primul rând, trebuie să fie luate 
măsuri pentru a se asigura că sunt selectate persoanele corespunzătoare pentru poziţiile în 
care vor avea acces la informaţii clasificate. O modalitate foarte simplă de a face acest 
lucru, care poate fi aplicată în cadrul PE, este ca liderii de grup să selecteze cu atenţie 
deputaţii care să fie membri ai organismelor cu acces la informaţii clasificate. Parlamentul 
European ar putea urma practicile utilizate în anumite parlamente naţionale în cadrul cărora 
membrii comisiilor care au acces la informaţii clasificate sunt selectaţi de către colegii lor, 
asigurând astfel o susţinere interpartinică (a se vedea capitolul patru). Cu toate acestea, nu 
există niciun precedent pentru acest aspect în cadrul Parlamentului European.  
 
Procesele de verificarea și acordarea de certificate de securitate sunt, de asemenea, 
utilizate de unele organisme de supraveghere. În timp ce membrii personalului PE ar trebui 
să fie supuși cu siguranţă controlului de securitate înainte de a le fi acordat accesul la 
informaţii clasificate, situaţia deputaţilor din Parlamentul European este mult mai complexă. 
Capitolul patru ilustrează faptul că, în majoritatea (dar nu în toate) statele membre ale UE, 
deputaţii din Parlamentul European nu sunt supuși unor procese de verificare și de acordare 
de certificate de securitate. Această divergenţă în practicile naţionale a ridicat o problemă 
pentru PE deoarece procesele de acordare a certificatelor de securitate (în cazul deputaţilor 
din Parlamentul European) trebuie să fie efectuate de către autorităţile naţionale și, în 
multe state ale UE, deputaţii din Parlamentul European nu pot fi supuși controlului de 
securitate. Din acest motiv, acordul-cadru din 2010 dintre Parlamentul European și Comisie 
a lăsat o anumită marjă pentru practicile divergente ale statelor membre prin introducerea 
expresiei „o autorizare personală de securitate adecvată”. Având în vedere sensibilităţile 
asociate cu acordare de certificate de securitate pentru deputaţii din Parlamentul European, 
ar fi recomandabil ca instituţiile UE să urmeze această abordare în dezvoltarea cadrului 
juridic privind accesul deputaţilor din Parlamentul European la informaţiile clasificate, de la 
alte instituţii și organisme ale UE. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că acordarea de 
certificate  de securitate poate fi văzută ca o măsură de consolidare a încrederii care poate 
facilita obţinerea accesului autorităţilor de supraveghere la informaţiile clasificate. Având în 
vedere acest lucru, deputaţii din Parlamentul European care fac parte din organisme care 
au acces la informaţii clasificate pot dori să ia în considerare obţinerea unui certificate  de 
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securitate, chiar și atunci când deputaţii ca atare nu fac în mod normal obiectul unor 
procese de acordare de certificate de securitate. 
 
În al doilea rând, majoritatea statelor incriminează divulgarea neautorizată a informaţiilor 
clasificate de către deputaţi și de către alte autorităţi de supraveghere. La nivelul UE, 
sancţiunile pentru divulgarea neautorizată sunt complicate de faptul că orice urmărire 
penală a unui deputat din Parlamentul European ar trebui să aibă loc în conformitate cu 
legislaţia naţională. Cu toate acestea, Parlamentul European are propriile proceduri 
disciplinare care ar putea fi utilizate în cazul în care un deputat face dezvăluiri neautorizate 
de informaţii clasificate. O evaluare a caracterului adecvat al acestor proceduri depășește 
domeniul  acestui studiu. Într-adevăr, sunt necesare mai multe analize privind eficienţa sau 
ineficienţa acestor proceduri, precum și  modul în care dispoziţiile naţionale de drept penal 
s-ar aplica dezvăluirilor neautorizate de informaţii clasificate de către deputaţii din 
Parlamentul European sau de membri ai personalului. În mod ideal, ar trebui să existe o 
coerenţă paneuropeană în această privinţă, pentru a evita problema că deputaţii din 
Parlamentul European sunt trataţi în mod diferit în funcţie de naţionalitatea lor. 
 
În cele din urmă, măsurile și procedurile de protecţie fizică joacă un rol important în 
asigurarea faptului că informaţiile clasificate nu sunt divulgate nici în mod accidental, nici în 
mod deliberat. La momentul redactării în scris a studiului, în mai 2011, un Grup de lucru al 
Parlamentului European elabora noi proceduri în materie de securitate care permiteau PE să 
primească și să gestioneze informaţii clasificate. Acest proces are loc în contextul punerii în 
aplicare a anexei II  din acordul-cadru dintre Parlamentul European și Comisie încheiat în 
2010. În timp ce dezvoltarea acestor proceduri în materie de securitate a fost determinată 
de un acord care va facilita accesul PE la informaţii clasificate din partea Comisiei, aceste 
proceduri ar putea fi aplicate informaţiilor primite din partea Consiliului, a SEAE și a 
organismelor SLSJ. Având în vedere natura foarte tehnică a procedurilor de protecţie a 
informaţiei, PE ar putea beneficia de discuţii cu parlamentele naţionale și cu organismele 
neparlamentare de supraveghere cu experienţă în abordarea acestor probleme. 
 
Este important de menţionat faptul că aceste proceduri nu vor fi suficiente pentru a 
convinge organismele SLSJ, Consiliul, Comisia și statele membre că Parlamentului 
European i se pot încredinţa informaţii clasificate. În timp va trebui să se dezvolte treptat o 
relaţie bazată pe încredere și aceasta va beneficia de o asistenţă foarte mare dacă deputaţii 
din Parlamentul European demonstrează că nu vor divulga informaţii fără o autorizare 
adecvată. 

Mecanisme de control democratic 
 
În capitolul cinci am prezentat diferite opţiuni în ceea ce privește mecanismele sau 
organismele din cadrul Parlamentului care ar putea întreprinde funcţiile de control 
dezbătute aici. Acestea sunt, de asemenea, mecanismele prin care PE ar trebui să poată 
avea acces la informaţii clasificate în cadrul SLSJ.  
 
Este de preferat ca organismul căruia îi este acordată responsabilitatea principală pentru 
controlul democratic al agenţiilor SLSJ să fie același organism care are acces la informaţii 
clasificate în cadrul SLSJ. Capitolul patru demonstrează că, la nivel naţional, comisiile 
specializate de control democratic sunt aproape întotdeauna unul dintre organismele (sau 
singurul organism) din parlament care are acces la informaţii clasificate în domeniul 
securităţii (a se vedea tabelul 3). A deţine un mecanism prin care parlamentul să acceseze 
informaţiile referitoare la agenţiile SLSJ și un organism separat - fără același nivel de acces 
la astfel de informaţii - pentru supravegherea unor astfel de organisme ar submina serios 
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supravegherea acestor agenţii. Motivele pentru acest lucru sunt evidente: organismele care 
au mandat privind efectuarea supravegherii au nevoie de acces la informaţii relevante, iar 
organismele care au acces la informaţii referitoare la anumite agenţii, însă care nu au 
niciun mandat clar privind controlul democratic al unor astfel de agenţii nu pot utiliza în 
mod eficient accesul lor privilegiat la informaţii.  
 
Recomandarea 16: Organismul din cadrul Parlamentului European responsabil pentru 
controlul democratic al agenţiilor SLSJ ar trebui să fie, de asemenea, organismul 
Parlamentului care are acces la informaţii clasificate în spaţiul de libertate, securitate și 
justiţie.  
 
Ar fi de preferat ca PE să aibă un organism (de exemplu, Comisia LIBE sau o subcomisie 
nou-creată) care să joace rolul principal în controlul democratic al agenţiilor SLSJ de către 
Parlament. Pentru a se asigura că PE are o abordare coerentă și coordonată faţă de 
controlul agenţiilor SLSJ, ar trebui să existe un organism care să aibă responsabilitatea 
principală pentru toate funcţiile de control democratic faţă de toate agenţiile SLSJ. Această 
responsabilitate ar trebui să includă nu numai propriul mandat și funcţii de control ale PE, ci 
și cooperarea cu parlamentele naţionale și organismele neparlamentare de supraveghere, 
cum ar fi OSC-urile. O excepţie importantă de la acest lucru este controlul financiar al 
agenţiilor, care, desigur, va rămâne responsabilitatea Comisiei pentru bugete și a Comisiei 
pentru control bugetar. Cu toate acestea, oricare ar fi organismul care are responsabilitatea 
principală de control democratic al agenţiilor SLSJ, acesta ar trebui să fie implicat 
îndeaproape în lucrările Comisiilor BUDG și CONT cu privire la aceste agenţii. Ar trebui 
subliniat faptul că „organismului” discutat în acest paragraf nu îi poate fi acordată 
responsabilitatea principală pentru supravegherea SITCEN deoarece acesta este situat în 
domeniul politicii externe și de securitate comună, sub autoritatea Înaltului Reprezentant.  
 
Recomandarea 17: Parlamentul European ar trebui să se asigure că există un singur 
organism în cadrul Parlamentului care are responsabilitatea principală de control democratic 
al agenţiilor din spaţiul de libertate, securitate și justiţie (SLSJ).  
 

Îndeplinirea funcţiilor suplimentare de control democratic  de către 
Comisia LIBE  
 
Dezvoltarea unui nou organism sau mecanism în cadrul PE este de natură să fie un proces 
complex și îndelungat care necesită acordul a numeroși alţi actori. În funcţie de tipul de 
mecanism pe care PE alege să îl înfiinţeze, acest lucru nu poate fi posibil până când nu este 
redactată o nouă legislaţie privind Europol și Eurojust și până când nu este în vigoare un 
cadru juridic care să reglementeze accesul Parlamentului European la informaţii clasificate 
din domeniul SLSJ. Având în vedere acest lucru, este necesar ca Comisia LIBE să elaboreze 
proceduri care să o facă să fie mai bine adaptată la funcţionarea drept forum pentru 
controlul democratic al agenţiilor SLSJ, cel puţin în regim interimar.  
 
Una dintre opţiunile relativ simple este ca biroul Comisiei LIBE să organizeze informări 
neoficiale cu directorii/președintele agenţiilor SLSJ și/sau reprezentanţi ai consiliului de 
administraţie (în cazul Europol și Frontex) și Colegiului (în cazul Eurojust). Această opţiune 
ar putea fi utilizată pentru a permite deputaţilor din Parlamentul European să discute 
chestiuni sensibile cu aceste persoane în cadrul reuniunilor restrânse, private. Aspectele în 
discuţie ar putea include tot ceea ce se încadrează în mandatul mai larg al Comisiei LIBE. 
De exemplu, directorii ar putea folosi astfel de reuniuni pentru a-i informa pe membrii 
biroului privind aspectele sau chestiunile strategice sensibile din cadrul funcţionării agenţiei 
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lor. În timpul interviurilor noastre, a devenit clar faptul că unii deputaţi din Parlamentul 
European și directorii agenţiilor ar saluta oportunitatea unor reuniuni cu caracter mai 
confidenţial atunci când trebuie să fie discutate chestiuni deosebit de sensibile. Astfel de 
reuniuni ar putea fi iniţiate la cererea președintelui Comisiei LIBE, de către 
directorii/președintele agenţiilor SLSJ și/sau de persoane relevante din consiliile de 
administraţie/colegiu. În timp ce reuniunile restrânse, neoficiale ar putea fi o opţiune utilă 
pentru discuţiile ad-hoc pe tema anumitor chestiuni, acestea nu ar putea servi drept 
mecanism pentru multe dintre funcţiile de control democratic discutate mai sus.  
 
Recomandarea 18: Comisia LIBE a Parlamentului European ar trebui să elaboreze 
proceduri care să o facă să fie mai bine adaptată la funcţionarea drept forum pentru 
controlul democratic al agenţiilor SLSJ, cel puţin în regim interimar. În acest scop, Comisia 
LIBE ar putea folosi reuniunile neoficiale dintre Biroul său și directorii (sau președintele în 
cazul Eurojust) agenţiilor SLSJ și/sau reprezentanţi ai consiliilor de administraţie ale 
agenţiilor (sau colegiului Eurojust) pentru a aborda chestiuni sensibile care nu pot fi 
discutate în cadrul reuniunilor comisiei complete. 
 

Opţiunile legate de comisia specială pentru Spaţiul de libertate, 
securitate și justiţie (SLSJ) 
 
Capitolul trei al studiului examinează rolul „comisiei speciale” a Parlamentului European – 
un grup restrâns de deputaţi din Parlamentul European provenind în principal din Comisia 
pentru afaceri externe (AFET) – utilizată pentru a permite Parlamentului să abordeze 
probleme care implică informaţii clasificate în domeniul PESC (denumită în continuare 
Comisia specială pentru Politica Externă și de Securitate Comună - PESC). Există un număr 
de opţiuni pentru extinderea misiunii acestei comisii sau pentru utilizarea unui model 
similar pentru controlul democratic al organismelor SLSJ. Mandatul acestei comisii speciale 
ar putea fi eventual extins printr-un acord interinstituţional modificat la domeniul SLSJ, în 
scopul de a permite Parlamentului European să abordeze probleme care implică informaţii 
clasificate cu privire la, printre altele, agenţiile SLSJ. Alternativ, Parlamentul European și 
Consiliul ar putea conveni să creeze o comisie specială în cadrul SLSJ în conformitate cu 
modelul comisiei speciale PESC. Ambele opţiuni legate de comisiile speciale au o serie de 
neajunsuri semnificative.  
 
O primă problemă este aceea că o comisie specială de această natură este în cele din urmă 
doar un instrument pentru accesul comisiei-mamă la anumite informaţii clasificate. Nici 
actuala comisie specială și nici comisia specială propusă pentru SLSJ (astfel cum este 
concepută aici) nu ar avea un mandat specific de control. Dacă ar trebui să i se acorde un 
mandat specific, ar avea sens să urmărim în schimb opţiunea unei subcomisii permanente 
care a obţinut certificat de securitate (a se vedea mai jos). În plus, dat fiind faptul că o 
comisie specială ar fi un grup restrâns de deputaţi din Parlamentul European fără 
secretariat propriu și reunindu-se în mod ocazional, este dificil de văzut cum s-ar putea 
întreprinde diversele funcţii de control descrise în capitolul cinci și rezumate aici.  
 
În al doilea rând, există îndoieli dacă o comisie specială ar putea utiliza în mod eficient 
informaţiile clasificate la care a avut acces în contextul discuţiilor cu Consiliul și/sau cu 
funcţionarii agenţiei. Având în vedere faptul că comisia specială nu ar avea un mandat 
specific sau capacitatea de a elabora rapoarte, nu este clar ce scop ar fi deservit de faptul 
că aceasta are acces la informaţii clasificate. În plus, ar fi interzis ca membrii să transmită 
sau să se refere la informaţiile clasificate în discuţiile cu colegii lor din cadrul Comisiei LIBE. 
Acest lucru ar face dificil ca Comisia LIBE să facă uz de accesul privilegiat al comisiei 
speciale la informaţii clasificate în cadrul activităţii proprii. Din acest motiv, utilizarea unei 
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comisii speciale în cadrul SLSJ ar fi incompatibilă cu Recomandarea 16 care subliniază 
necesitatea ca organismul responsabil pentru control democratic al agenţiilor SLSJ să fie 
același organism care are acces la informaţii clasificate referitoare la aceste agenţii.  
 
În al treilea rând, dacă membrii unei comisii speciale pentru SLSJ nu ar fi experţi în 
chestiunile și agenţiile aflate în discuţie, este posibil ca aceștia să nu aibă cunoștinţele 
relevante pentru a adresa întrebările cele mai relevante și/sau pentru a căuta acces la 
informaţiile relevante. Riscul unei comisii speciale care deţine insuficiente cunoștinţe de 
specialitate ar fi crescut în mod semnificativ dacă PE și Consiliul ar selecta opţiunea de 
prelungire a mandatului comisiei speciale PESC existente. Acest lucru se datorează faptului 
că membrii și personalul său sunt aleși în primul rând din Comisia AFET și este posibil să nu 
aibă cunoștinţe specifice sau expertiza relevantă pentru SLSJ.  
 
În cele din urmă, un acord pentru o comisie specială pentru SLSJ (și acorduri similare în 
alte domenii politice) nu ar evita necesitatea unui cadru juridic cuprinzător privind accesul 
Parlamentului European la informaţii în domeniul SLSJ și dincolo de acesta. Există riscul ca, 
prin acordarea accesului la informaţii SLSJ clasificate unei comisii speciale alcătuite din 
deputaţi din Parlamentul European, Consiliul să poată încerca să ignore nevoia unei 
reconsiderări fundamentale în ceea ce privește cadrul accesului parlamentar la informaţii.  
 
Recomandarea 19: Parlamentul European nu ar trebui să încerce să extindă mandatul 
comisiei speciale existente pentru a include Spaţiul de libertate, securitate și justiţie (SLSJ), 
nici pentru a înfiinţa o nouă comisie specială pentru SLSJ. 
 
Comisia specială existentă PESC a PE poate aborda aspectele PESC care includ discutarea 
informaţiilor clasificate cu Înaltul Reprezentant. Având în vedere că SITCEN intră în sfera de 
prerogative a Înaltului Reprezentant, comisia specială PESC ar putea folosi reuniunile sale 
cu aceasta pentru a aborda problemele legate de SITCEN. Membrii comisiei speciale PESC 
ar putea, de exemplu, să încerce să afle mai multe despre componenţa SITCEN, despre 
priorităţile sale actuale sau despre rolul pe care îl joacă în oferirea de evaluări privind 
ameninţările la adresa securităţii interne a UE.  
 
Încă o dată, utilizarea unei comisii speciale are un număr de neajunsuri semnificative. În 
primul rând, a acorda unui grup foarte select de deputaţi din Parlamentul European accesul 
la informaţii privind activitatea SITCEN poate face prea puţin pentru a sensibiliza mai mult 
deputaţii din Parlamentul European și membrii personalului cu privire la rolul SITCEN. 
Potenţialul ca aceste discuţii să contribuie la conștientizarea rolului mai larg al SITCEN va 
depinde, de asemenea, de cât de multe informaţii discutate în cadrul unei reuniuni a 
comisiei speciale privind SITCEN sunt considerate a fi clasificate. În al doilea rând, succesul 
acestei opţiuni ar depinde de voinţa președintelui Comisiei AFET de a aborda cu Înaltul 
Reprezentant problema funcţiilor de securitate internă ale SITCEN; acest lucru poate fi 
puţin probabil având în vedere că AFET nu se confruntă cu probleme de securitate internă și 
are numeroase alte priorităţi care urmează să fie abordate cu Înaltul Reprezentant. În cele 
din urmă, nu există, desigur, nicio garanţie că Înaltul Reprezentant ar fi dispus să discute 
aceste aspecte, dat fiind că activitatea SITCEN rămâne extrem de sensibilă ca urmare a 
prezenţei ofiţerilor detașaţi din cadrul serviciilor naţionale de informaţii. 
 
Cu toate acestea, în ciuda acestor neajunsuri, comisia specială PESC este în prezent 
singurul mecanism aflat la dispoziţia Parlamentului European pentru a discuta activitatea 
SITCEN. Astfel cum am declarat în mod consecvent, PE este într-o poziţie mai slabă faţă de 
SITCEN decât este faţă de agenţiile SLSJ dintr-o varietate de motive: de exemplu, SITCEN 
nu este o agenţie autonomă finanţată din bugetul UE, Parlamentul European nu are atribuţii 
colegislative în cadrul PESC și nu are un mandat clar bazat pe tratat pentru a supraveghea 
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direct SITCEN. Prin urmare, Comisia specială PESC este singurul mecanism prin care PE ar 
efectua o supraveghere limitată a SITCEN. 
 
Recomandarea 20: Parlamentul European ar trebui să utilizeze Comisia sa specială 
existentă pentru a examina activitatea Centrului pentru situaţii comune al Uniunii Europene. 
Comisia specială ar putea folosi accesul privilegiat la informaţii clasificate pentru a aborda 
rolul jucat de Centrul pentru situaţii comune în Spaţiul de libertate, securitate și justiţie. 
 

Instituirea unei subcomisii LIBE pentru controlul democratic al 
agenţiilor SLSJ 
 
Parlamentul European ar putea lua în considerare instituirea unei subcomisii a Comisiei 
LIBE pentru controlul democratic al agenţiilor SLSJ. Acesta ar fi un organism permanent, 
instituit în conformitate cu Regulamentul de procedură al PE. Vom prezenta în primul rând 
unele sugestii privind modalităţile pentru o astfel de subcomisie înainte de elaborarea 
motivelor pentru care noi credem că acest lucru poate fi un mecanism eficient pentru 
supravegherea în curs a agenţiilor SLSJ de către PE.  
 
Mandatul 
 
Mandatul oricărei subcomisii ar trebui să rămână în parametrii largi ai mandatului Comisiei 
LIBE, care prevede că „Comisia pentru libertăţi civile, justiţie și afaceri interne este Comisia 
este responsabilă pentru [...] Europol, Eurojust, CEPOL, precum și alte organe și agenţii 
care operează în aceste domenii”. În acest context, subcomisia și-ar asuma 
responsabilitatea primară pentru controlul democratic al agenţiilor SLSJ de către 
Parlamentul European. Anticipăm faptul că atribuţiile subcomisiei s-ar extinde la toate 
agenţiile SLSJ care în prezent se intră în sfera de activitate a Comisiei LIBE. În conformitate 
cu împărţirea actuală a responsabilităţilor în PE, subcomisia LIBE nu a putut supraveghea 
direct SITCEN, deoarece aceasta face parte din SEAE, care intră sub jurisdicţia Comisiei 
AFET. Totuși, acesta ar putea coopera îndeaproape cu Comisia AFET, Subcomisia pentru 
apărare a acesteia și Comisia specială PESC în chestiuni referitoare la activităţile SITCEN 
care sunt relevante pentru SLSJ. 
 
De exemplu, subcomisia ar putea primi sarcina de a îndeplini funcţiile de control democratic 
prezentate în capitolul cinci, precum și orice alte funcţii pe care PE le consideră a fi 
relevante. În cazul în care funcţiile și atribuţiile agenţiilor SLSJ ar evolua, mandatul 
subcomisiei ar trebui modificat în consecinţă. Pe baza mandatului de supraveghere și a 
funcţiilor enumerate mai devreme în acest studiu, mandatul subcomisiei poate include, dar 
nu ar trebui să fie limitat la: 
 

i. funcţia de forum pentru reuniuni periodice și ad hoc cu, printre altele, 
directorii/președintele agenţiilor SLSJ; reprezentanţii consiliului de 
administraţie/colegiului; funcţionarii relevanţi din partea Comisiei și Consiliului; 

ii. primirea și revizuirea planurilor de lucru anuale și rapoartelor din partea agenţiilor 
SLSJ; 

iii. primirea evaluărilor ameninţărilor din partea agenţiilor SLSJ; 
iv. relaţiile cu organismele de supraveghere comune, precum și cu orice alte organisme 

specializate neparlamentare de supraveghere care sunt înfiinţate pentru a 
supraveghea agenţiile SLSJ. acest rol ar include revizuirea rapoartelor anuale și 
tematice ale OSC-urilor și menţinerea dialogului regulat cu acestea; 
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v. elaborarea rapoartelor din proprie iniţiativă și legislative ale Comisiei LIBE 
referitoare la chestiuni legate de agenţiile SLSJ; 

vi. îndeplinirea funcţiilor consultative ale Comisiei LIBE în ceea ce privește creditele și 
descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetelor agenţiilor SLSJ, oferind astfel 
avize experte pentru a sprijini activitatea Comisiei pentru bugete și a Comisiei 
pentru control bugetar; 

vii. cooperarea cu alte comisii ale Parlamentului European care au atribuţii referitoare la 
chestiunilor legate de agenţiile SLSJ. În special, subcomisia ar putea să menţină un 
dialog cu AFET și Comisia specială PESC privind SITCEN. Dacă Parlamentul European 
decide să aibă acces la opţiunea de a redacta avize privind situaţia drepturilor 
omului în cazul partenerilor agenţiilor SLSJ din ţări terţe, subcomisia ar trebui să se 
consulte cu Subcomisia pentru drepturile omului din AFET cu privire la această 
chestiune; 

viii. revizuirea anumitor aspecte ale cooperării agenţiilor SLSJ cu ţări terţe și organizaţii 
internaţionale, inclusiv examinarea acordurilor în materie de schimb de informaţii 
încheiate în acest context;  

ix. revizuirea relaţiilor dintre agenţiile SLSJ, inclusiv a memorandumurilor de înţelegere 
ale acestora; și 

x. coordonarea relaţiilor cu parlamentele naţionale și reprezentarea Parlamentului 
European în reuniunile interparlamentare care sunt relevante pentru SLSJ.  

 
În conformitate cu comentariile noastre anterioare cu privire la rolul PE în controlul 
democratic al agenţiilor SLSJ, nu credem că subcomisia ar trebui să dubleze activitatea 
OSC-urilor în examinarea legalităţii utilizării datelor cu caracter personal de către anumite 
agenţii SLSJ. În plus, aceasta nu ar trebui să joace un rol în examinarea altor activităţi 
operaţionale ale agenţiilor, de exemplu, a dosarelor de lucru sau operaţiunilor comune pe 
care le coordonează. De asemenea, subcomisia nu ar trebui să încalce jurisdicţia 
parlamentelor naţionale și a altor organisme de supraveghere responsabile pentru 
verificarea activităţii autorităţilor naţionale care are legătură cu agenţiile SLSJ. 
 
Statutul de membru 
 
Statutul de membru al subcomisiei ar trebui să fie stabilit în conformitate cu orientările 
stabilite în temeiul articolelor 186 și 190 din Regulamentul de procedură al Parlamentului 
European. Subcomisiile existente (ale Comisiei pentru afaceri externe) pentru securitate și 
apărare, precum și cea pentru drepturile omului au 28 de membri și 28 de membri 
supleanţi și, respectiv, 30 de membri și 21 de membri supleanţi. Acești deputaţi din 
Parlamentul European, în general, (dar nu neapărat) deţin statutul concurent de membru al 
Comisiei pentru afaceri externe. 
 
Punctul nostru de vedere este că aceste cifre sunt prea mari, având în vedere faptul că 
două dintre principalele motive pentru propunerea unei subcomisii sunt: (1) nevoia de un 
forum mic, confidenţial pentru discuţii cu șefii agenţiilor și ai consiliilor de administraţie și 
(2) necesitatea ca deputaţii din Parlamentul European să aibă acces la unele informaţii 
clasificate cu privire la agenţii. O comisie cu nu mai puţin de 50 de membri și membri 
supleanţi nu ar satisface aceste nevoi. Într-adevăr, multe dintre preocupările menţionate 
mai sus pe care le au agenţiile (și Consiliul și Comisia) cu privire la confidenţialitatea 
discuţiilor și protecţia informaţiilor clasificate nu ar fi abordate dacă subcomisia ar include 
atât de mulţi deputaţi din Parlamentul European. În afară de preocupările legate de 
protecţia informaţiilor clasificate, un acord pentru o subcomisie ar trebui să creeze condiţiile 
în care, printre altele, directorii de agenţie s-ar simţi încrezători că ar putea ridica probleme 
sau chestiuni sensibile în faţa unui grup de deputaţi, fără ca conţinutul unor astfel de 
deliberări să fie difuzat în continuare. În cele din urmă, directorii de agenţii sau funcţionarii 
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Consiliului, Comisiei și OSC-urile ar putea să se abţine de la discutarea problemelor 
sensibile cu PE în cazul în care nu sunt siguri că discuţiile vor rămâne confidenţiale. 
 
La nivel naţional, marea majoritate a comisiilor parlamentare specializate de control 
democratic includ de la cinci la cincisprezece deputaţi (a se vedea Tabelul 1 din capitolul 
patru). Astfel cum s-a discutat în capitolul patru, astfel de comisii sunt mai mici decât alte 
comisii parlamentare din motive de menţinere a confidenţialităţii. Prin urmare, părerea 
noastră este că o subcomisie ar trebui să conţină nu mai mult de 15 deputaţi din 
Parlamentul European (inclusiv membri supleanţi). Acest lucru poate fi, totuși, dificil de 
realizat, având în vedere cerinţa conform căreia componenţa comisiilor și subcomisiilor PE 
trebuie să reflecte structura în ansamblu a Parlamentului.  
 
Ar fi benefic dacă membrii subcomisiei ar fi sau membri cu drepturi depline, sau membri 
supleanţi ai Comisiei LIBE. Acest lucru ar crește probabilitatea ca membrii subcomisiei să 
aibă cunoștinţe suficiente despre agenţiile SLSJ care să le permită să contribuie în mod 
eficient la îndeplinirea funcţiilor subcomisiei. În cele din urmă, Parlamentul European ar 
putea lua în considerare includerea unor deputaţi care sunt membri ai altor (sub)comisii 
care abordează chestiuni legate de agenţiile SLSJ și/sau au altă expertiză relevantă pentru 
supravegherea agenţiilor SLSJ. Acești deputaţi ar putea include membri ai Comisiei pentru 
control bugetar, ai Comisiei pentru afaceri externe și ai Subcomisiei pentru drepturile 
omului. Capitolul patru a ilustrat faptul că există o prioritate pentru includerea membrilor 
din oficiu (din alte comisii parlamentare) în comisiile parlamentare naţionale de control 
democratic. Acest lucru poate contribui la asigurarea faptului că există o coordonare 
corespunzătoare între comisiile care se ocupă de chestiuni conexe.  
 
Accesul la informaţii 
 
Toţi membrii subcomisiei și membrii personalului ar avea dreptul de acces la informaţii 
clasificate în cadrul parametrilor mandatului subcomisiei. În plus, anumite categorii de 
informaţii ar putea face obiectul unei dezvăluiri proactive către subcomisie de către agenţii, 
consiliile lor de administraţie/colegiu și, după caz, Consiliul și Comisia (a se vedea mai sus). 
Cu toate acestea, subcomisia nu ar trebui să aibă acces la informaţiile deţinute în bazele de 
date ale agenţiilor sau la alte date personale. Subcomisiei i s-ar cere să pună în aplicare 
măsurile de a proteja informaţiile, care sunt discutate în capitolul cinci.  
 
Resurse 
 
Subcomisia ar trebui să fie susţinută de un personal permanent care are certificat  de 
securitate. Acest lucru este deosebit de esenţial având în vedere faptul că deputaţii din 
Parlamentul European sunt adesea membri ai mai multor comisii și trebuie să își împartă 
timpul între activităţile din statele proprii, cele de la Bruxelles și cele de la Strasbourg. De 
asemenea, membrii personalului deţin un rol esenţial în dezvoltarea cunoștinţelor 
instituţionale ale Parlamentului și a expertizei privind agenţiile SLSJ; aceștia garantează că 
astfel de cunoștinţe sunt păstrate chiar și atunci când deputaţii se mută în alte comisii sau 
părăsesc PE.  
 
Evaluare 
 
Înfiinţarea sau neînfiinţarea de către Parlamentul European a unei subcomisii a LIBE pentru 
a supraveghea activitatea agenţiilor SLSJ depinde într-o mare măsură de modul în care 
mandatul de control democratic al acestor agenţii este definit în legislaţia viitoare privind 
Europol, Eurojust și Frontex. Dacă mandatul și funcţiile PE în materie de control democratic 
rămân în linii mari similare cu modul în care există acum, și anume relativ limitate, nu este 
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clar că ar fi necesară o subcomisie. Dacă, totuși, PE își asumă funcţii suplimentare de 
control democratic în conformitate cu opţiunile prezentate în capitolul cinci, există un 
argument puternic pentru instituirea unei subcomisii. Există patru motive principale pentru 
care noi credem că ar putea fi înfiinţată o subcomisie.  
 
În primul rând, am susţinut că este necesar ca Parlamentul European să aibă acces la 
informaţii clasificate de la și referitoare la agenţiile SLSJ, precum și posibilitatea de a 
organiza discuţii confidenţiale, neoficiale cu directorii agenţiilor și cu alte părţi interesate 
relevante. Cu toate acestea, acordurile instituţionale existente ale PE în materie de 
supraveghere nu sunt potrivite pentru astfel de funcţii, deoarece sunt implicaţi prea mulţi 
deputaţi din Parlamentul European și nu există niciun precedent pentru discuţii mai 
restrânse, confidenţiale cu agenţiile. Am avertizat cu privire la rezolvarea acestei probleme 
prin utilizarea unui mecanism sau a unui organism care are pur și simplu acces la informaţii 
clasificate privind agenţiile SLSJ fără a avea un mandat de a utiliza aceste informaţii ca 
parte a proceselor de supraveghere. Trebuie reiterat faptul că accesul la informaţii al unui 
organism al Parlamentului nu este un scop în sine: acesta trebuie să fie un instrument care 
să permită Parlamentului să supravegheze anumite agenţii. Din acest motiv, am criticat 
posibila utilizare a unui model de comisie specială pentru SLSJ. Necesitatea de a stabili o 
legătură între accesul la informaţii clasificate și un mandat clar pentru control democratic 
este una dintre principalele argumente în favoarea înfiinţării unei subcomisii.  
 
Un al doilea argument în favoarea înfiinţării unei subcomisii este că este posibil ca Comisia 
LIBE să nu aibă timp să se angajeze în multe dintre funcţiile de supraveghere propuse și 
prezentate în capitolul cinci. Dacă PE dorește să joace un rol sporit în supravegherea 
agenţiilor SLSJ, înfiinţarea unei subcomisii ar putea fi o alegere convingătoare.  
 
În al treilea rând, o subcomisie ar corespunde recomandării noastre anterioare ca 
Parlamentul European să aibă un organism care să deţină responsabilitatea principală 
pentru toate domeniile de control democratic parlamentar al agenţiilor SLSJ. Subcomisia ar 
putea să elaboreze concluziile extrase din diferite funcţii de control  și din dialogul 
permanent cu agenţiile, Consiliul, Comisia, OSC-uri și parlamentele naţionale. Acest lucru 
ar permite PE să elaboreze recomandări care pot îmbunătăţi activitatea agenţiilor, oferind 
în același timp informaţii care să fie introduse în alte aspecte ale activităţii sale. În special, 
intuiţiile subcomisiei ar putea contribui la asigurarea faptului că diferitele roluri pe care PE 
le joacă faţă de agenţiile SLSJ sunt pe deplin conectate. De exemplu, funcţiile colegislative 
ale PE ar fi foarte îmbogăţite de constatările și recomandările activităţii sale de 
supraveghere, iar supravegherea subcomisiei ar alimenta, de asemenea, utilizarea 
prerogativelor bugetare ale PE. 
 
În cele din urmă, crearea unei subcomisii ar permite Parlamentului European să dezvolte 
treptat cunoștinţe și expertiză mai detaliată privind agenţiile SLSJ. În opinia noastră, acest 
lucru lipsește în prezent din cadrul PE și, totuși, este crucial dacă se dorește ca Parlamentul 
European să joace un rol mai activ în monitorizarea activităţii agenţiilor SLSJ.  
 
Recomandarea 21: Parlamentul European ar trebui să înfiinţeze o subcomisie LIBE pentru 
supravegherea agenţiilor SLSJ. Domeniul de aplicare și conţinutul exact al mandatului 
subcomisiei ar fi definite în conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului 
European, dar ar fi strâns legate de funcţiile de supraveghere acordate PE de către noua 
legislaţie privind Europol, Eurojust și Frontex. 
 

Consolidarea cooperării între Parlamentul European și parlamentele 
naţionale în domeniul controlului democratic al agenţiilor SLSJ 
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Tratatul de la Lisabona solicită în mod specific ca parlamentele naţionale să fie implicate în 
supravegherea Europol și Eurojust. În timp ce natura precisă și domeniul de aplicare al 
rolului parlamentelor naţionale diferă de la stat la stat, acest studiu a evidenţiat trei moduri 
principale în care parlamentele naţionale exercită deja un anumit control asupra  acestor 
agenţii (a se vedea capitolul trei). În primul rând, unele parlamente naţionale 
supraveghează activitatea reprezentanţilor propriilor guverne în cadrul Consiliului și în 
cadrul consiliilor de administraţie ale agenţiilor, și anume examinează fluxurile de informaţii 
intrate în agenţiile SLSJ. În al doilea rând, parlamentele naţionale pot interacţiona cu 
agenţiile SLSJ în mod direct, de exemplu prin desfășurarea unor audieri cu directorii și cu 
alţi înalţi oficiali, precum și prin elaborarea de rapoarte referitoare la agenţii. Acest 
angajament a fost orientat de obicei mai degrabă către generarea unei conștientizări a 
activităţii agenţiilor decât către orice revizuire sau examinare directă a activităţii agenţiilor. 
Mai mult, parlamentele sunt parte a sistemelor naţionale de control democratic care 
examinează acţiunile întreprinse de către autorităţile naţionale, cum ar fi poliţia. 
Modalităţile de control sunt o prerogativă a organismelor naţionale, iar emiterea unor 
recomandări în acest sens depășește domeniul de aplicare al acestui studiu. O a treia 
dimensiune a implicării parlamentare naţionale în controlul democratic al agenţiilor SLSJ 
este cooperarea cu alte parlamente și PE (a se vedea capitolul trei); acesta va fi obiectivul 
nostru aici. 
 
În opinia noastră, obiectivele cooperării interparlamentare ar trebui să se concentreze în 
principal pe probleme strategice mai degrabă decât pe orice operaţiuni specifice ale 
agenţiilor SLSJ. Există trei domenii în care cooperarea interparlamentară ar putea fi 
deosebit de utilă. În primul rând, parlamentele naţionale și Parlamentul European ar putea 
avea beneficii ca urmare a discuţiilor ulterioare, precum și a schimbului de informaţii, de 
experienţă și de bune practici, în ceea ce privește supravegherea activităţilor autorităţilor 
naţionale care au legătură cu agenţiile SLSJ. De exemplu, există o nevoie clară de 
informaţii suplimentare cu privire la modul în care, dacă este cazul, parlamentele naţionale 
și alte organisme naţionale de supraveghere relevante (cum ar fi organismele judiciare) 
supraveghează: (a) contribuţiile naţionale sau fluxurile de informaţii intrate în agenţiile 
SLSJ, cum ar fi informaţiile trimise agenţiilor SLSJ și (b) acţiunile autorităţilor naţionale 
întreprinse pe baza informaţiilor furnizate și/sau operaţiunilor coordonate de către aceste 
organisme, cum ar fi arestări și interogarea persoanelor suspectate de implicare în activităţi 
criminale grave. Autorităţile naţionale de supraveghere ar putea utiliza aceste informaţii 
pentru a alimenta propriile abordări faţă de activităţile de examinare ale, de exemplu, 
organismelor de poliţie sau de frontieră, care au o legătură cu agenţiile SLSJ. În al doilea 
rând, în măsura în care legislaţia naţională ar permite acest lucru, parlamentele naţionale și 
Parlamentul European ar putea face schimb de informaţii cu privire la probleme specifice 
(din cadrul jurisdicţiilor lor) referitoare la activităţile menţionate mai sus ale autorităţilor 
naţionale care au legătură cu lucrările agenţiilor SLSJ. În cele din urmă, parlamentele 
naţionale și Parlamentul European ar putea colabora pentru a hotărî dacă noile 
reglementări existente privind agenţiile SLSJ sunt în conformitate cu principiile 
subsidiarităţii și proporţionalităţii. 
 
Există opinii diferite cu privire la necesitatea instituţionalizării acestei cooperări prin 
intermediul unui tip de organism interparlamentar permanent sau la continuarea unei 
proceduri mai informale prin forumurile interparlamentare existente. De exemplu, în 
comunicarea sa din decembrie 2010, Comisia a făcut propuneri pentru implicarea 
parlamentelor naţionale în supravegherea Europol. Comisia a propus înfiinţarea unui forum 
interparlamentar comun sau permanent în care să fie reprezentaţi atât deputaţii naţionali, 
cât și deputaţii din Parlamentul European, în conformitate cu articolele 9 și 10 din Protocolul 
privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană. Mai mult, Comisia a sugerat că 
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un astfel de forum ar putea înfiinţa un subgrup pentru a face legătura directă cu Europol. 
Forumul ar putea invita directorul Europol și s-ar putea reuni în mod regulat și ar putea 
crea un subgrup responsabil pentru menţinerea legăturii directe cu Europol. Propunerile 
Comisiei au primit un oarecare sprijin din partea parlamentelor naţionale. Cu toate acestea, 
valoarea adăugată a creării unui astfel de forum interparlamentar a fost pusă la îndoială de 
o serie de state membre ale UE și de parlamente naţionale. Toate formele de cooperare 
discutate mai sus ar putea avea loc în contextul forumurilor existente pentru dialog 
interparlamentar. 
 
Poate și mai semnificativ, este foarte îndoielnic că un organism permanent care să includă 
reprezentanţi din toate parlamentele naţionale ar putea fi funcţional. Poziţiile parlamentelor 
naţionale privind chestiunile legate de SLSJ, nivelurile de interes și cunoștinţele referitoare 
la acestea variază considerabil în interiorul UE. Prin urmare, ar fi foarte dificilă obţinerea 
unui consens cu privire la aspecte cum ar fi un program de supraveghere, să nu mai vorbim 
de mai multe întrebări de fond. Un forum care a inclus atât de mulţi actori cu agende 
diferite ar putea fi impracticabil și, totuși, ar fi dificilă elaborarea unei formule pentru un 
forum mai mic deoarece ar fi nepotrivit să excludem parlamentele naţionale. În plus, 
parlamentele naţionale au atât niveluri diferite de acces la informaţii – provenite de la 
autorităţile naţionale -, cât și acces la diferite tipuri de informaţii cu privire la agenţiile 
SLSJ. Prin urmare, ele pot să înceapă din poziţii foarte diferite în ceea ce privește gradul de 
conștientizare a anumitor chestiuni.  
 
Având în vedere aceste provocări, noi nu recomandăm instituirea unui forum permanent 
pentru cooperare interparlamentară privind controlul democratic al agenţiilor SLSJ. Ar fi de 
preferat ca parlamentele naţionale și Parlamentul European să discute cu agenţiile SLSJ în 
contextul forumurilor interparlamentare existente. Acestea includ ședinţe/audieri comune 
între Comisia LIBE și comisiile relevante din parlamentele naţionale, precum și COSAC. De 
fapt, SLSJ, controlul politic al Europol și evaluarea activităţilor Eurojust au devenit elemente 
obișnuite pe ordinea de zi a COSAC. O majoritate a membrilor COSAC au susţinut ideea ca 
dezbaterile COSAC privind Europol și Eurojust să fie precedate de o audiere a directorilor și 
experţilor agenţiilor respective. Un rol potenţial pentru COSAC în cadrul monitorizării 
politice a agenţiilor JAI se întemeiază pe articolul 10 din Protocolul nr. 1 la TFUE privind 
rolul parlamentelor naţionale. Acest articol prevede că COSAC ar trebui să promoveze 
schimbul de informaţii și de bune practici între parlamentele naţionale și Parlamentul 
European, inclusiv între comisiile specializate ale acestora, și că poate organiza conferinţe 
interparlamentare pe teme specifice. COSAC ar putea continua să ofere un loc util de 
întâlnire pentru tipurile de cooperare dezbătute mai sus. 
 
Recomandarea 22: Cooperarea interparlamentară privind controlul democratic al agenţiilor 
SLSJ ar trebui să aibă loc în cadrul forumurilor existente de cooperare între Parlamentul 
European și parlamentele naţionale. Parlamentul European nu trebuie să stabilească un nou 
organism permanent interparlamentar.  
 
 
 
 




