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ZHRNUTIE 
 
Generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky Európskeho parlamentu poverilo Stredisko pre 
demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF) v Ženeve a Európsky univerzitný inštitút 
(EUI) vypracovaním štúdie o „parlamentnom dohľade nad spravodajskými agentúrami 
v príslušných členských štátoch EÚ a v iných významných demokratických krajinách“. Táto 
štúdia mala „určiť demokratické normy a najlepšie postupy, rovnako ako správnu 
rovnováhu medzi požiadavkami na utajenie a potrebou preskúmania, ktoré môže Európsky 
parlament (EP) využiť, keď založí svoj vlastný dozorný orgán“. Po konzultáciách 
s Generálnym riaditeľstvom EP pre vnútorné politiky sa dospelo k rozhodnutiu vysvetliť 
tento mandát v súvislosti so štyrmi dôležitými tendenciami a vývojom, ktoré podnietili 
diskusiu o tom, ako EP môže posilniť dohľad nad agentúrami PSBS EÚ, ako aj nad 
Situačným centrom Európskej únie (ďalej len „Sitcen“)1, ktoré zohráva úlohu v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „PSBS“): 
 
1) Lisabonská zmluva dáva EP a národným parlamentom mandát na posilnenie ich dohľadu 
nad dvomi orgánmi PSBS: Europolom a Eurojustom. Výslovne sa v nej počíta s novými 
nariadeniami o Europole a Eurojuste, ktoré majú obsahovať ustanovenia o parlamentnej 
kontrole Europolu a hodnotení Eurojustu. V nasledujúcich dvoch rokoch Komisia predloží 
návrhy týchto nariadení, pričom EP bude mať príležitosť zabezpečiť, aby tieto právne 
predpisy obsahovali príslušné ustanovenia o parlamentom dohľade. Navyše skutočnosť, že 
priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v súčasnosti podlieha bežnému 
legislatívnemu postupu, znamená, že EP má teraz lepšiu pozíciu na to, aby zabezpečil, že 
nové alebo upravené právne rámce pre agentúry PSBS budú obsahovať ustanovenia 
o parlamentnom dohľade. V skutočnosti to Parlament už urobil v návrhu nariadenia 
o Frontexe, o ktorom sa v čase vzniku tohto dokumentu diskutovalo.  
  
2) EP má isté možnosti zaoberať sa prácou Sitcenu, ktorý vykonáva viacero funkcií 
týkajúcich sa vnútornej bezpečnosti, pretože teraz je súčasťou Európskej služby pre 
vonkajšiu činnosť (ESVČ). Hoci ESVČ (a teda aj Sitcen) patrí do spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky (SZBP), ktorá je oblasťou medzivládnej politiky, Lisabonská zmluva 
dáva EP v tejto oblasti niekoľko nových právomocí.  
 
3) V oblasti prístupu k informáciám došlo k významnému pokroku, ktorý je vnútorne spätý 
s posilňovaním dohľadu nad orgánmi PSBS. V roku 2010 EP a Komisia uzavreli novú 
medziinštitucionálnu dohodu, ktorá značne zlepšuje prístup EP k informáciám od Komisie. 
Okrem toho EP v súčasnosti uvažuje o revízii právnych predpisov EÚ o prístupe 
k informáciám, ako aj o možnosti novej medziinštitucionálnej dohody s Radou, ktorá by 
obsahovala ustanovenia o prístupe Parlamentu k utajovaným informáciám. Smerovanie 
týchto prebiehajúcich diskusií bude mať závažné dôsledky pre dohľad EP nad orgánmi 
PSBS.  
 
4) Za posledných desať rokov sa EP vo všeobecnosti čoraz viac zaujíma o národné 
bezpečnostné agentúry aj o orgány PSBS. Svedčí o tom jeho veľký záujem o vypracovanie 
nového nariadenia o Frontexe a rozhodnutí o Europole a Eurojuste, ako aj dva dočasné 
výbory, ktoré preskúmali činnosti národných bezpečnostných agentúr a vydali dôležité 
odporúčania týkajúce sa dohľadu. 
 

                                                 
1 V tejto štúdii sa používa termín „orgány PSBS“ na označenie agentúr PSBS (Europol, Eurojust a Frontex) 
a Situačného centra Európskej únie (Sitcen). 
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Na základe tohto výkladu mandátu je prvoradým cieľom tejto štúdie poskytnúť 
porovnávacie posúdenie dohľadu nad spravodajskými agentúrami v členských štátoch 
Európskej únie a v iných demokratických krajinách v snahe určiť osvedčené postupy, ktoré 
môžu formovať diskusiu o posilnení dohľadu Európskeho parlamentu nad orgánmi PSBS.  
 
Táto štúdia je zameraná na Europol, Frontex a Eurojust, ako aj na Sitcen. Vo všeobecnosti 
možno povedať, že úlohou týchto orgánov PSBS je uľahčiť, skoordinovať a posilniť 
spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi s cieľom podporiť bezpečnosť a spravodlivosť 
v rámci EÚ. Charakteristickou črtou národných spravodajských agentúr2 je nepochybne ich 
právomoc využívať na zhromažďovanie informácií to, čo sa označuje pojmom „osobitné 
právomoci“. Patria medzi ne napríklad právomoci odpočúvať, vykonávať tajné sledovanie, 
využívať služby tajných informátorov a dokonca tajne vstupovať do príbytkov. Orgány PSBS 
takéto právomoci nemajú, pričom, keď ich porovnáme s týmto opisom, je jasné, že orgány 
PSBS EÚ nie sú spravodajskými agentúrami v takom zmysle, v akom sú koncipované na 
vnútroštátnej úrovni. Vzhľadom na to, že EP má záujem o posilnenie dohľadu nad týmito 
orgánmi, mandát na preskúmanie a poučenie sa z dohľadu nad národnými „spravodajskými 
agentúrami“ sa môže javiť ako nezvyčajná voľba.  
 
Orgány PSBS a národné spravodajské agentúry však majú mnoho spoločných 
charakteristík. Vykonávajú „spravodajské funkcie“ národných spravodajských agentúr, aj 
keď nie nevyhnutne rovnakým spôsobom, ani na rovnaký účel. Predovšetkým zhromažďujú 
(hoci bez využitia osobitných právomocí), analyzujú a poskytujú informácie mnohým 
tvorcom rozhodnutí. Ďalšou dôležitou podobnosťou medzi orgánmi PSBS a národnými 
spravodajskými agentúrami je, že tiež prijímajú, vypracovávajú a poskytujú utajované 
informácie. To má významné dôsledky pre dohľad, pretože dozorné orgány potrebujú 
prístup k utajovaným informáciám, aby mohli kontrolovať činnosť agentúr, ktorých činnosti 
sú „utajované“ a/alebo sa spájajú s používaním utajovaných informácií. V tejto oblasti sa 
EP môže od vnútroštátnych systémov dohľadu veľa naučiť. Pokiaľ však ide o „prenosnosť“ 
modelov a postupov dohľadu z vnútroštátnej úrovne na úroveň EÚ, treba zachovať 
opatrnosť, keďže vnútroštátne dozorné orgány a kontrolné agentúry EP majú veľmi odlišné 
mandáty a právomoci. Dohľad treba chápať v kontexte organizácií, nad ktorými sa 
vykonáva.  
 
Táto štúdia pozostáva z piatich kapitol. Prvá sa venuje cieľom, mandátu a metodike štúdie. 
Druhá kapitola poskytuje prehľad o právnom základe, mandáte a súčasných právomociach 
Europolu, Eurojustu, Frontexu a Sitcenu, pričom určuje niekoľko oblastí práce týchto 
orgánov, ktoré by z hľadiska dohľadu mohli vyvolávať obavy. V tretej kapitole sa analyzuje 
súčasná úloha a právomoci EP súvisiace s dohľadom nad orgánmi PSBS, ako aj rozsah jeho 
prístupu k informáciám od (a týkajúcich sa) týchto orgánov. Táto kapitola tiež skúma úlohu 
národných parlamentov pri vykonávaní dohľadu nad orgánmi PSBS, ako aj úlohu 
spoločných dozorných orgánov Europolu a Eurojustu pri kontrole používania osobných 
údajov týmito agentúrami. Štvrtá kapitola obsahuje podrobné porovnávacie hodnotenie 
toho, ako sa organizuje a vykonáva parlamentný a špecializovaný mimoparlamentný dohľad 
na vnútroštátnej úrovni. Osobitná pozornosť je v tejto časti venovaná prístupu 

                                                 
2 Termín „spravodajská agentúra“ vo všeobecnosti označuje štátny orgán, ktorý zhromažďuje, analyzuje 
a poskytuje informácie – o hrozbách pre národnú bezpečnosť alebo iné národné záujmy – politickým činiteľom 
a iným výkonným orgánom. Spravodajské agentúry môžu vykonávať tieto „spravodajské funkcie“ výlučne mimo 
územnej pôsobnosti svojho štátu (napr. Tajná spravodajská služba Spojeného kráľovstva), výlučne na území 
svojho štátu (napr. Spolkový úrad pre ochranu ústavy v Nemecku) alebo v rámci svojho územia aj mimo neho 
(napr. Holandská všeobecná informačná služba alebo AIVD). V niekoľkých štátoch (napr. vo Švédsku a v Dánsku) 
môžu mať tieto orgány aj policajné právomoci, a preto sa niekedy nazývajú „policajné bezpečnostné služby“. 
Z dôvodov konzistentnosti sa v tejto štúdii používa termín „spravodajská agentúra“ na označenie organizácií, ktoré 
sú rôzne označované ako  „bezpečnostné služby“, „vnútroštátne bezpečnostné agentúry“ alebo „spravodajské 
služby“. 
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k informáciám zo strany parlamentných a mimoparlamentných dozorných orgánov. 
V poslednej kapitole štúdie sa uvádza niekoľko možností konsolidácie a posilnenia dohľadu 
Európskeho parlamentu nad Europolom, Eurojustom, Frontexom a Sitcenom. Toto zhrnutie 
sa zameria na poskytnutie prehľadu o tejto štúdii vrátane jej dvadsiatich dvoch odporúčaní 
Európskemu parlamentu. 
 

Odporúčania pre posilnenie dohľadu Európskeho 
parlamentu nad orgánmi PSBS 
 
Táto štúdia obsahuje podrobné odporúčania, ktoré by mohli byť užitočné pre budúcu 
diskusiu o tom, ako by sa dal posilniť dohľad Európskeho parlamentu nad orgánmi PSBS. 
Niektoré z týchto odporúčaní platia pre dohľad EP nad všetkými orgánmi PSBS, ktoré sa 
uvádzajú v tejto štúdii (t. j. Europol, Eurojust, Frontex a Sitcen). Väčšina sa však 
zameriava výlučne na agentúry PSBS (t. j. Europol, Eurojust a Frontex). Dôvodom je, že EP 
má jasný mandát vyplývajúci zo zmluvy na vykonávanie dohľadu nad Eurojustom 
a Europolom a bude spoluzákonodarcom nových nariadení o týchto agentúrach a Frontexe. 
Rozvoj parlamentného dohľadu nad Sitcenom bude prebiehať po inej línii, pretože Sitcen 
patrí do spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP), teda do oblasti, v ktorej má 
EP menej právomocí. Odporúčania sa týkajú dohľadu nad orgánmi PSBS v takej podobe, 
v akej existovali v máji 2011. Je dôležité, aby sa dohody týkajúce sa dohľadu pripravovali 
spoločne so všetkými zmenami mandátov a právomocí týchto orgánov, pričom by mali 
zodpovedať činnostiam, nad ktorými sa vykonáva dohľad. 
 
Pri vytváraní právnych a inštitucionálnych rámcov pre parlamentný dohľad nad orgánmi 
PSBS by mali mať EP a ostatné príslušné zainteresované strany na pamäti, že dohody 
týkajúce sa dohľadu by nemali odrádzať členské štáty od využívania týchto orgánov na 
spoluprácu v PSBS. Väčšina členských štátov EÚ je v súčasnosti presvedčená o pridanej 
hodnote, ktorú môžu mať agentúry ako Europol a Eurojust pri podpore ich vlastnej činnosti. 
Predsa však existuje riziko, že ak budú dohody týkajúce sa dohľadu priveľmi zaťažovať 
orgány PSBS a/alebo vnútroštátne orgány, niektoré členské štáty sa jednoducho môžu 
vrátiť k dvojstrannej spolupráci, ktorá je menej regulovaná a možno nepodlieha rovnakej 
úrovni kontroly. Akékoľvek kroky týmto smerom by podkopali schopnosť orgánov PSBS 
úspešne prispievať k podpore slobody, spravodlivosti a bezpečnosti v EÚ.   
 
Odporúčanie č. 1: Európsky parlament by mal zaistiť, aby žiadne nové dohody týkajúce sa 
dohľadu nad orgánmi PSBS neodrádzali členské štáty od využívania týchto orgánov ako 
platforiem pre spoluprácu.  
 

Obmedzenia týkajúce sa rozsahu dohľadu Európskeho parlamentu 
nad orgánmi PSBS  
 
V tejto štúdii sa zdôrazňuje niekoľko faktorov, ktoré by mali slúžiť na obmedzenie rozsahu 
dohľadu EP nad orgánmi PSBS. Týkajú sa najmä dohľadu nad prevádzkovými činnosťami 
orgánov PSBS. Po prvé, medzivládny charakter orgánov PSBS a vzťah medzi činnosťami 
orgánov PSBS a členských štátov majú významné dôsledky pre dohľad. Policajné, 
prokuratúrne, pohraničné a (v oveľa menšej miere) spravodajské agentúry členských štátov 
sú hlavnými dodávateľmi aj hlavnými klientmi orgánov PSBS. Orgány PSBS fungujú najmä 
na základe informácií poskytovaných vnútroštátnymi agentúrami a ich hlavným výstupom 
sú informácie a analýza, ktoré sa zasielajú týmto agentúram. Vnútroštátne agentúry môžu 
na základe takýchto informácií konať vrátane využitia donucovacích právomocí, a to aj 
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v rámci operácií koordinovaných orgánom PSBS, ako je napríklad Europol alebo Frontex. 
Ako sa uvádza v druhej kapitole štúdie, za takúto činnosť ostávajú zodpovedné výlučne 
vnútroštátne orgány. Dôsledkom toho je, že vstupné údaje pre orgány PSBS, ako aj 
činnosti vykonávané na základe výstupných údajov týchto orgánov, sa riadia 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a mali by podliehať dohľadu príslušných vnútroštátnych 
orgánov. V EP a v členských štátoch sa vo všeobecnosti uznáva, že nie je výsadou EP 
dohliadať na to, ako vnútroštátne agentúry zhromažďujú informácie, ktoré by mohli 
poskytnúť orgánom PSBS, a/alebo na činnosť vykonávanú na základe informácií 
poskytnutých orgánmi PSBS.  
 
Po druhé, v orgánoch PSBS pôsobia rôzni pracovníci, ktorým asistujú zamestnanci 
členských štátov a EÚ. Sú to národní styční dôstojníci v Europole, vnútroštátne pohraničné 
stráže, ktoré sa zúčastňujú na operácii koordinovanej Frontexom, alebo vyslaní pracovníci 
spravodajských služieb v Sitcene, ktorých platia členské štáty a ktorí spolupracujú 
s agentúrami v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Na ich spoluprácu s orgánom 
PSBS a na príspevky tomuto orgánu teda vhodnejšie dohliadajú vnútroštátne mechanizmy 
dohľadu. Tento medzivládny prvok orgánov PSBS si vyžaduje, aby EP úzko spolupracoval 
s národnými parlamentmi pri zaisťovaní zavedenia náležitých dohôd týkajúcich sa dohľadu.  
 
Po tretie, Europol a Eurojust sú oprávnené spracovávať, uchovávať a prenášať osobné 
údaje v rozsahu svojich mandátov. Ide o činnosti, ktoré porušujú právo na súkromie 
a môžu slúžiť ako základ používania donucovacích a osobitných právomocí – ktoré majú 
mimoriadne závažný dosah na ľudské práva – orgánmi členských alebo tretích štátov. 
Vzhľadom na to tieto činnosti jednoznačne musia podliehať dohľadu nezávislého orgánu. 
Európska únia preto na tento účel zriadila špecializované mimoparlamentné dozorné orgány 
– spoločné dozorné orgány Europolu a Eurojustu. Spoločné dozorné orgány majú prístup ku 
všetkým spisom a do všetkých priestorov súvisiacich so spracúvaním osobných údajov 
a majú silné postavenie na to, aby zaistili nápravu všetkých postupov, ktoré porušujú 
nariadenia o ochrane údajov. Spoločné dozorné orgány sú podľa nás primeraným 
mechanizmom dohľadu na kontrolu používania osobných údajov v agentúrach PSBS. 
Európsky parlament teda nemusí zdvojovať ich činnosti. Európsky parlament by tiež 
nemusel dohliadať na budúcu úlohu Frontexu pri spracovávaní osobných údajov, pretože sa 
uvažuje o tom, že funkciu podobnú tej, ktorú plnia spoločné dozorné orgány, by vykonával 
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.  
 
Existuje niekoľko ďalších argumentov proti trvalému zapojeniu EP do dohľadu nad 
prevádzkovými činnosťami orgánov PSBS. Po prvé, ako sa uvádza vo štvrtej kapitole, je to 
mimoriadne časovo náročné a vyžaduje si to odborné znalosti a prostriedky, ktoré mnohé 
parlamenty nemajú. Niekoľko poslancov EP a pracovníkov, ktorí boli oslovení na účely tejto 
štúdie, uviedlo, že EP by nemal čas, prostriedky ani záujem kontrolovať prevádzkové 
činnosti orgánov PSBS. Dohľad môže účinnejšie vykonávať „profesionálny“ dozorný orgán, 
ako napríklad spoločné dozorné orgány, ktorý sa zameriava výlučne na dohľad nad 
prevádzkovými činnosťami agentúry. Po druhé, udelenie mandátu na dohľad nad 
spracovávaním údajov Európskemu parlamentu by si vyžadovalo, aby mal Parlament 
prístup k osobným údajom v týchto spisoch, čo by vyvolalo značné obavy týkajúce sa 
ochrany súkromia. A napokon, parlamentná kontrola prevádzkových aspektov činností 
orgánov PSBS by mohla mať nepriaznivý vplyv na účinnosť týchto orgánov. Preto sú mnohé 
štáty proti tomu, aby EP získal úlohu v tejto oblasti, pričom, ak by ju predsa len dostal, 
mohli by obmedziť výmenu informácií s orgánmi PSBS. 
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Mandát a funkcie Európskeho parlamentu súvisiace s dohľadom  
 
Predstavitelia rôznych inštitúcií a orgánov EÚ, ktorých sme oslovili, sa vo veľkej miere 
zhodli na tom, že EP by mal zohrávať istú úlohu pri vykonávaní dohľadu nad orgánmi PSBS. 
Dohľad Parlamentu a orgánov vytvorených Parlamentom nad orgánmi PSBS je dôležitý 
z dôvodov uvedených v prvej a vo štvrtej kapitole. Najdôležitejšie je možno to, že EP je 
v súčasnosti spoluzákonodarcom v oblasti PSBS a bude mať kľúčovú úlohu najmä pri 
určovaní budúceho mandátu a právomocí agentúr PSBS. Preto je dôležité, aby EP zohrával 
istú úlohu pri zabezpečovaní toho, že tieto agentúry vykonávajú svoje mandáty účinne 
a spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Okrem toho agentúry 
PSBS sú do značnej miery financované z finančných prostriedkov EÚ, ktoré im prideľuje EP. 
Európsky parlament ako rozpočtový orgán musí zaistiť, aby sa tieto peniaze využívali 
správne a účinne.  
 
Tieto odôvodnenia parlamentného dohľadu nad agentúrami PSBS však neznamenajú, že EP 
by sa mal zapojiť aj do ich riadenia. Keď hovoríme o úlohe EP pri dohľade nad orgánmi 
PSBS, mali by sme mať v tejto súvislosti na pamäti oddelenie právomocí a povinností. Je to 
mimoriadne dôležité, pokiaľ ide o Eurojust, pretože pracuje so súdnymi orgánmi. Dohľad 
nad orgánmi PSBS by sa tiež nemal spájať s kontrolovaním alebo spoluriadením agentúry – 
to nie je úlohou parlamentu. Orgány PSBS majú slúžiť ako zdroje odborných znalostí, 
ktorých úlohou je poskytovať odborné služby EÚ a jej členským štátom. Nie je úlohou 
poslancov zasahovať do riadenia tejto práce. Takéto funkcie sú v prvom rade výsadou 
riaditeľov agentúr a ich správnych rád. Komisia a/alebo Rada medzitým zabezpečujú 
politické smerovanie orgánov PSBS a preberajú za ne politickú zodpovednosť. Z uvedených 
dôvodov sa zapojenie EP do záležitostí, ako je vymenovanie predstaviteľov správnej rady, 
alebo dokonca jeho priame zastúpenie v správnych radách agentúr PSBS, neodporúča. 
Zapojenie EP do týchto rozhodovacích procesov by v skutočnosti znejasnilo jeho funkcie 
dohľadu a následne by bolo mimoriadne ťažké nezávisle posúdiť činnosti agentúr a ich 
správnych rád.  
 
Odporúčanie č. 2: Európsky parlament by nemal byť súčasťou správnych rád Europolu ani 
Frontexu, ani kolégia Eurojustu.  
 
Vo štvrtej kapitole uvádzame, že je ťažké odporučiť „najlepší“ prístup alebo postup, pokiaľ 
ide o predmet (predmety) mandátu dozorného orgánu. V konečnom dôsledku ide o to, aby 
na všetky rozmery práce spravodajskej agentúry dohliadal orgán, ktorý je nezávislý od 
agentúr a výkonnej moci. V prípade EÚ to znamená orgán nezávislý od orgánov PSBS, od 
Rady a od Komisie. V štvrtej kapitole sa názorne ukazuje, že „predmet“ dohľadu možno 
všeobecne rozdeliť do štyroch oblastí: operácie, politika, správa a financie. Vzhľadom na 
predchádzajúce poznámky k úlohe spoločných dozorných orgánov a vnútroštátnych 
orgánov pri vykonávaní dohľadu nad prevádzkovými činnosťami orgánov PSBS je jasné, že 
EP by sa mal zamerať na dohľad nad politikami, správou a financiami týchto orgánov. 
Nemali by však pri tom byť dotknuté právomoci EP viesť vyšetrovanie (uvádzané v tretej 
kapitole), v súlade s ktorými by EP mohol, samozrejme, vyšetriť obvinenia, že niektoré 
činnosti týchto agentúr porušujú právne predpisy EÚ.  
 
Odporúčanie č. 3: Dohľad Európskeho parlamentu nad agentúrami PSBS by sa mal 
zameriavať na ich politiky, správu a financie.  
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Dohľad nad financiami agentúr PSBS 
 
Európsky parlament môže lepšie využiť svoje rozpočtové právomoci týkajúce sa 
vyčleňovania prostriedkov a udeľovania absolutória pri svojom dohľade nad agentúrami 
PSBS, ak zaistí stále prepojenie medzi dohľadom nad politikami a správou agentúr 
a schvaľovaním rozpočtov agentúr a udeľovaním absolutória na tieto rozpočty. Celý 
rozpočtový cyklus si vyžaduje úzku spoluprácu medzi Výborom pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci – LIBE (alebo akýmkoľvek novým vytvoreným orgánom 
s mandátom na vykonávanie dohľadu nad agentúrami PSBS), Výborom pre rozpočet 
(BUDG) a Výborom pre kontrolu rozpočtu (CONT). Existujú štyri hlavné spôsoby, ako môže 
EP v tomto smere účinne pokračovať vo využívaní svojich právomocí týkajúcich sa dohľadu 
nad rozpočtom a zdokonaľovať ich. Po prvé, EP musí naďalej posilňovať spoluprácu medzi 
výbormi CONT, BUDG a LIBE prostredníctvom rozpočtového cyklu s cieľom zaistiť vznik 
prepojení medzi dohľadom nad financiami agentúr PSBS a ostanými oblasťami ich práce. Po 
druhé, niektorí členovia výboru LIBE musia byť vo väčšej miere informovaní o rozsiahlych 
rozpočtových právomociach a právomociach súvisiacich s udeľovaním absolutória, ktoré má 
EP k dispozícii, a o tom, ako môže LIBE spolupracovať s výbormi BUDG a CONT v záujme 
účinnejšieho využívania týchto právomocí pri plnení svojho mandátu. Po tretie, rozpočtové 
právomoci (postup vytvárania rezerv aj právomoc zadržať alebo odložiť udelenie absolutória 
na rozpočet) sa môžu využiť ako nástroj na požiadanie o zmenu politík, postupov alebo 
činností príslušnej agentúry PSBS. Na záver, ako sme spomínali v tretej kapitole, postup 
vytvárania rezerv sa môže za istých výnimočných okolností využiť ako nástroj na 
presvedčenie agentúry PSBS, aby zverejnila informácie v ktorejkoľvek oblasti, ktorá je 
financovaná z rozpočtu EÚ. To by však nemalo byť nevyhnutné, ak sa prijme nový právny 
rámec pre prístup EP k utajovaným informáciám (pozri ďalej). 
 
Odporúčanie č. 4: Európsky parlament by mal zaistiť, aby boli jeho rozpočtové funkcie 
týkajúce sa vyčleňovania prostriedkov a udeľovania absolutória plne prepojené s ostatnými 
aspektmi jeho dohľadu nad agentúrami PSBS.  
 

Informovanie Európskeho parlamentu o bezpečnostných hrozbách 
 
Európsky parlament musí byť informovaný o hrozbách pre bezpečnosť EÚ a jej členských 
štátov, aby mohol plne posúdiť opatrenia, ktoré sú potrebné na boj proti takýmto hrozbám. 
Bez týchto informácií je pre EP ťažké plne posúdiť, či orgány PSBS potrebujú napríklad nové 
právomoci (t. j. vyžadujúce si legislatívne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy), ďalšie 
prostriedky alebo nové dohody o spolupráci s konkrétnymi tretími štátmi. Toto je skutočne 
vynikajúci príklad oblasti, v ktorej by mal EP zaistiť úzky vzťah medzi svojou úlohou 
zákonodarcu, rozpočtového a dozorného orgánu. Informovanie EP o príslušných hrozbách 
môže byť aj v záujme agentúr, pretože takýmto spôsobom môžu poslancov EP informovať 
o tom, že potrebujú ďalšie zákonné právomoci alebo prostriedky. Poslanci EP môžu byť 
v tomto ohľade užitočnými spojencami (pozri štvrtú kapitolu). Európskemu parlamentu by 
sa mohli poskytovať napríklad hodnotenia rizík a analýzy hrozieb od Frontexu, úplná verzia 
hodnotenia hrozieb organizovanej trestnej činnosti od Europolu alebo hodnotenia 
teroristických hrozieb od Sitcenu (pozri druhú kapitolu). Takéto hodnotenia sú utajované, 
a preto by sa museli poskytovať takému orgánu v EP, ktorý je určený na prijímanie 
utajovaných informácií. V tejto súvislosti by mohol zodpovedný orgán usporadúvať diskusie 
za zatvorenými dverami s príslušnými úradníkmi z orgánov PSBS. 
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Odporúčanie č. 5: Európsky parlament by mal dostávať posúdenia hrozieb od orgánov 
PSBS. To by Parlamentu umožnilo lepšie posúdiť, či tieto orgány majú potrebný právny 
mandát, právomoci a finančné prostriedky na riešenie takýchto hrozieb.   
 

Vzťah Európskeho parlamentu so spoločnými dozornými orgánmi 
 
Európsky parlament má v súčasnosti veľmi obmedzené spojenie s dvomi spoločnými 
dozornými orgánmi. Užšie spojenie so spoločnými dozornými orgánmi by mohlo začať 
pozvaním ich predsedov do diskusie o ich dvojročných a tematických správach s príslušným 
orgánom v EP (pozri ďalej). Tento dialóg by predsedom spoločných dozorných orgánov 
umožnil vyjadriť akékoľvek obavy týkajúce sa ich mandátu, právomocí alebo prostriedkov, 
ktoré majú k dispozícii. Stretnutia medzi EP a spoločnými dozornými orgánmi by mohli 
slúžiť aj ako fórum pre diskusiu o vykonávaní odporúčaní spoločných dozorných orgánov. 
Na základe toho by EP mohol využiť svoj politický vplyv na prednesenie akýchkoľvek obáv 
riaditeľom alebo správnym radám agentúr a mohol by využiť svoje rozpočtové právomoci 
na riešenie takýchto záležitostí. Pravidelnejšie stretnutia so spoločnými dozornými orgánmi 
by poslúžili aj poslancom EP pri vykonávaní ich práce. V spoločných dozorných orgánoch sa 
sústreďuje obrovské množstvo poznatkov a odborných znalostí, ktoré by poslanci EP mohli 
využiť napríklad pri príprave vypočutí s riaditeľmi agentúr alebo pri príprave iniciatívnych 
alebo legislatívnych správ o Europole a Eurojuste. Poslanci EP a ich pracovníci môžu tieto 
odborné poznatky využiť nielen prostredníctvom pravidelných vypočutí, ale aj 
prostredníctvom preskúmania správ spoločných dozorných orgánov a organizovania 
neformálnych diskusií s členmi spoločných dozorných orgánov a ich sekretariátom.  
 
V súvislosti s užším spojením medzi EP a spoločnými dozornými orgánmi (alebo 
akýmikoľvek inými špecializovanými mimoparlamentnými dozornými orgánmi, ktoré 
vzniknú) môže skupina poslancov EP potrebovať prístup k inšpekčným správam spoločných 
dozorných orgánov. Čo EP nebude potrebovať, je prístup k údajom vloženým do databáz 
Europolu alebo do systému riadenia prípadov Eurojustu a/alebo k osobným údajom, ktoré 
sa vymieňajú s vnútroštátnymi orgánmi alebo tretími štátmi. Prístup k týmto údajom by 
vyvolal vážne obavy týkajúce sa ochrany súkromia. Ak má EP v súvislosti so svojimi 
funkciami dohľadu prístup k dokumentom, ktoré obsahujú osobné údaje, mali by byť tieto 
osobné údaje z daných dokumentov vymazané, ako sa uvádza v prílohe II k rámcovej 
dohode medzi Európskym parlamentom a Komisiou z roku 2010.  
 
EP by mohol zvážiť prijatie postupu uplatňovaného v niektorých členských štátoch, 
prostredníctvom ktorého môže parlament požiadať mimoparlamentný dozorný orgán, aby 
preskúmal konkrétnu záležitosť (pozri štvrtú kapitolu). Je to priamejší prostriedok, 
pomocou ktorého môže parlament využiť odborné znalosti aj nezávislosť 
mimoparlamentného dozorného orgánu na preskúmanie konkrétnych aspektov činnosti 
agentúry. Pokiaľ vieme, EP sa s takouto žiadosťou v súčasnosti nemôže obrátiť na spoločné 
dozorné orgány. Akékoľvek ustanovenia tohto charakteru by bolo potrebné sformulovať 
starostlivo, aby sa zaistilo, že takéto žiadosti EP neohrozia nezávislosť mimoparlamentného 
dozorného orgánu, akým sú napríklad spoločné dozorné orgány. Z osvedčených postupov 
na vnútroštátnej úrovni sa teda možno veľa naučiť, konkrétne že mimoparlamentné 
dozorné orgány majú posledné slovo, pokiaľ ide o to, či preskúmajú alebo nepreskúmajú 
danú záležitosť na žiadosť parlamentu alebo akéhokoľvek iného subjektu (pozri štvrtú 
kapitolu).     
 
Odporúčanie č. 6: Európsky parlament by sa mal zapojiť do pravidelného dialógu so 
spoločnými dozornými orgánmi Europolu a Eurojustu a mal by využívať správy a odborné 
znalosti spoločných dozorných orgánov pri vlastnom dohľade nad agentúrami PSBS.  
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Štandardizácia práva Európskeho parlamentu na predvolanie 
riaditeľov agentúr PSBS 
 
Európsky parlament má v súčasnosti právomoc požiadať riaditeľa Europolu a predsedu 
správnej rady Europolu, aby pred ním predstúpili. Táto právomoc by sa mala rozšíriť na 
Frontex (na riaditeľa a predsedu správnej rady) a Eurojust (na administratívneho riaditeľa 
a predsedu kolégia). Hoci Európsky parlament tieto právomoci v súvislosti s Eurojustom 
a Frontexom nemá, treba zdôrazniť, že riaditelia agentúr PSBS v skutočnosti často 
predstupujú pred Parlament na jeho žiadosť, pričom si uvedomujú, že keby to odmietli, 
spravilo by im to zlú reklamu.  
 
Právomoc predvolať si riaditeľov agentúr a predsedov správnych rád/kolégia by mohla byť 
mimoriadne užitočná aj mimo kontextu prednesenia výročných správ agentúr ich riaditeľmi. 
V dôsledku toho by EP mohol napríklad vyžadovať od riaditeľa agentúry, aby predstúpil 
v prípade konkrétneho problému alebo škandálu, ktorý sa objavil. Právo predvolať si 
riaditeľa orgánu PSBS však môže mať obmedzenú hodnotu, kým zainteresovaní poslanci EP 
nebudú mať právo diskutovať o utajovaných záležitostiach. Podľa súčasných postupov 
riaditelia nemôžu odpovedať alebo sa rozhodnúť neodpovedať na otázky, ktorých 
zodpovedanie by odhaľovalo utajované informácie. To len ďalej dokazuje, že pred 
vytvorením ďalších mechanizmov dohľadu treba sformulovať primeraný rámec pre 
parlamentný prístup k utajovaným informáciám (pozri ďalej). 
 
Rozhodli sme sa obmedziť toto odporúčanie na agentúry PSBS, t. j. nezahrnúť doň riaditeľa 
Sitcenu. Je ťažké predstaviť si, ako by sa táto formálna právomoc mohla rozšíriť na riaditeľa 
Sitcenu, pretože Sitcen nie je autonómna agentúra. Európsky parlament však môže 
požiadať Vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, do 
pôsobnosti ktorej Sitcen patrí, aby pred neho predstúpila. 
 
Odporúčanie č. 7: Právomoc Európskeho parlamentu predvolať si riaditeľa Europolu 
a predsedu správnej rady Eurolopu by sa mala rozšíriť na ekvivalentné osoby z Eurojustu 
a Frontexu. 
 

Dohľad nad vymenovaním riaditeľov agentúr 
 
V súčasnosti EP nezohráva žiadnu úlohu ani pri vymenovaní riaditeľov agentúr PSBS, ani pri 
vymenovaní riaditeľa Sitcenu. Európsky parlament však už dlho vyjadruje želanie zapojiť sa 
do vymenovania riaditeľov týchto orgánov. Prieskum o úlohe národných parlamentov pri 
vymenovaní riaditeľov spravodajských agentúr uvedený vo štvrtej kapitole dokazuje, že 
väčšina parlamentov nie je zapojená do vymenovania riaditeľov spravodajských agentúr.  
 
So zapojením EP do vymenovania riaditeľov sa spája niekoľko nevýhod, ktoré sa vo 
všeobecnosti podobajú argumentom súvisiacim s úlohou národných parlamentov v tomto 
ohľade a ktoré sú uvedené vo štvrtej kapitole. Zapojením EP do vymenovania riaditeľov 
predovšetkým hrozí spolitizovanie činnosti agentúr, ktoré majú byť nepolitické. Táto obava 
by bola ešte väčšia, keby súčasťou úlohy Parlamentu pri vymenovaní riaditeľov bola 
právomoc schváliť alebo zamietnuť kandidáta. Po druhé, súčasný proces výberu 
riaditeľov/predsedu Europolu, Frontexu a Eurojustu je už dosť zdĺhavý a ťažkopádny, 
pretože zahŕňa predstaviteľov 27 členských štátov, ktorí sa snažia nájsť kandidáta 
predstavujúceho kompromis. Zapojením EP by sa tento proces, ktorý je už aj tak dosť 
zdĺhavý, ešte viac skomplikoval a natiahol. Navyše skutočnosť, že 27 štátov je už 
zapojených do výberu riaditeľov, zaručuje kontrolu a rovnováhu, ktoré zabraňujú tomu, aby 
ktorákoľvek strana vymenovala riaditeľa podporujúceho jej vlastné záujmy. Tým je 
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odstránený jeden z hlavných dôvodov zapojenia národných parlamentov do vymenovania 
riaditeľov spravodajských agentúr: zabrániť úradujúcej vláde vymenovať niekoho na 
podporu a ochranu straníckych politických záujmov.  
 
Po zvážení všetkých skutočností autori nie sú presvedčení o tom, že Európsky parlament by 
mal dostať úlohu pri vymenovaní riaditeľov orgánov PSBS. Parlament by však mal ostať 
naďalej informovaný o postupoch vymenovania. Súčasťou toho by mali byť informácie 
o totožnosti a osvedčeniach navrhovaných kandidátov.  
 
Odporúčanie č. 8: Európsky parlament by nemal dostať úlohu pri vymenovaní 
riaditeľov/predsedu orgánov PSBS.  
 

Úloha Európskeho parlamentu pri poskytovaní posúdení týkajúcich 
sa dodržiavania ľudských práv zo strany spolupracujúcich partnerov 
orgánov PSBS 
 
Hoci spoločné dozorné orgány poskytujú stanovisko k právnym a inštitucionálnym rámcom 
pre ochranu údajov v tretích štátoch, neskúmajú širšie dodržiavanie ľudských práv zo 
strany konkrétnych zahraničných partnerov, ako je napríklad policajná agentúra v treťom 
štáte. Preto neexistuje nezávislé posúdenie toho, či agentúry, s ktorými si orgány PSBS 
vymieňajú informácie, používajú alebo nepoužívajú postupy porušujúce ľudské práva. Ako 
sa uvádza vo štvrtej kapitole, je to dôležité pre prichádzajúce aj odchádzajúce informácie. 
Zahraniční partneri môžu zhromažďovať informácie napríklad prostredníctvom mučenia 
alebo svojvoľného zadržiavania osôb, a potom sa o tieto informácie podeliť s orgánmi PSBS. 
Rovnako môžu používať informácie poskytnuté orgánmi PSBS v rámci činností, ktoré 
porušujú ľudské práva. Tieto obavy sú závažné, najmä pokiaľ ide o výmenu osobných 
údajov.  
 
Hoci vlastné kontrolné postupy orgánov PSBS by mali takémuto konaniu zabrániť, 
osvedčeným postupom nezávislého dozorného orgánu je poskytnúť určitú formu posúdenia 
ľudských práv zameraného na dodržiavanie všeobecných ľudských práv zo strany 
partnerských agentúr v tretích štátoch. Tento postup má precedens na vnútroštátnej úrovni 
(pozri štvrtú kapitolu) a ide o úlohu, ktorú by mohol vykonávať EP alebo iný nezávislý 
orgán. Keby mal EP prevziať túto úlohu, bolo by rozumné zapojiť Podvýbor pre ľudské práva 
výboru AFET, ktorý má odborné skúsenosti s preverovaním záležitostí týkajúcich sa 
ľudských práv mimo Európskej únie. Takéto posúdenia by neboli záväzné, ale mohli by 
slúžiť na informovanie Rady a správnych rád agentúr PSBS v súvislosti s uzatváraním 
dohôd o výmene informácií s tretími štátmi.  
 
 
Odporúčanie č. 9: Európsky parlament by mal zaistiť, aby buď (pod)výbor Parlamentu, 
alebo špecializovaný mimoparlamentný orgán vypracoval nezávislé posúdenia týkajúce sa 
dodržiavania všeobecných ľudských práv zo strany agentúr v tretích štátoch, s ktorými 
orgány PSBS spolupracujú. Takéto posúdenia by mohli prebiehať pred podpisom dohody 
o výmene informácií alebo inej dohody o spolupráci s tretím štátom a počas vykonávania 
týchto dohôd. 
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Úloha Európskeho parlamentu pri revízii dohôd o výmene informácií 
a memoránd o porozumení orgánov PSBS 
 
Dohody o výmene informácií sú dôležitou súčasťou politiky agentúr, a preto by mali 
podliehať revízii EP. Je skutočne dôležité, aby bol EP informovaný o podmienkach, za akých 
orgány PSBS spolupracujú navzájom a so zahraničnými subjektmi. Podľa nášho názoru by 
EP nemal zohrávať úlohu pri formulovaní ani pri schvaľovaní dohôd o výmene informácií 
medzi agentúrami či memoránd o porozumení (ktoré sa líšia od dohôd medzi EÚ a tretími 
štátmi, ako je napríklad dohoda SWIFT). Určený orgán Parlamentu by však mal mať 
možnosť dodatočne preskúmať uzavreté dohody a položiť otázky alebo vyjadriť obavy 
týkajúce sa okrem iného obsahu a vykonávania takýchto dohôd. Nestačí, aby bol EP len 
jednoducho informovaný o tom, že takéto dohody existujú. Od orgánov PSBS by sa teda 
malo vyžadovať, aby posielali dohody a memorandá o porozumení príslušným orgánom 
v Parlamente, aj keď sa takéto dohody považujú za utajené.  
 
Odporúčanie č. 10: Európsky parlament by mal mať prístup k dohodám o výmene 
informácií a k iným memorandám o porozumení uzavretým medzi orgánmi PSBS v rámci 
Európskej únie, ako aj medzi orgánmi PSBS a tretími štátmi alebo organizáciami. 
 

Prístup Európskeho parlamentu k utajovaným informáciám a ich 
ochrana 
 
Ako dokazuje analýza dohľadu nad spravodajskými agentúrami na vnútroštátnej úrovni 
uvedená v tejto štúdii, informácie sú hnacou silou, ktorá podporuje dohľad. Mandát na 
vykonávanie dohľadu nad prácou agentúry má obmedzené využitie, ak ho nesprevádza 
prístup k dôležitým informáciám. Bude nesmierne ťažké posilniť parlamentný dohľad nad 
orgánmi PSBS bez jasných a predvídateľných pravidiel a postupov, na základe ktorých by 
mal EP prístup k dôležitým informáciám od týchto orgánov, Komisie a Rady. Hoci prístup 
k dôležitým informáciám je pre dohľad zásadný, odborné zaobchádzanie s týmito 
informáciami zo strany dozorných orgánov je pre účinný dohľad tiež kľúčové. Lepší prístup 
EP k utajovaným informáciám si teda bude vyžadovať, aby ho sprevádzal rozvoj 
primeraných postupov ochrany týchto informácií, ako aj trvalý záväzok poslancov EP, že 
budú s utajovanými informáciami zaobchádzať odborne.  
 

Zlepšenie prístupu Európskeho parlamentu k utajovaným informáciám v PSBS 
 
Vytvorenie náležitého právneho a inštitucionálneho rámca pre parlamentný prístup 
k utajovaným informáciám má zásadný význam pre posilnenie dohľadu EP nad orgánmi 
PSBS. Diskusia o prístupe EP k utajovaným informáciám musí prebiehať súbežne s úvahami 
o vývoji mandátu EP na vykonávanie dohľadu nad orgánmi PSBS. V celej tejto štúdii vlastne 
tvrdíme, že informačné potreby dozorného orgánu sú neoddeliteľne späté s jeho 
mandátom. Bez ohľadu na to, na ktoré aspekty činnosti orgánov PSBS chce EP dohliadať 
a ktorý inštitucionálny mechanizmus sa vyberie na vykonávanie tohto dohľadu (pozri ďalej 
na diskusiu o týchto mechanizmoch), prístup k dôležitým utajovaným informáciám bude 
predsa len kľúčový. Dôvodom je, že rôzne aspekty činnosti orgánov PSBS sú utajované 
a/alebo zahŕňajú spracovanie alebo vypracovanie utajovaných informácií.  
 
O prístupe Parlamentu k utajovaným informáciám sa v súčasnosti diskutuje v súvislosti 
s úvahami o revízii nariadenia (ES) č. 1049/2001, teda právneho predpisu, ktorý sa jasne 
zaoberá prístupom verejnosti k informáciám od subjektov EÚ. Spravodajca EP pre túto 
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záležitosť, Michael Cashman, sa rozhodol zaradiť ustanovenia o prístupe Parlamentu 
k informáciám do širšieho návrhu právneho rámca pre prístup verejnosti k dokumentom 
EÚ. Tento prístup má viacero výhod. Po prvé, jeho cieľom je zaistiť, aby vznikol všeobecný 
rámec pre prístup EP k utajovaným informáciám od všetkých subjektov EÚ a vo všetkých 
oblastiach politiky. Tento prístup môže byť vhodnejší pre rozdrobený právny rámec týkajúci 
sa prístupu Parlamentu k informáciám na základe medziinštitucionálnych dohôd v rôznych 
oblastiach. K výsledkom tohto súčasného rámca patrí, že EP má prístup k utajovaným 
informáciám, napríklad od Rady, v niektorých oblastiach, ale v iných zase nie, a že na 
prístup k utajovaným informáciám sa v rôznych oblastiach politiky vzťahujú rôzne postupy. 
Po druhé, zaradenie ustanovení o prístupe EP k utajovaným informáciám do širších 
právnych predpisov o prístupe verejnosti k informáciám by mohlo pomôcť zaistiť, aby mali 
tieto pravidlá skôr postavenie právnych predpisov, než aby boli len zakotvené 
v medziinštitucionálnych dohodách, ktoré majú nižšie právne postavenie.  
 
Napriek týmto výhodám si myslíme, že parlamentný prístup k utajovaným informáciám by 
mal byť oddelený od ustanovení o prístupe verejnosti k informáciám. Podporuje to aj prax 
na vnútroštátnej úrovni, kde sú právne predpisy o slobode informácií/o prístupe 
k informáciám úplne oddelené od nariadení o parlamentom prístupe k informáciám. 
Parlamentný prístup k utajovaným informáciám zahŕňa prístup k osobitným kategóriám 
informácií, ktoré sú oprávnene vyňaté z prístupu verejnosti. Ide napríklad o informácie 
o práci spravodajských agentúr. Práve preto, že verejnosť nemá k takýmto informáciám 
prístup, musia na ne dohliadať niektorí poslanci alebo inštitúcie zriadené parlamentmi na 
účely dohľadu, okrem iného spravodajské agentúry. Takmer vo všetkých štátoch 
analyzovaných v tejto štúdii majú parlamenty privilegovaný prístup k utajovaným 
informáciám, aby mohli okrem iného vykonávať dohľad nad spravodajskými činnosťami. 
Tento prístup sa zakladá na názore, že poslanci sú volení obyvateľstvom na to, aby brali 
vlády a ich agentúry na zodpovednosť. Na plnenie tejto úlohy potrebujú privilegovaný 
prístup k informáciám, ktoré nemusia byť dostupné verejnosti. Pravidlá upravujúce 
parlamentný prístup k utajovaným informáciám sú preto stanovené zákonom a nesúvisia so 
všeobecnými právnymi predpismi o slobode informácií/o prístupe k informáciám. 
 
Odporúčanie č. 11: Nové nariadenia o prístupe Európskeho parlamentu k utajovaným 
informáciám by mali byť oddelené od právnych predpisov o prístupe verejnosti 
k informáciám.  
 

Právny základ pre prístup Európskeho parlamentu k informáciám  
 
Európsky parlament by si mohol vybrať niekoľko možností, pokiaľ ide o vytvorenie nového 
právneho rámca pre parlamentný prístup k utajovaným informáciám v PSBS a inde. Po 
prvé, ustanovenia o prístupe Parlamentu k utajovaným informáciám by mohli byť začlenené 
do nových nariadení o Europole, Eurojuste a Frontexe. Takéto ustanovenia by boli 
vytvorené spolu s nariadeniami o parlamentnom dohľade nad týmito agentúrami, čím by sa 
zaručilo, že prístup EP k utajovaným informáciám z každej agentúry a týkajúcich sa každej 
agentúry by bol jasne spojený s mandátom a funkciami spojenými s dohľadom v súvislosti 
s každou agentúrou. Je dôležité poznamenať, že tieto nariadenia by bolo potrebné rozšíriť 
na prístup EP k utajovaným informáciám od Rady, pretože Rada „vlastní“ značné množstvo 
informácií týkajúcich sa agentúr PSBS.  
 
Po druhé, EP by sa mohol pokúsiť uzavrieť s Radou konkrétnu medziinštitucionálnu dohodu 
pokrývajúcu PSBS. Dohoda s Radou pokrývajúca PSBS by mohla pomôcť zaistiť jednotný 
súbor nariadení o prístupe Parlamentu, ako aj jeden mechanizmus pre takýto prístup (napr. 
možnosti osobitného výboru alebo podvýboru uvedené v piatej kapitole). Nie je však jasné, 
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či by sa dohoda s Radou mohla rozšíriť na parlamentný prístup k informáciám od 
samotných agentúr. Môže preto vzniknúť potreba uzavrieť určitú formu dohody medzi EP 
a každou z týchto troch agentúr, ktorá by sa týkala prístupu Parlamentu k informáciám. To 
by si pravdepodobne vyžadovalo určité zmeny a doplnenia súčasných právnych predpisov 
týkajúcich sa každej agentúry, čo je nepravdepodobné vzhľadom na to, že legislatívny 
základ pre všetky tri agentúry sa má v nasledujúcich troch rokoch meniť.  
 
Po tretie, ako sme už spomínali, prístup EP k utajovaným informáciám vo všetkých 
oblastiach politiky by mohol byť upravený zastrešujúcimi právnymi predpismi, ktoré sa 
zaoberajú aj prístupom verejnosti k dokumentom EÚ. Na základe súčasných návrhov by EP 
mohol požiadať o prístup k utajovaným informáciám, okrem iného prostredníctvom 
predsedu výboru zodpovedného za danú oblasť, napr. výboru LIBE zodpovedného za PSBS. 
Ak by došlo k poskytnutiu informácií, boli by sprístupnené osobitnému výboru zloženému zo 
siedmich členov vymenovaných Konferenciou predsedov EP. Výbor by mohol pozostávať zo 
základných členov, napríklad z vedúcich predstaviteľov politických skupín, ale nešlo by 
o výbor so stálym členstvom. Podstata tohto konkrétneho inštitucionálneho mechanizmu je 
podrobnejšie opísaná ďalej. Z uvedených dôvodov by však nariadenia o prístupe EP 
k utajovaným informáciám nemali byť zahrnuté do právnych predpisov o prístupe verejnosti 
k informáciám.  
 
Odporúčanie č. 12: Nové právne predpisy o agentúrach PSBS (Europol, Eurojust 
a Frontex) by mali obsahovať ustanovenia o prístupe Európskeho parlamentu k utajovaným 
informáciám od týchto agentúr a k informáciám týkajúcim sa týchto agentúr. Takéto 
ustanovenia by mali byť zakotvené v mandáte EP na vykonávanie dohľadu nad týmito 
agentúrami, ktorý bude načrtnutý v tých istých právnych predpisoch. 
 
V tretej kapitole sa uvádza, že právny rámec upravujúci prístup EP k informáciám týkajúcim 
sa Sitcenu treba preskúmať osobitne. Dôvodom je, že napriek tomu, že Sitcen vykonáva 
niektoré funkcie, ktoré sú pre PSBS dôležité, patrí do inej oblasti politiky (SZBP), v ktorej 
má EP menej právomocí. Na rozdiel od agentúr PSBS nemá vlastný legislatívny základ a ani 
sa neplánuje upraviť jeho právny základ podľa Lisabonskej zmluvy.  
 
Súčasný osobitný výbor EP pre oblasť SZBP môže získať prístup k informáciám týkajúcim sa 
Sitcenu, ale pokiaľ vieme, túto možnosť nikdy nevyužil. Medziinštitucionálna dohoda medzi 
Radou a EP z roku 2002 sa pravdepodobne bude musieť opäť prerokovať vzhľadom na 
skutočnosť, že Lisabonská zmluva zaviedla v oblasti SZBP značné zmeny. Z hľadiska cieľov 
tejto štúdie sa najpodstatnejšia zmena týka toho, že Sitcen už nepatrí výlučne do 
pôsobnosti Rady, pretože teraz je súčasťou štruktúry ESVČ. Hoci vysoká predstaviteľka 
vyhlásila, že súčasná medziinštitucionálna dohoda medzi Radou a EP, ktorá upravuje 
prístup EP k utajovaným informáciám v oblasti SZBP, bude platiť aj naďalej, postupy ESVČ 
sú také odlišné, že pravdepodobne bude potrebné uzavrieť medzi EP a ESVČ novú dohodu, 
ktorá by zahŕňala ustanovenia o prístupe Parlamentu k utajovaným informáciám. Vzhľadom 
na medzivládny charakter Sitcenu však Rada môže aj naďalej dohliadať na akýkoľvek 
parlamentný prístup k informáciám týkajúcim sa tohto orgánu. Možno bude preto naďalej 
platiť súčasná dohoda medzi EP a Radou z roku 2002 alebo jej aktualizovaná verzia.  
 
Odporúčanie č. 13: Európsky parlament by mal zvážiť prerokovanie medziinštitucionálnej 
dohody s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, ktorá by zahŕňala ustanovenia 
o prístupe Parlamentu k utajovaným informáciám.  
 

Rozsah prístupu Európskeho parlamentu k utajovaným informáciám od agentúr 
PSBS 
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Namiesto vymenovávania konkrétneho zoznamu druhov informácií, ku ktorým by EP mohol 
mať prístup, by bolo lepšie, keby EP na základe právnych predpisov získal všeobecné právo 
požiadať o prístup k utajovaným informáciám, ktoré považuje za dôležité pre svoj (nový) 
mandát a funkcie súvisiace s dohľadom. Vo štvrtej kapitole sa uvádza, že na vnútroštátnej 
úrovni ide o všeobecný osvedčený postup, ktorý pomáha zaisťovať, aby zodpovednosť za 
určovanie toho, ktorá utajovaná informácia je dôležitá, bola v prvom rade výsadou 
dozorného orgánu. Pokiaľ ide o dohľad EP nad agentúrami PSBS, utajované informácie by si 
vyžiadal jeden z ďalej uvedených inštitucionálnych mechanizmov, ktorému by boli aj 
poskytnuté. Prístup k utajovaným informáciám na vyžiadanie by však podliehal primeraným 
obmedzeniam, napríklad tým, ktoré sa uvádzajú v prílohe II rámcovej dohody medzi 
Európskym parlamentom a Komisiou z roku 2010.   
 
Odporúčanie č. 14: Právne predpisy o dohľade Európskeho parlamentu nad agentúrami 
PSBS by mali zahŕňať všeobecné právo určeného orgánu Parlamentu na prístup 
k utajovaným informáciám, ktoré považuje za dôležité pre svoj mandát a funkcie súvisiace 
s dohľadom. 

 
Hoci EP potrebuje všeobecné právo na požiadanie o prístup k utajovaným informáciám 
dôležitým pre jeho mandát na vykonávanie dohľadu nad agentúrami PSBS, prístup 
k dôležitým informáciám by mu zabezpečili skôr požiadavky, aby agentúry aktívne 
zverejňovali konkrétne kategórie informácií. Na základe toho, čo sa podporuje v piatej 
kapitole, by predmetom aktívneho zverejňovania mohli byť napríklad tieto informácie: 
 

 ročné pracovné plány agentúr PSBS; 
 hodnotenia hrozieb vypracované agentúrami;  
 dohody o spolupráci a výmene informácií medzi agentúrami PSBS; 
 dohody o spolupráci a výmene informácií medzi agentúrami PSBS a tretími štátmi; 
 všetky informácie týkajúce sa rozpočtových a minulých výdavkov. 

 
Aktívne zverejňovanie týchto druhov informácií je plne v súlade s podobnými 
ustanoveniami, ktoré platia pre aktívne zverejňovanie pre dozorné orgány na vnútroštátnej 
úrovni (pozri štvrtú kapitolu).       
 
Odporúčanie č. 15: V nových právnych predpisoch o dohľade Európskeho parlamentu nad 
agentúrami PSBS by sa mali uvádzať konkrétne kategórie informácií vrátane utajovaných 
informácií, ktoré sa musia aktívne zverejňovať pre určený orgán Parlamentu. 
 

Ochrana informácií, ktoré spracúva Európsky parlament 
 
Lepší prístup Európskeho parlamentu k utajovaným informáciám bude treba spojiť so 
súbežným rozvojom pravidiel a postupov týkajúcich sa ochrany utajovaných informácií, 
ktoré EP spracúva.  
 
Vo štvrtej kapitole sú načrtnuté tri hlavné mechanizmy používané na zaistenie toho, aby 
členovia dozorných orgánov nezverejňovali utajované informácie bez náležitého 
oprávnenia. Európsky parlament môže zvážiť každý z nich. Po prvé, treba prijať opatrenia 
na zaistenie výberu vhodných osôb na pozície, na ktorých budú mať prístup k utajovaným 
informáciám. Veľmi jednoduchým spôsobom, ako to urobiť, ktorý by sa mohol uplatniť 
v rámci EP, je, aby vedúci predstavitelia skupín starostlivo vybrali poslancov EP, ktorí sa 
stanú členmi orgánov s prístupom k utajovaným informáciám. Európsky parlament by sa 
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mohol riadiť postupom používaným v niektorých národných parlamentoch, prostredníctvom 
ktorého členov výborov s prístupom k utajovaným informáciám vyberajú ich partneri, čím 
sa zaručí podpora medzi jednotlivými stranami (pozri štvrtú kapitolu). V EP však neexistuje 
žiadny precedens pre takýto postup.  
 
Niektoré dozorné orgány používajú aj postupy bezpečnostnej previerky. Hoci pracovníci EP 
by pred získaním prístupu k utajovaným informáciám určite mali prejsť bezpečnostnou 
previerkou, v prípade poslancov EP je situácia zložitejšia. Vo štvrtej kapitole sa uvádza, že 
vo väčšine štátov EÚ (ale nie vo všetkých) poslanci neprechádzajú bezpečnostnou 
previerkou. Tento rozdiel vo vnútroštátnych postupoch spôsobuje Európskemu parlamentu 
problém, pretože bezpečnostnú previerku (poslancov EP) musia vykonať vnútroštátne 
orgány, pričom v mnohých členských štátoch EÚ poslanci nemôžu byť podrobení 
bezpečnostnej previerke. Rámcová dohoda medzi Európskym parlamentom a Komisiou 
z roku 2010 preto ponechala istý priestor pre rôzne postupy členských štátov vložením 
spojenia „primeraná osobná bezpečnostná previerka“. Pokiaľ ide o citlivosť, ktorá sa spája 
s bezpečnostným preverovaním poslancov, bolo by vhodné, keby sa inštitúcie EÚ držali 
tohto prístupu pri vytváraní právneho rámca pre prístup poslancov EP k utajovaným 
informáciám od iných inštitúcií a orgánov EÚ. Treba však zdôrazniť, že bezpečnostná 
previerka sa môže považovať za opatrenie vytvárajúce dôveru, prostredníctvom ktorého 
môžu dozorné orgány ľahšie získať prístup k utajovaným informáciám. Vzhľadom na to 
môžu poslanci EP, ktorí sú súčasťou orgánov disponujúcich prístupom k utajovaným 
informáciám, zvážiť získanie bezpečnostnej previerky, aj keď poslanci v ich štáte sa 
spravidla bezpečnostnej previerke nepodrobujú. 
 
Po druhé, väčšina štátov kriminalizuje neoprávnené zverejnenie utajovaných informácií 
poslancami a inými dozornými orgánmi. Sankcie za neoprávnené zverejnenie na úrovni EÚ 
komplikuje skutočnosť, že akékoľvek stíhanie poslanca EP by muselo prebiehať podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov. Európsky parlament však má svoje vlastné 
disciplinárne konanie, ktoré by sa mohlo uplatniť v prípade, že nejaký poslanec EP 
neoprávnene zverejní utajované informácie. Posúdenie primeranosti tohto konania je nad 
rámec štúdie. V skutočnosti treba hlbšie preskúmať, či toto konanie je alebo nie je účinné, 
ako aj to, akým spôsobom by sa mohli ustanovenia vnútroštátneho trestného práva 
vzťahovať na neoprávnené zverejnenie utajovaných informácií poslancami EP alebo 
pracovníkmi. Ideálne by bolo, keby v tomto smere existovala celoeurópska zhoda s cieľom 
vyhnúť sa tomu, že poslanci EP sa budú posudzovať rôzne v závislosti od ich štátnej 
príslušnosti. 
 
A napokon, pri zabezpečovaní toho, aby nedošlo k náhodnému ani zámernému zverejneniu 
utajovaných informácií, zohrávajú dôležitú úlohu aj opatrenia a postupy fyzickej ochrany. 
V čase písania tejto štúdie, teda v máji 2011, pracovná skupina EP pracovala na návrhu 
nových bezpečnostných postupov, ktoré umožnia EP získavať utajované informácie 
a narábať s nimi. Prebieha to v súvislosti s vykonávaním prílohy II rámcovej dohody medzi 
Európskym parlamentom a Komisiou z roku 2010. Hoci vytvorenie týchto bezpečnostných 
postupov bolo motivované dohodou, ktorá Európskemu parlamentu uľahčí prístup 
k utajovaným informáciám od Komisie, tieto postupy by sa mohli uplatniť aj na informácie 
získavané od Rady, ESVČ a orgánov PSBS. Vzhľadom na vysoko technický charakter 
postupov na ochranu informácií môže EP využiť diskusie s národnými parlamentmi 
a mimoparlamentnými dozornými orgánmi, ktoré majú skúsenosti s riešením takýchto 
záležitostí. 
 
Je dôležité poznamenať, že tieto postupy sami osebe nebudú stačiť na presvedčenie 
orgánov PSBS, Rady, Komisie a členských štátov, že Európskemu parlamentu možno zveriť 
utajované informácie. Vzťah založený na dôvere bude treba budovať postupne a do veľkej 
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miery mu pomôže, keď poslanci EP dokážu, že informácie nebudú zverejňovať bez 
náležitého oprávnenia. 

Mechanizmy dohľadu 
 
V piatej kapitole uvádzame rôzne možnosti týkajúce sa mechanizmov alebo orgánov 
v rámci Parlamentu, ktoré by mohli vykonávať funkcie dohľadu spomínané v tejto štúdii. Sú 
to zároveň mechanizmy, prostredníctvom ktorých by EP mohol získať prístup k utajovaným 
informáciám v PSBS.  
 
Bolo by vhodnejšie, keby orgán, ktorý získa primárnu zodpovednosť za dohľad nad 
agentúrami PSBS, bol zároveň orgánom s prístupom k utajovaným informáciám v PSBS. 
Štvrtá kapitola dokazuje, že na vnútroštátnej úrovni sú špecializované výbory pre dohľad 
takmer vždy jedným z orgánov (alebo jediným orgánom) v parlamente, ktoré majú prístup 
k utajovaným informáciám v oblasti bezpečnosti (pozri tabuľku č. 3). Mať jeden 
mechanizmus pre prístup Parlamentu k informáciám týkajúcim sa agentúr PSBS 
a samostatný orgán – bez rovnakej úrovne prístupu k takýmto informáciám – na 
vykonávanie dohľadu nad takýmito orgánmi by vážne ohrozilo dohľad nad týmito 
agentúrami. Dôvody sú zrejmé: orgány s mandátom na vykonávanie dohľadu potrebujú 
prístup k dôležitým informáciám a orgány, ktoré majú prístup k informáciám týkajúcim sa 
konkrétnych agentúr, ale nemajú jasný mandát na dohľad nad takýmito agentúrami, 
nemôžu účinne využívať svoj privilegovaný prístup k informáciám.  
 
Odporúčanie č. 16: Orgán Európskeho parlamentu zodpovedný za dohľad nad agentúrami 
PSBS by mal byť zároveň orgánom Parlamentu, ktorý má prístup k utajovaným informáciám 
v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.  
 
Bolo by lepšie, keby mal EP jeden orgán (napr. výbor LIBE alebo nový vytvorený 
podvýbor), ktorý by zohrával hlavnú úlohu pri dohľade Parlamentu nad agentúrami PSBS. 
S cieľom zabezpečiť, aby EP uplatňoval súvislý a koordinovaný prístup k dohľadu nad 
agentúrami PSBS, by mal existovať jeden orgán, ktorý by niesol primárnu zodpovednosť za 
všetky funkcie týkajúce sa dohľadu nad všetkými agentúrami PSBS. Táto zodpovednosť by 
mala zahŕňať nielen mandát a funkcie EP súvisiace s dohľadom, ale aj spoluprácu 
s národnými parlamentmi a mimoparlamentnými dozornými orgánmi, ako sú napríklad 
spoločné dozorné orgány. Dôležitou výnimkou je v tomto prípade finančný dohľad nad 
agentúrami, za ktorý, samozrejme, ostanú zodpovedné Výbor pre rozpočet a Výbor pre 
kontrolu rozpočtu. Napriek tomu by však ten orgán, ktorý bude mať primárnu 
zodpovednosť za dohľad nad agentúrami PSBS, mal byť úzko zapojený do práce výborov 
BUDG a CONT týkajúcej sa týchto agentúr. Treba zdôrazniť, že „orgánu“, ktorý sa spomína 
v tomto odseku, nemožno zveriť primárnu zodpovednosť za dohľad nad Sitcenom, pretože 
patrí do oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, teda do pôsobnosti vysokej 
predstaviteľky.  
 
Odporúčanie č. 17: Európsky parlament by mal zaistiť, aby vznikol jeden orgán v rámci 
Parlamentu, ktorý bude primárne zodpovedný za dohľad nad agentúrami v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (PSBS).  
 

Vykonávanie dodatočných funkcií dohľadu výborom LIBE  
 
Vytvorenie nového orgánu alebo mechanizmu v rámci EP bude pravdepodobne zložitý 
a zdĺhavý proces, ktorý si bude vyžadovať, aby sa na ňom dohodli mnohí ďalší účastníci. 
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Európsky parlament sa nebude môcť rozhodnúť, ktorý druh mechanizmu zavedie, kým 
nebudú vypracované nové právne predpisy o Europole a Eurojuste, pričom momentálne 
existuje právny rámec, ktorý upravuje prístup EP k utajovaným informáciám v oblasti 
PSBS. Vzhľadom na to je nevyhnutné, aby výbor LIBE vytvoril postupy, prostredníctvom 
ktorých bude môcť lepšie slúžiť ako fórum pre dohľad nad agentúrami PSBS, a to 
prinajmenšom dočasne.  
 
Jednou z pomerne priamych možností je, aby predsedníctvo výboru LIBE organizovalo 
porady „mimo záznam“ s riaditeľmi/predsedom agentúr PSBS a/alebo s predstaviteľmi 
správnej rady (v prípade Europolu a Frontexu) a kolégia (v prípade Eurojustu). V dôsledku 
tejto možnosti by poslanci EP mohli diskutovať o citlivých záležitostiach s týmito 
jednotlivcami na malých, súkromných stretnutiach. Prediskutovávané záležitosti by mohli 
zahŕňať všetko, čo patrí do širšieho mandátu výboru LIBE. Napríklad riaditelia by mohli 
využiť takéto stretnutia na informovanie predsedníctva o citlivých strategických otázkach 
alebo o problémoch v rámci fungovania ich agentúry. Počas našich rozhovorov vysvitlo, že 
niektorí poslanci EP a riaditelia agentúr by privítali príležitosť na dôvernejšie stretnutia, keď 
treba prediskutovať mimoriadne citlivé záležitosti. Takéto stretnutia by na žiadosť predsedu 
výboru LIBE mohli začať riaditelia/predseda agentúr PSBS a/alebo príslušní členovia 
správnych rád/kolégia. Hoci malé stretnutia mimo záznam by mohli byť dobrou príležitosťou 
pre diskusie ad hoc o niektorých otázkach, nemohli by slúžiť ako mechanizmus pre mnohé 
spomínané funkcie dohľadu.  
 
Odporúčanie č. 18: Výbor LIBE Európskeho parlamentu by mal vytvoriť postupy, 
prostredníctvom ktorých by mohol lepšie slúžiť ako fórum pre dohľad nad agentúrami PSBS, 
a to prinajmenšom dočasne. Na tento účel by výbor LIBE mohol využívať stretnutia mimo 
záznam medzi svojím predsedníctvom a riaditeľmi (alebo predsedom v prípade Eurojustu) 
agentúr PSBS a/alebo predstaviteľmi správnych rád (alebo kolégia v prípade Eurojustu) 
agentúr na riešenie citlivých otázok, o ktorých nemožno diskutovať na stretnutiach celého 
výboru. 
 

Možnosti osobitného výboru týkajúce sa priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti 
 
V tretej kapitole tejto štúdie sa skúma úloha „osobitného výboru“ Európskeho parlamentu – 
malej skupiny poslancov EP vybraných predovšetkým z výboru AFET –, prostredníctvom 
ktorého môže Parlament riešiť záležitosti zahŕňajúce utajované informácie v oblasti SZBP 
(ďalej „Osobitný výbor pre SZBP – pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku“). 
Existuje niekoľko možností, ako rozšíriť právomoc tohto výboru alebo použiť podobný model 
pre dohľad nad orgánmi PSBS. Právomoc tohto osobitného výboru by sa prostredníctvom 
pozmenenej a doplnenej medziinštitucionálnej dohody mohla potenciálne rozšíriť na oblasť 
PSBS, aby mohol EP riešiť záležitosti, ktoré zahŕňajú utajované informácie týkajúce sa 
okrem iného agentúr PSBS. Európsky parlament a Rada by sa prípadne mohli dohodnúť na 
vytvorení osobitného výboru v PSBS podľa modelu osobitného výboru pre SZBP. Obe 
možnosti osobitných výborov majú mnoho závažných nedostatkov.  
 
Prvým problémom je, že osobitný výbor tohto druhu je napokon len prostriedkom svojho 
materského výboru na dosiahnutie istého prístupu k utajovaným informáciám. Ani súčasný 
osobitný výbor, ani navrhovaný osobitný výbor pre PSBS (s ktorým sa tu počíta) by nemal 
osobitný mandát na dohľad. Keby mal dostať osobitný mandát, bolo by rozumné vybrať si 
namiesto toho radšej možnosť bezpečnostne prevereného stáleho podvýboru (pozri ďalej). 
Navyše vzhľadom na to, že osobitný výbor by tvorila malá skupina poslancov EP bez 
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vlastného sekretariátu, ktorá by sa stretávala príležitostne, je ťažké predstaviť si, ako by 
mohol vykonávať rôzne funkcie dohľadu načrtnuté v piatej kapitole, ktoré tu sumarizujeme.  
 
Po druhé, existujú pochybnosti o tom, či by osobitný výbor dokázal účinne využívať 
utajované informácie, ku ktorým by mal prístup v rámci diskusií s Radou a/alebo úradníkmi 
agentúry. Vzhľadom na to, že osobitný výbor by nemal osobitný mandát ani schopnosť 
vypracovávať správy, nie je jasné, na aký účel by mu slúžil prístup k utajovaným 
informáciám. Okrem toho členovia podvýboru by, samozrejme, mali zakázané prenášať 
utajované informácie alebo o nich hovoriť v rámci diskusií so svojimi kolegami vo výbore 
LIBE. Z tohto dôvodu by bolo pre výbor LIBE ťažké využiť pri svojej práci privilegovaný 
prístup osobitného podvýboru k utajovaným informáciám. Preto by využitie osobitného 
výboru v PSBS nebolo v súlade s odporúčaním č. 16, v ktorom sa zdôrazňuje potreba, aby 
bol orgán zodpovedný za dohľad nad agentúrami PSBS zároveň orgánom, ktorý má prístup 
k utajovaným informáciám týkajúcim sa týchto agentúr.  
 
Po tretie, ak by členovia osobitného výboru pre PSBS neboli odborníkmi na 
prediskutovávané témy a agentúry, nemohli by mať príslušné poznatky na to, aby položili 
najpodstatnejšie otázky a/alebo aby sa dožadovali prístupu k dôležitým informáciám. 
Riziko, že by osobitný výbor nemal dostatočné odborné poznatky, by sa podstatne zvýšilo, 
keby si EP a Rada vybrali možnosť rozšíriť mandát súčasného osobitného výboru pre SZBP. 
Dôvodom je, že jeho členovia a pracovníci sú vybraní najmä z výboru AFET a nemusia mať 
osobitné poznatky ani odborné znalosti dôležité pre PSBS.  
 
A napokon, dohoda o osobitnom výbore pre PSBS (a podobné dohody v ďalších oblastiach 
politiky) by nevylúčila potrebu komplexného právneho rámca pre prístup EP k informáciám 
v oblasti PSBS a mimo nej. Existuje riziko, že poskytnutím prístupu k utajovaným 
informáciám o PSBS osobitnému výboru zloženému z poslancov EP by sa Rada mohla 
pokúsiť obísť potrebu základného posúdenia rámca pre parlamentný prístup k informáciám.  
 
Odporúčanie č. 19: Európsky parlament by sa nemal snažiť rozšíriť súčasný mandát 
osobitného výboru o priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (PSBS), ani vytvoriť nový 
osobitný výbor pre PSBS. 
 
Súčasný Osobitný výbor EP pre SZBP môže riešiť záležitosti SZBP, ktoré zahŕňajú diskusiu 
o utajovaných informáciách, s vysokou predstaviteľkou. Vzhľadom na to, že Sitcen patrí do 
kompetencie vysokej predstaviteľky, Osobitný výbor pre SZBP by mohol využiť svoje 
stretnutia s ňou na riešenie otázok týkajúcich sa Sitcenu. Členovia Osobitného výboru pre 
SZBP by sa mohli napríklad požadovať viac informácií o zložení Sitcenu, jeho súčasných 
prioritách alebo o úlohe, ktorú zohráva pri poskytovaní hodnotení hrozieb pre vnútornú 
bezpečnosť EÚ.  
 
Ešte raz uvádzame, že využitie osobitného výboru má viacero podstatných nedostatkov. Po 
prvé, poskytnutie prístupu k informáciám o práci Sitcenu veľmi úzkej skupine poslancov EP 
by len minimálne zvýšilo informovanosť o úlohe Sitcenu medzi poslancami EP 
a pracovníkmi. Možnosť, že by takéto diskusie prispeli k širšej informovanosti o úlohe 
Sitcenu, by závisela aj od toho, aké množstvo informácií prediskutovávaných na stretnutí 
osobitného výboru venovanom Sitcenu by sa považovalo za utajované. Po druhé, úspech 
tejto možnosti by závisel od ochoty predsedu výboru AFET predniesť otázku týkajúcu sa 
funkcií vnútornej bezpečnosti Sitcenu vysokej predstaviteľke, čo je však nepravdepodobné 
vzhľadom na to, že AFET sa nezaoberá záležitosťami vnútornej bezpečnosti a má mnoho 
iných priorít, ktoré treba riešiť s vysokou predstaviteľkou. Napokon, samozrejme, 
neexistuje žiadna záruka, že vysoká predstaviteľka by bola ochotná diskutovať o týchto 
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otázkach, keďže činnosť Sitcenu je naďalej veľmi citlivá vzhľadom na prítomnosť vyslaných 
dôstojníkov z národných spravodajských agentúr. 
 
Napriek týmto nedostatkom je však osobitný výbor pre SZBP v súčasnosti jediným 
mechanizmom, ktorý má EP k dispozícii, aby mohol diskutovať o činnosti Sitcenu. Ako 
neustále uvádzame, EP je voči Sitcenu v slabšom postavení než v prípade agentúr PSBS, 
a to z rôznych dôvodov: Sitcen napr. nie je autonómnou agentúrou financovanou 
z rozpočtu EÚ, EP nemá právomoci spolupracovať na tvorbe právnych predpisov v oblasti 
SZBP a nemá jasný mandát vyplývajúci zo zmluvy na vykonávanie priameho dohľadu nad 
Sitcenom. Osobitný výbor pre SZBP je preto jediným mechanizmom, prostredníctvom 
ktorého môže EP vykonávať určitý obmedzený dohľad nad Sitcenom. 
 
Odporúčanie č. 20: Európsky parlament by mal využiť svoj súčasný osobitný výbor na 
preskúmanie činnosti Situačného centra Európskej únie. Osobitný výbor by mohol využiť 
svoj privilegovaný prístup k utajovaným informáciám, aby sa mohol zaoberať úlohou, ktorú 
zohráva Situačné centrum v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. 
 

Vytvorenie podvýboru výboru LIBE pre dohľad nad agentúrami PSBS 
 
Európsky parlament by mohol zvážiť zriadenie podvýboru výboru LIBE pre dohľad nad 
agentúrami PSBS. Išlo by o stály orgán, ktorý by bol založený v súlade s rokovacím 
poriadkom EP. Najskôr predložíme niekoľko návrhov týkajúcich sa foriem takéhoto 
podvýboru, kým načrtneme dôvody, pre ktoré si myslíme, že by mohlo ísť o účinný 
mechanizmus rozvíjania dohľadu EP nad agentúrami PSBS.       
 
Mandát 
 
Mandát akéhokoľvek podvýboru by musel ostať v širšom rozsahu mandátu výboru LIBE, 
v ktorom sa uvádza, že „Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci je 
zodpovedný za […] Europol, Eurojust, Cepol a ostatné orgány a agentúry v rovnakej 
oblasti“. V tejto súvislosti by podvýbor prevzal primárnu zodpovednosť za dohľad 
Európskeho parlamentu nad agentúrami PSBS. Predpokladáme, že právomoc podvýboru by 
sa rozšírila na všetky agentúry PSBS, ktoré v súčasnosti patria do kompetencie výboru 
LIBE. Na základe súčasného rozdelenia zodpovednosti v EP by podvýbor výboru LIBE 
nemohol vykonávať priamy dohľad nad Sitcenom, pretože ten je súčasťou ESVČ, ktorá patrí 
do právomoci výboru AFET. Napriek tomu by však mohol úzko spolupracovať s výborom 
AFET, jeho Podvýborom pre obranu a Osobitným výborom pre SZBP na záležitostiach 
týkajúcich sa činností Sitcenu, ktoré sú dôležité pre PSBS. 
 
Podvýbor by napríklad mohol byť poverený úlohou vykonávať funkcie dohľadu načrtnuté 
v piatej kapitole a všetky ostatné funkcie, ktoré EP považuje za dôležité. Ak by sa mali 
funkcie a právomoci agentúr PSBS rozvíjať, mandát podvýboru by sa primerane k tomu 
pozmenil a doplnil. Na základe mandátu a funkcií súvisiacich s dohľadom, ktoré boli 
načrtnuté v predchádzajúcich častiach tejto štúdie, by mandát podvýboru mohol zahŕňať, 
ale nemal by sa obmedzovať len na: 
 

i. poskytovanie fóra pre pravidelné stretnutia a stretnutia ad hoc okrem iného 
s riaditeľmi/predsedom agentúr PSBS, s predstaviteľmi správnych rád/kolégia 
a s príslušnými úradníkmi z Komisie a Rady; 

ii. prijímanie a posudzovanie ročných pracovných plánov a správ agentúr PSBS; 
iii. prijímanie hodnotení hrozieb od agentúr PSBS; 
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iv. vzťahy so spoločnými dozornými orgánmi a s ďalšími špecializovanými 
mimoparlamentnými dozornými orgánmi, ktoré boli vytvorené, aby vykonávali 
dohľad nad agentúrami PSBS. Táto úloha by zahŕňala posudzovanie ročných 
a tematických správ spoločných dozorných orgánov a udržiavanie pravidelného 
dialógu s týmito orgánmi; 

v. navrhovanie iniciatívnych a legislatívnych správ výboru LIBE o záležitostiach 
týkajúcich sa agentúr PSBS; 

vi. vykonávanie poradných funkcií výboru LIBE, pokiaľ ide o vyčleňovanie prostriedkov 
a udeľovanie absolutória na rozpočty pre agentúry PSBS, a poskytovanie odborných 
posudkov na podporu práce Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu; 

vii. spolupráca s ostatnými výbormi Európskeho parlamentu, do ktorých právomoci 
patria záležitosti týkajúce sa agentúr PSBS. Najmä podvýbor by mohol udržiavať 
dialóg s výborom AFET a Osobitným výborom pre SZBP, pokiaľ ide o Sitcen. Ak sa 
EP rozhodne pre možnosť navrhovať stanoviská k dodržiavaniu ľudských práv zo 
strany partnerov agentúr PSBS v tretích štátoch, podvýbor by mal túto záležitosť 
konzultovať s Podvýborom pre ľudské práva výboru AFET; 

viii. posudzovanie určitých aspektov spolupráce agentúr PSBS s tretími štátmi 
a medzinárodnými organizáciami vrátane kontroly dohôd o výmene informácií 
uzavretých v tejto súvislosti;  

ix. posudzovanie vzťahov medzi agentúrami PSBS vrátane ich memoránd o porozumení 
a 

x. koordinácia vzťahov s národnými parlamentmi a zastupovanie Európskeho 
parlamentu na medziparlamentných stretnutiach, ktoré sú dôležité pre PSBS.       

 
V súlade s našimi predchádzajúcimi pripomienkami týkajúcimi sa úlohy EP pri vykonávaní 
dohľadu nad agentúrami PSBS si nemyslíme, že podvýbor by mal zdvojovať prácu 
spoločných dozorných orgánov pri skúmaní zákonnosti používania osobných údajov 
niektorými agentúrami PSBS. Navyše by nemal zohrávať úlohu pri skúmaní iných 
prevádzkových činností agentúr, napr. ich pracovných súborov alebo spoločných operácií, 
ktoré koordinujú. Podvýbor by takisto nemal zasahovať do právomoci národných 
parlamentov a iných dozorných orgánov zodpovedných za kontrolu činností vnútroštátnych 
orgánov, ktorá súvisí s agentúrami PSBS. 
 
Členovia 
 
Členovia podvýboru by sa mali určovať v súlade s usmerneniami stanovenými podľa 
článkov 186 a 190 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. Súčasný Podvýbor 
(Výboru pre zahraničné veci) pre bezpečnosť a obranu má 28 členov a 28 náhradníkov 
a Podvýbor (Výboru pre zahraničné veci) pre ľudské práva má 30 členov a 21 náhradníkov. 
Títo poslanci EP sú väčšinou (ale nie nevyhnutne) zároveň členmi Výboru pre zahraničné 
veci. 
 
Podľa nášho názoru sú tieto čísla privysoké vzhľadom na skutočnosť, že dva z hlavných 
dôvodov pre návrh na zriadenie podvýboru sú: 1) potreba malého dôverného fóra pre 
diskusie s vedúcimi predstaviteľmi agentúr a správnych rád a 2) potreba, aby mali poslanci 
EP prístup k niektorým utajovaným informáciám týkajúcim sa agentúr. Výbor s 50 členmi 
a náhradníkmi by tieto potreby nespĺňal. Mnohé uvedené obavy, ktoré agentúry (spolu 
s Radou a Komisiou) vyjadrili v súvislosti s dôvernosťou diskusií a ochranou utajovaných 
informácií, by sa skutočne nedali riešiť, keby podvýbor tvorilo toľko poslancov EP. Okrem 
obáv súvisiacich s ochranou utajovaných informácií by dohoda o podvýbore musela vytvoriť 
podmienky, v ktorých by okrem iného riaditelia agentúr mali pocit, že môžu pred skupinou 
poslancov EP predniesť svoje obavy alebo citlivé otázky bez toho, aby sa obsah takýchto 



Tematická sekcia C: Práva občanov a ústavné veci 
____________________________________________________________________________________________ 

22 

úvah šíril ďalej. Napokon, riaditelia agentúr a úradníci z Rady, Komisie a spoločných 
dozorných orgánov sa pravdepodobne zdržia diskusií o citlivých otázkach s EP, ak nebudú 
presvedčení o tom, že diskusie ostanú dôverné. 
 
Na vnútroštátnej úrovni sa prevažná väčšina špecializovaných parlamentných výborov pre 
dohľad skladá z piatich až pätnástich poslancov (pozri tabuľku č. 1 vo štvrtej kapitole). Ako 
sa uvádza vo štvrtej kapitole, takéto výbory sú spravidla menšie než iné parlamentné 
výbory z dôvodu zachovávania dôvernosti. Myslíme si preto, že podvýbor by malo tvoriť 
maximálne 15 poslancov EP (vrátane náhradníkov). To však môže byť ťažké dosiahnuť 
vzhľadom na požiadavku, aby zloženie výborov a podvýborov EP odrážalo celkové zloženie 
Parlamentu.  
 
Bolo by dobré, keby boli členovia podvýboru buď plnohodnotnými členmi, alebo 
náhradníkmi výboru LIBE. Zvýšilo by to pravdepodobnosť, že členovia podvýboru budú mať 
dostatočné znalosti o agentúrach PSBS, ktoré im umožnia účinne prispievať k funkciám 
podvýboru. Nakoniec, EP by mohol zvážiť začlenenie niektorých poslancov EP, ktorí sú 
členmi iných (pod)výborov zaoberajúcich sa záležitosťami súvisiacimi s agentúrami PSBS 
a/alebo ktorí majú iné odborné znalosti dôležité pre dohľad nad agentúrami PSBS. Medzi 
týchto poslancov EP by mohli patriť členovia Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre 
zahraničné veci a jeho Podvýboru pre ľudské práva. Vo štvrtej kapitole sa uvádza, že 
existuje precedens pre zahrnutie členov ex officio (iných parlamentných výborov) do 
výborov pre dohľad vnútroštátnych parlamentov. To môže pomôcť zaistiť náležitú 
koordináciu medzi výbormi, ktoré sa zaoberajú súvisiacimi záležitosťami.  
 
Prístup k informáciám 
 
Všetci členovia podvýboru a jeho pracovníci budú mať právo na prístup k utajovaným 
informáciám v rozsahu mandátu podvýboru. Okrem toho agentúry, ich správne 
rady/kolégium a podľa potreby aj Rada a Komisia by mohli niektoré kategórie informácií 
aktívne zverejňovať pre potreby podvýboru (pozri vyššie). Podvýbor by však nemal mať 
prístup k informáciám nachádzajúcim sa v databázach agentúr, ani k žiadnym osobným 
údajom. Od podvýboru by sa vyžadovalo, aby zaviedol opatrenia na ochranu informácií, 
ktoré sa spomínajú v piatej kapitole.   
 
Zdroje 
 
Podvýbor by museli podporovať pracovníci na plný úväzok s bezpečnostnou previerkou. To 
je mimoriadne dôležité vzhľadom na skutočnosť, že poslanci EP sú často členmi viacerých 
výborov a musia rozdeľovať svoj čas medzi prácu vo svojich štátoch, v Bruseli 
a v Štrasburgu. Pracovníci sú tiež dôležití pre rozvíjane inštitucionálnych znalostí 
a odborných poznatkov Parlamentu o agentúrach PSBS. Zaisťujú, aby sa takéto poznatky 
zachovali dokonca aj po tom, ako poslanci EP prejdú do iných výborov alebo odídu z EP.  
 
Posúdenie 
 
To, či Európsky parlament potrebuje alebo nepotrebuje zriadiť podvýbor výboru LIBE na 
vykonávanie dohľadu nad činnosťou agentúr PSBS, závisí do značnej miery od toho, ako sa 
vymedzí jeho mandát na vykonávanie dohľadu nad týmito agentúrami v pripravovaných 
právnych predpisoch o Europole, Eurojuste a Frontexe. Ak mandát a funkcie EP súvisiace 
s dohľadom ostanú prevažne podobné, ako sú dnes, t. j. pomerne obmedzené, nie je jasné, 
či by bolo vytvorenie podvýboru nevyhnutné. Ak však EP prevezme dodatočné funkcie 
dohľadu v súlade s možnosťami uvedenými v piatej kapitole, je veľmi pravdepodobné, že 
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dôjde k založeniu podvýboru. Existujú štyri hlavné dôvody, prečo si myslíme, že by 
podvýbor mohol byť založený.  
 
Po prvé, tvrdíme, že je potrebné, aby mal EP prístup k utajovaným informáciám od agentúr 
PSBS a k informáciám týkajúcim sa týchto agentúr, ako aj možnosť organizovať dôverné 
diskusie mimo záznam s riaditeľmi agentúr a inými príslušnými zainteresovanými stranami. 
Súčasné inštitucionálne dohody EP týkajúce sa dohľadu však nie sú vhodne prispôsobené 
takýmto funkciám, pretože je zapojených priveľa poslancov EP a neexistuje precedens pre 
menšie a dôverné diskusie s agentúrami. Varujeme pred tým, aby sa tento problém riešil 
prostredníctvom mechanizmu alebo orgánu, ktorý by mal jednoducho prístup k utajovaným 
informáciám týkajúcim sa agentúr PSBS bez toho, aby mal zároveň mandát na využívanie 
týchto informácií v rámci postupov dohľadu. Stojí za to znovu zopakovať, že prístup 
parlamentného orgánu k informáciám nie je samoúčelný: musí byť prostriedkom, pomocou 
ktorého bude môcť Parlament vykonávať dohľad nad konkrétnymi agentúrami. Z tohto 
dôvodu sme boli kritickí voči možnému využitiu modelu osobitného výboru pre PSBS. 
Potreba prepojiť prístup k utajovaným informáciám s jasným mandátom na dohľad je 
jedným z hlavných argumentov za vytvorenie podvýboru.  
 
Druhým argumentom za vytvorenie podvýboru je, že výbor LIBE by nemal čas zapojiť sa do 
mnohých navrhovaných funkcií dohľadu načrtnutých v piatej kapitole. Ak chce EP zohrávať 
väčšiu úlohu v rámci dohľadu nad agentúrami PSBS, vytvorenie podvýboru by mohlo byť 
presvedčivou voľbou.  
 
Po tretie, podvýbor by zodpovedal nášmu skoršiemu odporúčaniu, aby mal EP jeden orgán, 
ktorý by niesol primárnu zodpovednosť za všetky oblasti parlamentného dohľadu nad 
agentúrami PSBS. Podvýbor by dokázal spojiť svoje zistenia z rôznych funkcií dohľadu 
a prebiehajúceho dialógu s agentúrami, Radou, Komisiou, so spoločnými dozornými 
orgánmi a s národnými parlamentmi. To by Európskemu parlamentu umožnilo sformulovať 
odporúčania, ktoré môžu zlepšiť prácu agentúr a zároveň poskytnúť vstupné údaje, ktoré 
môžu prispieť k ďalším aspektom jeho vlastnej práce. Najmä interné poznatky podvýboru 
by mohli pomôcť zaistiť plné prepojenie rôznych úloh, ktoré EP zohráva vo vzťahu 
k agentúram PSBS. Napríklad funkcie EP pri spolupráci na tvorbe právnych predpisov by sa 
formovali na základe zistení a odporúčaní týkajúcich sa jeho práce dohľadu, pričom aj 
dohľad podvýboru by formoval využívanie rozpočtových právomocí EP. 
 
A napokon, vytvorenie podvýboru by EP umožnilo postupne si rozvinúť podrobnejšie 
vedomosti a odborné znalosti o agentúrach PSBS. Podľa nášho názoru je to niečo, čo v EP 
v súčasnosti chýba a čo je predsa len veľmi dôležité, ak má EP zohrávať aktívnejšiu úlohu 
pri kontrole činnosti agentúr PSBS.  
 
Odporúčanie č. 21: Európsky parlament by mal vytvoriť podvýbor výboru LIBE pre dohľad 
nad agentúrami PSBS. Presný rozsah a náplň mandátu podvýboru by sa určili v súlade 
s rokovacím poriadkom Parlamentu, ale boli by úzko prepojené s funkciami dohľadu, ktoré 
EP získa v dôsledku nových právnych predpisov o Europole, Eurojuste a Frontexe. 
 

Posilnenie spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými 
parlamentmi pri dohľade nad agentúrami PSBS 
 
Lisabonská zmluva osobitne vyžaduje, aby boli národné parlamenty zapojené do dohľadu 
nad Europolom a Eurojustom. Hoci presný charakter a rozsah úlohy národných parlamentov 
sa medzi jednotlivými štátmi líšia, táto štúdia zdôrazňuje tri hlavné spôsoby, akými už 
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národné parlamenty vykonávajú určitý dohľad nad týmito agentúrami (pozri tretiu 
kapitolu). Po prvé, niektoré národné parlamenty vykonávajú dohľad nad predstaviteľmi 
svojej vlády v Rade a v správnych radách agentúr, napr. kontrolujú vnútroštátne príspevky 
do agentúr PSBS. Po druhé, národné parlamenty môžu s agentúrami PSBS spolupracovať 
priamo, napríklad prostredníctvom vypočutí riaditeľov a iných vyšších úradníkov a tvorby 
správ o agentúrach. Táto spolupráca je poväčšine zameraná skôr na vytváranie 
informovanosti o činnosti agentúr než na priame preskúmanie alebo kontrolu činností 
agentúr. Navyše parlamenty sú súčasťou vnútroštátnych systémov dohľadu, ktoré 
kontrolujú opatrenia prijímané vnútroštátnymi orgánmi, ako je napríklad polícia. Formy 
takéhoto dohľadu sú výsadou vnútroštátnych orgánov a vydávať odporúčania v tejto 
súvislosti je nad rámec tejto štúdie. Tretím rozmerom zapojenia národných parlamentov do 
dohľadu nad agentúrami PSBS je spolupráca s ďalšími parlamentmi a s EP (pozri tretiu 
kapitolu), a práve na ten sa tu zameriame. 
 
Podľa nášho názoru by sa ciele medziparlamentnej spolupráce mali primárne zameriavať 
skôr na strategické záležitosti než na konkrétne operácie agentúr PSBS. Existujú tri oblasti, 
v ktorých by medziparlamentná spolupráca mohla byť mimoriadne užitočná. Po prvé, 
národné parlamenty a EP by mohli využívať ďalšie diskusie, ako aj výmenu informácií, 
skúseností a osvedčených postupov pri svojom dohľade nad činnosťami vnútroštátnych 
orgánov, ktoré súvisia s agentúrami PSBS. Existuje napríklad jasná potreba ďalších 
informácií o tom, ako, ak vôbec, národné parlamenty a iné príslušné vnútroštátne dozorné 
orgány (napríklad súdne orgány) vykonávajú dohľad nad: a) vnútroštátnymi príspevkami 
alebo vstupnými údajmi do agentúr PSBS, ako sú napríklad informácie zasielané agentúram 
PSBS, a b) opatreniami vnútroštátnych orgánov prijímanými na základe informácií, ktoré 
poskytli, a/alebo operácií, ktoré vykonali tieto orgány, ako sú napríklad zatknutia 
a vypočúvania osôb podozrivých z účasti na závažnej trestnej činnosti. Vnútroštátne 
dozorné orgány by mohli využívať takéto informácie na vytvorenie svojich vlastných 
prístupov, napríklad ku kontrole činností polície alebo pohraničných agentúr, ktoré súvisia 
s agentúrami PSBS. Po druhé, národné parlamenty a EP by si mohli, pokiaľ by to povolili 
vnútroštátne právne predpisy, vymieňať informácie o konkrétnych problémoch (v rámci 
svojich právomocí) súvisiacich s uvedenými činnosťami vnútroštátnych orgánov, ktoré sa 
spájajú s prácou agentúr PSBS. A na záver, národné parlamenty a EP by mohli spoločne 
posúdiť, či sú nové a súčasné nariadenia týkajúce sa agentúr PSBS v súlade so zásadami 
subsidiarity a proporcionality. 
 
Existujú rôzne názory na to, či by táto spolupráca mala byť inštitucionalizovaná 
prostredníctvom nejakého druhu stáleho medziparlamentného orgánu alebo či by mala 
prebiehať neformálnejšie prostredníctvom súčasných medziparlamentných fór. Napríklad 
Komisia vo svojom oznámení z decembra 2010 navrhla zapojiť národné parlamenty do 
dohľadu nad Europolom. Komisia navrhla vytvorenie spoločného alebo stáleho 
medziparlamentného fóra, v ktorom by boli zastúpení poslanci národných parlamentov aj 
Európskeho parlamentu, v súlade s článkami 9 a 10 Protokolu o úlohe národných 
parlamentov v Európskej únii. Ďalej navrhla, aby takéto fórum vytvorilo podskupinu pre 
priamu spoluprácu s Europolom. Fórum by si mohlo predvolať riaditeľa Europolu, mohlo by 
sa pravidelne stretávať a vytvoriť podskupinu zodpovednú za priamu spoluprácu 
s Europolom. Návrhy Komisie získali od národných parlamentov istú podporu. Niekoľko 
členských štátov EÚ a národných parlamentov však spochybnilo pridanú hodnotu 
vytvorenia takéhoto medziparlamentného fóra. Všetky formy spolupráce, ktoré sme 
spomínali, by sa mohli potenciálne uskutočňovať v rámci súčasných fór pre 
medziparlamentný dialóg. 
 
Závažnejšie však je, že je veľmi sporné, či by stály orgán tvorený zástupcami zo všetkých 
národných parlamentov mohol fungovať. Stanoviská, miera záujmu a poznatky národných 
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parlamentov v súvislosti so záležitosťami týkajúcimi sa PSBS sa v EÚ značne líšia. Bolo by 
preto veľmi náročné dosiahnuť konsenzus o otázkach, ako je napríklad program dohľadu, 
o podstatnejších otázkach ani nehovoriac. Fórum, ktoré by zahŕňalo toľko subjektov 
s rôznymi programami, by mohlo byť nefunkčné. Vytvoriť menšie fórum by však bolo 
predsa len ťažké, pretože by nebolo vhodné vylúčiť ktorékoľvek národné parlamenty. 
Navyše národné parlamenty majú rôzne úrovne prístupu k informáciám – od 
vnútroštátnych orgánov – aj prístupu k rôznym druhom informácií o agentúrach PSBS. 
Z hľadiska ich informovanosti o konkrétnych záležitostiach preto môžu mať veľmi rozdielne 
východiskové pozície.  
 
Vzhľadom na tieto problémy neodporúčame vytvorenie stáleho fóra pre medziparlamentnú 
spoluprácu v oblasti dohľadu nad agentúrami PSBS. Pre národné parlamenty a EP by bolo 
lepšie, keby sa agentúrami PSBS zaoberali v rámci súčasných medziparlamentných fór. 
K tým patria spoločné schôdze/vypočutia medzi výborom LIBE a príslušnými výbormi 
národných parlamentov, ako aj Konferencia výborov pre európske záležitosti (COSAC). 
Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, politické monitorovanie Europolu 
a hodnotenie činností Eurojustu sa v skutočnosti pravidelne objavujú na programe 
konferencie COSAC. Väčšina členov konferencie COSAC podporuje myšlienku, aby diskusie 
konferencie COSAC o Europole a Eurojuste predchádzalo vypočutie riaditeľov jednotlivých 
agentúr a odborníkov. Potenciálna úloha konferencie COSAC pri politickom monitorovaní 
agentúr pre spravodlivosť a vnútorné veci má základ v článku 10 Protokolu č. 1 Zmluvy 
o fungovaní EÚ o úlohe národných parlamentov. V tomto článku sa stanovuje, že 
konferencia COSAC by mala podporovať výmenu informácií a najlepších postupov medzi 
národnými parlamentmi a Európskym parlamentom vrátane jeho osobitných výborov 
a môže organizovať medziparlamentné konferencie o konkrétnych témach. Konferencia 
COSAC by mohla byť naďalej užitočným miestom pre spomínané druhy spolupráce. 
 
Odporúčanie č. 22: Medziparlamentná spolupráca v oblasti dohľadu nad agentúrami PSBS 
by mala prebiehať v rámci súčasných fór pre spoluprácu medzi Európskym parlamentom 
a národnými parlamentmi. Európsky parlament nemusí vytvárať nový stály 
medziparlamentný orgán.  
 
 
 
 




