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POVZETEK 
 
Generalni direktorat Evropskega parlamenta za notranje politike je Ženevskemu centru za 
demokratični nadzor nad oboroženimi silami (Geneva Centre for the Democratic Control of 
Armed Forces, DCAF) in Evropskemu univerzitetnemu inštitutu (EUI) naložil izvedbo študije 
o parlamentarnem nadzoru nad obveščevalnimi službami v zadevnih državah članicah EU in 
drugih večjih demokracijah. Študija naj bi opredelila demokratične standarde in praktične 
zglede, pa tudi ustrezno ravnovesje med zahtevami za tajnost in potrebo po nadzoru, ki ga 
bo lahko Evropski parlament upošteval, ko bo ustanavljal lasten nadzorni organ. Po 
posvetovanju z generalnim direktoratom EP za notranje politike je bilo sklenjeno, da bodo 
pri tej nalogi upoštevani štirje pomembni trendi in dogodki, ki so sprožili razpravo o tem, 
kako lahko EP okrepi nadzor na agencijami EU za območje svobode, varnosti in pravice, pa 
tudi nad Situacijskim centrom Evropske unije (Sitcen),1 ki izvaja naloge v zvezi s tem 
območjem: 
 
(1) Lizbonska pogodba Evropskemu parlamentu in nacionalnim parlamentom daje 
pooblastila za strožji nadzor nad dvema organoma območja svobode, varnosti in pravice: 
Europolom in Eurojustom. Izrecno določa, da morata novi uredbi o Europolu in Eurojustu 
vsebovati določbe o parlamentarnem nadzoru (v primeru Europola) in ocenjevanju (v 
primeru Eurojusta). Komisija bo v naslednjih dveh letih pripravila predloga za ti uredbi, EP 
pa bo imel priložnost zagotoviti, da bo ta zakonodaja vsebovala ustrezne določbe o 
parlamentarnem nadzoru. Ker se za območje svobode, varnosti in pravice po novem 
uporablja redni zakonodajni postopek, bo EP lažje zagotovil, da bodo novi in popravljeni 
pravni okviri agencij za to območje vsebovali določbe o parlamentarnem nadzoru. 
Pravzaprav je to že storil pri osnutku uredbe o Frontexu, o katerem je potekala razprava 
med pripravo te študije.  
  
(2) EP bo imel morda priložnost za obravnavo dela Sitcena, ki izvaja številne naloge v zvezi 
z notranjo varnostjo, ker je po novem del Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS). Ta 
služba (in s tem tudi Sitcen) sodi na področje skupne zunanje in varnostne politike, ki je 
medvladne narave, Lizbonska pogodba pa EP podeljuje nekatere nove pristojnosti na tem 
področju.  
 
(3) Na področju dostopa do informacij je prišlo do pomembnih sprememb, tesno povezanih 
s krepitvijo nadzora nad organi območja svobode, varnosti in pravice. EP in Komisija sta 
leta 2010 sklenila nov medinstitucionalni sporazum, ki občutno izboljšuje možnosti EP za 
dostop do informacij Komisije. Poleg tega EP trenutno razmišlja o reviziji zakonodaje EU o 
dostopu do informacij, pa tudi o možnosti novega medinstitucionalnega sporazuma s 
Svetom, ki bi vseboval določbe o parlamentarnem dostopu do zaupnih informacij. Potek te 
razprave bo imel zelo pomembne posledice za nadzor EP nad omenjenimi organi.  
 
(4) V preteklem desetletju se je EP vse bolj in bolj zanimal tako za nacionalne varnostne 
službe kot za organe območja varnosti, svobode in pravice. To se je kazalo z velikim 
zanimanjem za pripravo nove uredbe o Frontexu, Europolu in Eurojustu, pa tudi z 
začasnima odboroma, ki sta preučila delovanje nacionalnih varnostnih služb in pripravila 
pomembna priporočila glede nadzora. 
 

                                                 
1 V tej študiji se izraz „organi območja svobode, varnosti in pravice“ nanaša na agencije Europol, Eurojust in 
Frontex ter Situacijski center EU (Sitcen). 



Tematski sektor C: državljanske pravice in ustavne zadeve 
____________________________________________________________________________________________ 

 4 

Glede na povedano je glavni cilj te študije ponuditi primerjalno oceno nadzora nad 
obveščevalnimi službami v državah članicah Evropske unije in drugih demokratičnih 
državah z namenom opredelitve praktičnih zgledov, ki so lahko v pomoč med razpravo o 
krepitvi nadzora Evropskega parlamenta nad organi območja varnosti, svobode in pravice.  
 
Študija se osredotoča na Europol, Frontex in Eurojust, pa tudi Sitcen. Zelo na splošno je 
vloga teh organov omogočati, usklajevati in poglabljati sodelovanje med nacionalnimi 
organi z namenom krepitve varnosti in pravice v EU. Značilnost nacionalnih obveščevalnih 
služb2 je, da imajo posebna pooblastila za zbiranje informacij, kot so pooblastila za 
prestrezanje komunikacij, prikriti nadzor, uporabo tajnih obveščevalcev in celo skrivne 
preiskave prebivališč. Organi EU za območje varnosti, svobode in pravice takšnih 
pristojnosti nimajo in če jih primerjamo z zgornjim opisom, je jasno, da niso obveščevalne 
službe v pravem pomenu besede, kakšne obstajajo na državni ravni. Z ozirom na interes EP 
za okrepitev nadzora nad temi organi je morda odločitev za preučitev in zgledovanje po 
nadzoru nad nacionalnimi obveščevalnimi službami nenavadna.  
 
Kljub vsemu imajo omenjeni organi EU in nacionalne obveščevalne službe mnogo skupnih 
značilnosti. Oboji opravljajo obveščevalne naloge, čeprav ne na enak način in z istim 
namenom. Oboji zbirajo in analizirajo informacije ter jih posredujejo politikom, čeprav prvi 
pri zbiranju ne uporabljajo posebnih pooblastil. Prav tako oboji prejemajo, pripravljajo in 
razširjajo zaupne informacije. To ima pomembne posledice za nadzor, saj si morajo 
nadzorniki zaupne informacije ogledati, če želijo nadzorovati delo služb, katerih dejavnosti 
so zaupne in/ali ki ravnajo z zaupnimi informacijami, to pa je področje, kjer se lahko EP 
veliko nauči od nacionalnih sistemov nadzora. Kljub vsemu moramo biti pri „prenosljivosti“ 
nadzornih modelov in praks z nacionalne ravni na raven EU previdni, saj imajo nacionalni 
nadzorniki in EP pri nadzoru teh služb zelo različne naloge in pristojnosti. Nadzor si je treba 
razlagati v kontekstu organizacij, ki so predmet nadzora.  
 
Študija ima pet poglavij. V prvem so pojasnjeni cilji, naloge in metodologija študije. Drugo 
vsebuje pregled pravne podlage, poslanstva in trenutnih pristojnosti Europola, Eurojusta, 
Frontexa in Sitcena ter opredeljuje področja delovanja teh organov, ki bi utegnila biti še 
posebej kočljiva v zvezi z nadzorom. Tretje poglavje vsebuje analizo sedanje vloge EP in 
njegovih pristojnosti za nadzor organov območja svobode, varnosti in pravice, pa tudi 
njegovih možnosti dostopa do informacij teh organov (in takih, ki se nanašajo nanje). 
Obravnava tudi vlogo nacionalnih parlamentov pri nadzoru nad organi območja varnosti, 
svobode in pravice ter vlogo skupnih nadzornih organov Europola in Eurojusta pri nadzoru 
uporabe osebnih podatkov v teh dveh agencijah. Četrto poglavje prinaša podrobno 
primerjalno analizo organizacije in izvajanja parlamentarnega in posebnega 
neparlamentarnega nadzora na nacionalni ravni. Posebna pozornost je namenjena dostopu 
parlamentarnih in neparlamentarnih nadzornih organov do informacij. Zadnje poglavje 
opisuje različne možnosti za utrditev in okrepitev nadzora Evropskega parlamenta nad 
Europolom, Eurojustom, Frontexom in Sitcenom. Povzetek je osredotočen predvsem na to 
poglavje, vključno z dvaindvajsetimi priporočili Evropskemu parlamentu. 
 

                                                 
2 Izraz „obveščevalna služba“ se v splošnem uporablja za državni organ, ki zbira in analizira informacije – o 
grožnjah državni varnosti in drugih zadevah nacionalnega interesa – ter jih posreduje politikom in izvršnim 
organom. Obveščevalne službe lahko te obveščevalne naloge izvajajo izključno zunaj ozemlja državne pristojnosti 
(npr. Tajna obveščevalna služba Združenega kraljestva), izključno na ozemlju državne pristojnosti (npr. nemški 
Zvezni urad za varstvo ustave) ali pa oboje (npr. Nizozemska splošna obveščevalna služba ali AIVD). V nekaterih 
državah (npr. Švedska in Danska) imajo ti organi tudi policijska pooblastila, zato jim včasih pravimo „policijska 
varnostna služba“. Zaradi doslednosti se v tej študiji izraz „obveščevalna služba“ uporablja tudi za organizacije, ki 
jim včasih pravimo „varnostna služba“, „notranja obveščevalna služba“ in „obveščevalna agencija“. 
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Priporočila za krepitev nadzora Evropskega parlamenta 
nad organi območja svobode, varnosti in pravice 
 
Študija vsebuje podrobna priporočila, ki bi utegnila biti koristna v prihodnji razpravi o tem, 
kako okrepiti nadzor Evropskega parlamenta nad organi območja svobode, varnosti in 
pravice. Nekatera od priporočil se nanašajo na nadzor EP nad vsemi organi omenjenega 
območja, obravnavanimi v tej študiji (tj. Europolom, Eurojustom, Frontexom in Sitcenom), 
večina pa jih velja za agencije tega območja (tj. Europol, Eurojust, Frontex). Razlog za to 
je, da pogodbi EP izrecno podeljujeta pristojnosti za nadzor nad Eurojustom in Europolom, 
prav tako pa bo EP sozakonodajec pri novih uredbah za ti agenciji in Frontex. Razvoj 
parlamentarnega nadzora nad Sitcenom bo šel po drugi poti, saj Sitcen sodi na področje 
skupne zunanje in varnostne politike, kjer ima EP manj pristojnosti. Priporočila se nanašajo 
na nadzor nad organi območja svobode, varnosti in pravice, ki so obstajali maja 2011. 
Bistveno je, da se ureditev nadzora razvija v povezavi z morebitnimi spremembami nalog in 
pristojnosti teh organov in da ostane sorazmerna z nadzorovanimi dejavnostmi. 
 
Pri oblikovanju pravnega in institucionalnega okvira za parlamentarni nadzor nad organi 
območja svobode, varnosti in pravice morajo biti EP in druge zadevne interesne skupine 
previdni, da nadzorna ureditev ne bo odvračala držav članic od uporabe teh organov pri 
sodelovanju na tem območju. Zdaj je večina držav članic EU prepričana, da imajo lahko 
agencije, kot sta Europol in Eurojust, dodano vrednost za njihovo delo. Če pa bo nadzorna 
ureditev te organe in/ali nacionalne oblasti preveč obremenila, obstaja tveganje, da se 
bodo nekatere države članice preprosto zatekle k bilateralnim kanalom sodelovanja, ki so 
manj regulirani in najverjetneje niso predmet tako strogega nadzora. To pa bi utegnilo 
organom območja svobode, varnosti in pravice preprečiti, da bi uspešno prispevali k 
spodbujanju svobode, pravice in varnosti v EU.  
 
Priporočilo št. 1: Evropski parlament bi moral poskrbeti, da nova ureditev nadzora nad 
organi območja svobode, varnosti in pravice držav članic ne bo odvrnila od uporabe teh 
organov kot platforme za sodelovanje. 
 

Omejitve nadzora Evropskega parlamenta nad organi območja 
svobode, varnosti in pravice  
 
Študija opozarja na različne dejavnike, ki bi lahko služili za omejevanje nadzora EP nad 
organi območja svobode, varnosti in pravice. Nanašajo se predvsem na nadzor operativnih 
dejavnosti teh organov. Prvič, medvladna narava organov območja svobode, varnosti in 
pravice ter razmerja med ukrepi teh organov in ukrepi držav članic ima pomembne 
posledice za nadzor. Policijske, tožilske, mejne in (v veliko manjši meri) obveščevalne 
službe držav članic so tako glavni dobavitelji kot stranke omenjenih organov. Organi 
območja svobode, varnosti in pravice delujejo predvsem na osnovi informacij, ki jih 
posredujejo nacionalne službe, njihov glavni proizvod pa so informacije in analize, ki jih 
pošiljajo tem službam. Nacionalne službe lahko na podlagi takšnih informacij ukrepajo, 
vključno z uporabo prisilnih ukrepov, med drugim v okviru operacij, ki jih usklajuje organ 
območja svobode, varnosti in pravice, kot sta Europol ali Frontex. Kot je omenjeno v 
drugem poglavju študije, takšni ukrepi ostajajo v izključni pristojnosti nacionalnih oblasti. 
Posledica tega je, da se tako za vložke organom območja svobode, varnosti in pravice kot 
za ukrepe, izvedene na podlagi izložkov teh organov, uporablja nacionalna zakonodaja, 
nadzirati pa bi jih morali ustrezni nacionalni organi. V EP in državah članicah v splošnem 
velja, da EP ni pristojen za nadzor nad tem, kako nacionalne službe zbirajo informacije, ki 



Tematski sektor C: državljanske pravice in ustavne zadeve 
____________________________________________________________________________________________ 

 6 

jih morda posredujejo organom območja svobode, varnosti in pravice, in/ali kakšne ukrepe 
izvajajo na osnovi informacij, ki jih prejmejo od teh organov.  
 
Drugič, organi območja svobode, varnosti in pravice zaposlujejo ljudi, napotene iz različnih 
držav članic, in uradnike EU. Nacionalni častniki za zvezo pri Europolu, nacionalne mejne 
straže, ki sodelujejo v operacijah, ki jih usklajuje Frontex, in napoteni pripadniki 
obveščevalnih služb pri Sitcenu so uslužbenci držav članic in z agencijami sodelujejo v 
skladu z nacionalno zakonodajo. Zaradi tega je bolj primerno, da njihovo sodelovanje z 
organi območja svobode, varnosti in pravice ter njihove prispevke za te organe nadzorujejo 
nacionalni nadzorni mehanizmi. Ta medvladni element organov območja svobode, varnosti 
in pravice zahteva, da EP tesno sodeluje z nacionalnimi parlamenti pri zagotavljanju 
ustrezne nadzorne ureditve.  
 
Tretjič, Europol in Eurojust imata v okviru svojega mandata pristojnosti za obdelavo, 
shranjevanje in prenos osebnih podatkov. Te dejavnosti posegajo v pravico do zasebnosti 
in lahko služijo kot osnova za uporabo prisilnih ali posebnih ukrepov – ti imajo še posebej 
hude posledice za človekove pravice – s strani organov držav članic ali tretjih držav. Glede 
na to morajo biti te dejavnosti nedvoumno pod nadzorom neodvisnega organa. Zato je EU 
v ta namen ustanovila posebna neparlamentarna nadzorna organa – skupna nadzorna 
organa Europola in Eurojusta, ki imata dostop do vse dokumentacije in prostorov v zvezi z 
obdelavo osebnih podatkov in dovolj pristojnosti, da lahko zahtevata odpravo praks, ki 
kršijo predpise o varstvu podatkov. Skupna nadzorna organa sta po mnenju avtorjev 
ustrezna nadzorna mehanizma za podrobno spremljanje uporabe osebnih podatkov v 
agencijah območja svobode, varnosti in pravice, zato ni nobene potrebe, da bi EP izvajal 
enake dejavnosti. Prav tako ni potrebe, da bi EP nadzoroval Frontexovo prihodnjo vlogo pri 
obdelavi osebnih podatkov, saj je predvideno, da bo takšno funkcijo opravljal evropski 
nadzornik za varstvo podatkov.  
 
Obstajajo tudi drugi argumenti, ki niso v prid stalni udeležbi EP pri nadzoru operativnih 
dejavnosti organov območja svobode, varnosti in pravice. Kot je pojasnjeno v četrtem 
poglavju, so te dejavnosti izjemno zamudne in zahtevajo strokovno znanje in vire, ki jih 
številni parlamenti nimajo na voljo. Številni poslanci in uslužbenci, ki sva jih intervjuvala 
med pripravo te študije, so menili, da EP nima ne časa, ne virov, ne želje po nadzoru 
operativnih dejavnosti teh organov. Nadzor lahko namreč učinkoviteje opravlja strokovni 
nadzorni organ (na primer skupna nadzorna organa), ki bo osredotočen izključno na 
operativne dejavnosti agencij. Da bi lahko EP nadzoroval obdelavo podatkov, bi moral imeti 
dostop do osebnih podatkov v dokumentaciji, kar bi utegnilo biti zelo vprašljivo z vidika 
zasebnosti. Parlamentarni nadzor operativnih vidikov dela organov območja svobode, 
varnosti in pravice bi lahko škodoval tudi učinkovitosti teh organov. Iz teh razlogov številne 
države nasprotujejo zamisli, da bi EP sodeloval pri nadzoru, in bi utegnile omejiti obseg 
podatkov, ki jih posredujejo omenjenim organom, če bi EP tako vlogo dobil. 

Mandat in vloga Evropskega parlamenta pri nadzoru  
 
Naši sogovorniki iz različnih institucij in organov EU so se večinoma strinjali, da bi moral 
imeti EP vlogo pri nadzoru organov območja svobode, varnosti in pravice. Takšen nadzor 
parlamenta in njegovih organov je pomemben iz razlogov, pojasnjenih v prvem in četrtem 
poglavju. Najpomembnejši je verjetno ta, da je EP po novem sozakonodajalec za območje 
svobode, varnosti in pravice in bo imel osrednjo vlogo pri opredeljevanju prihodnjega 
poslanstva in pristojnosti agencij s tega področja. Zato je bistveno, da EP pomaga 
zagotoviti, da bodo te agencije svoje poslanstvo izpolnjevale učinkovito in v skladu z 
upoštevno zakonodajo. Poleg tega se te agencije v glavnem financirajo s sredstvi EU, ki jih 
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dodeljuje prav EP. EP mora imeti kot proračunski organ vlogo pri zagotavljanju, da se ta 
denar porablja pravilno in učinkovito.  
 
Ti argumenti za parlamentarni nadzor agencij območja svobode, varnosti in pravice pa ne 
pomenijo, da bi moral biti EP udeležen pri upravljanju teh agencij. Pri obravnavi nadzorne 
vloge EP se je treba zavedati ločitve pristojnosti in nalog v zvezi s tem. To je še posebej 
pomembno pri Eurojustu, ker sodeluje s pravosodnimi organi. Nadzora nad organi območja 
svobode, varnosti in pravice si prav tako ne bi smeli razlagati v smislu vodenja ali 
soupravljanja agencij – to ni naloga parlamentov. Organi območja svobode, varnosti in 
pravice so strokovni organi, katerih namen je ponujanje strokovnih storitev EU in državam 
članicam. Parlamentarci se ne bi smeli vmešavati v upravljanje dejavnosti teh organov – to 
je naloga direktorjev agencij in njihovih upravnih odborov. Komisija in/ali Svet pa skrbita 
za politične smernice za te organe in prevzemata tudi politično odgovornost za njihovo 
delovanje. Iz teh razlogov sodelovanje EP v zadevah, kot je imenovanje upravnega odbora 
ali celo članstvo v njem, ni priporočljivo. Udeležba EP v teh procesih odločanja bi dejansko 
zameglila njegove nadzorne funkcije, zaradi česar bi bila neodvisna revizija delovanja 
agencij in njihovih upravnih organov zelo težavna.  
 
Priporočilo št. 2: Evropski parlament ne bi smel sodelovati v upravnem odboru Europola 
ali Frontexa oziroma kolegiju Eurojusta.  
 
V četrtem poglavju je pojasnjeno, da se je zelo težko zavzemati za najboljši pristop ali 
prakso glede na posamezna vprašanja nadzora organov. Pomembno je samo, da vse 
razsežnosti dela obveščevalne agencije nadzoruje organ, ki ni odvisen od agencije in 
njenega vodstva. V primeru EU to pomeni, da ni odvisen od organov območja svobode, 
varnosti in pravice, Sveta in Komisije. V četrtem poglavju navajamo, da je predmet 
nadzora mogoče grobo razdeliti na štiri področja: delovanje, politike, upravo in finance. 
Glede na prejšnje opombe o vlogi skupnih nadzornih organov in nacionalnih oblasti pri 
nadzoru operativnih dejavnosti organov območja svobode, varnosti in pravice je jasno, da 
bi se moral EP osredotočiti na nadzor politik, uprave in financ teh organov. To seveda ne 
sme posegati v pristojnosti EP za preiskavo (obravnavane so v tretjem poglavju), v okviru 
katerih bi lahko EP na primer raziskal obtožbe, da katera od dejavnosti teh agencij krši 
zakonodajo EU.  
 
Priporočilo št. 3: Nadzor Evropskega parlamenta nad agencijami območja svobode, 
varnosti in pravice bi se moral osredotočiti na njihove politike, upravo in finance.  
 

 

Nadzor nad financami agencij območja svobode, varnosti in pravice 
 
EP bi lahko svoje pristojnosti za dodeljevanje proračunskih sredstev in podelitev razrešnice 
bolje izkoristil pri nadzoru nad agencijami območja svobode, varnosti in pravice, tako da bi 
zagotovil nepretrgano povezavo med nadzorom nad politikami in upravo agencij ter 
odobritvijo proračunov agencij in podelitvijo razrešnice za njihovo izvrševanje. Celotni 
proračunski cikel zahteva tesno sodelovanje med odborom LIBE (oziroma morebitnimi 
novimi odbori, ustanovljenimi za nadzorovanje agencij območja svobode, varnosti in 
pravice), Odborom za proračun (BUDG) in Odborom za proračunski nadzor (CONT). EP bi 
lahko uporabo svojih pristojnosti za proračunski nadzor v zvezi s tem učinkovito nadaljeval 
in izboljšal na štiri načine. Prvič, še naprej bi moral poglabljati sodelovanje med odbori 
CONT, BUDG in LIBE med proračunskim ciklom, saj bo s tem zagotovil povezave med 
nadzorom financ agencij območja varnosti, svobode in pravice in drugimi področji 
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njihovega dela. Drugič, nekateri člani odbora LIBE bi se morali bolj zavedati, da ima EP 
ogromne pristojnosti za sprejetje proračuna in podelitev razrešnice in kako bi lahko odbor 
LIBE sodeloval z odboroma BUDG in CONT, da bi te pristojnosti učinkoviteje izkoristil pri 
uresničevanju svojega poslanstva. Tretjič, proračunske pristojnosti (tako postopek rezerve 
kot možnost preložitve ali zavrnitve sklepa o razrešnici) je mogoče uporabiti kot sredstvo 
za zahtevanje sprememb v politikah, postopkih ali dejavnostih agencij območja svobode, 
varnosti in pravice. Četrtič, kot je omenjeno v tretjem poglavju, bi bilo mogoče postopek 
rezerve v izjemnih okoliščinah uporabiti kot sredstvo, da bi agencijo prepričali, naj razkrije 
informacije na področju, ki se financira iz proračuna EU. To seveda ne bo potrebno, če bo 
novi pravni okvir za dostop EP do zaupnih informacij sprejet (gl. v nadaljevanju). 
 
Priporočilo št. 4: Evropski parlament bi moral zagotoviti, da sta njegovi funkciji 
sprejemanja proračuna in podeljevanja razrešnice tesno povezani z drugimi vidiki 
njegovega nadzora nad agencijami območja svobode, varnosti in pravice.  
 

Redno obveščanje Evropskega parlamenta o varnostnih grožnjah 
 
Evropski parlament mora biti obveščen o grožnjah varnosti EU in njenih držav članic, da bo 
lahko ustrezno ocenil, kakšni ukrepi so potrebni proti tem grožnjam. Brez informacij EP na 
primer ne more presoditi, ali organi območja svobode, varnosti in pravice morda 
potrebujejo nove pristojnosti (za katere so npr. potrebne zakonodajne spremembe), 
dodatne vire ali nov sporazum o sodelovanju z določeno tretjo državo. To je odličen primer, 
ko bi EP moral poskrbeti za tesno razmerje med svojimi vlogami zakonodajalca, 
proračunskega organa in nadzornika. Obveščanje EP o obstoječih grožnjah je tudi v 
interesu agencij, saj se bodo tako evropski poslanci zavedali njihove potrebe po dodatnih 
pravnih pristojnostih ali virih; evropski poslanci so lahko pri tem koristni zavezniki (gl. 
četrto poglavje). EP bi lahko na primer prejemal ocene tveganj in analize groženj agencije 
Frontex, neokrnjeno različico Europolove ocene groženj, ki jih prinaša organizirani kriminal, 
ali Sitcenovo oceno terorističnih groženj (gl. drugo poglavje). Te ocene so zaupne in bi jih 
zato prejemal organ EP, ki je bil izbran za prejemanje zaupnih informacij. Odgovorni organ 
bi lahko nato za zaprtimi vrati razpravljal z zadevnimi uradniki organov območja svobode, 
varnosti in pravice. 
 
Priporočilo št. 5: Evropski parlament bi moral od organov območja svobode, varnosti in 
pravice prejemati ocene groženj. Tako bi lahko bolje ocenil, ali imajo ti organi potreben 
pravni mandat, pristojnosti in finančna sredstva za obravnavo teh groženj.  
 

Odnos Evropskega parlamenta in skupnih nadzornih organov 
 
EP ima trenutno zelo malo stikov s skupnima nadzornima organoma. Tesnejše odnose bi 
lahko vzpostavili na primer tako, da bi predsedujoča teh organov povabili na razpravo o 
njunih dveletnih in tematskih poročilih z zadevnim organom EP (gl. v nadaljevanju). Ta 
dialog bi predsednikoma organov omogočil, da izrazita morebitne pomisleke glede 
poslanstva, pristojnosti in virov teh organov. Srečanja EP in skupnih nadzornih organov bi 
lahko služila tudi kot forum za razpravo o izvajanju priporočil skupnih nadzornih organov. 
EP bi lahko na osnovi tega uporabil svojo politično moč in na morebitne težave opozoril 
direktorje ali upravne odbore agencij, v ta namen pa bi lahko uporabil tudi svoje 
proračunske pristojnosti. Tesnejši stiki s skupnima nadzornima organoma bi utegnili biti v 
pomoč evropskim poslancem pri opravljanju njihovega dela. Skupna nadzorna organa 
imata ogromno znanja in izkušenj, ki bi lahko koristile poslancem, na primer pri pripravi 
predstavitev z direktorji agencij ali samoiniciativnih oziroma zakonodajnih poročil o 
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Europolu in Eurojustu. Poslanci in njihovi pomočniki bi lahko bili deležni koristi tega 
strokovnega znanja na rednih predstavitvah, pa tudi s prebiranjem poročil skupnih 
nadzornih organov in na neuradnih razpravah s člani teh organov in njunim sekretariatom.  
 
Če bi prišlo do tesnejšega sodelovanja med EP in skupnima nadzornima organoma (oziroma 
drugimi posebnimi neparlamentarnimi nadzornimi organi, če bi bili ustanovljeni), bi morali 
evropski poslanci dobiti dostop do poročil nadzornih organov o inšpekcijah. EP ne bo 
potreboval dostopa do podatkov v podatkovnih zbirkah Europola ali Eurojustovem sistemu 
CMS in/ali osebnih podatkov, ki se izmenjujejo z nacionalnimi organi in tretjimi državami. 
Če bi takšen dostop imel, bi se pojavili hudi pomisleki glede zasebnosti. Če ima EP v okviru 
teh nadzornih funkcij dostop do dokumentov, ki vsebujejo osebne podatke, morajo biti 
slednji iz dokumentov izbrisani, kot je predvideno v prilogi 2 okvirnega sporazuma med 
Komisijo in Parlamentom iz leta 2010.  
 
EP bi lahko prevzel prakso, ki se uporablja v nekaterih državah članicah, kjer parlament 
lahko od neparlamentarnega nadzornega organa zahteva, da preuči določeno zadevo (gl. 
četrto poglavje). To je bolj neposreden način, na katerega lahko parlament izkoristi 
strokovno znanje in neodvisnost neparlamentarnega nadzornega organa za preučitev 
določenega vidika dela agencije. EP trenutno takšne zahteve skupnima nadzornima 
organoma ne more postaviti. Morebitne določbe v zvezi s tem bi bilo treba pozorno 
oblikovati, da takšne zahteve EP ne bi posegale v neodvisnost neparlamentarnega 
nadzornega organa, kot sta skupna nadzorna organa. Prav tako se je mogoče veliko naučiti 
iz izkušenj na nacionalni ravni, namreč da navsezadnje neparlamentarni nadzorni organ 
odloča, ali bo zadevo na zahtevo parlamenta oziroma drugega subjekta raziskal ali ne (gl. 
četrto poglavje).  
 
Priporočilo št. 6: Evropski parlament bi moral sodelovati v rednem dialogu s skupnima 
nadzornima organoma Europola in Eurojusta in uporabljati poročila in strokovno znanje teh 
organov pri nadzoru agencij območja svobode, varnosti in pravice.  
 

Standardizacija pravice Evropskega parlamenta, da pokliče 
direktorje agencij območja svobode, varnosti in pravice na 
odgovornost 

 
EP ima trenutno pristojnost, da direktorja Europola in predsednika njegovega upravnega 
odbora pokliče na odgovornost. To pristojnost bi moral imeti tudi v primeru Frontexa (za 
direktorja in predsednika upravnega odbora) in Eurojusta (za upravnega direktorja in 
predsednika kolegija). Evropski parlament v primeru Eurojusta in Frontexa nima takšnih 
pristojnosti, kljub temu pa kaže poudariti, da v praksi direktorji agencij območja svobode, 
varnosti in pravice zelo pogosto pridejo v parlament na njegovo zahtevo in se zavedajo, da 
bi zavrnitev takšnega povabila zelo škodovala njihovemu ugledu.  
 
Pristojnost poklicati direktorja agencij in predsednika njihovih upravnih odborov/kolegija na 
odgovornost bi bila lahko še posebej koristna ob drugih priložnostih, ne samo takrat, ko 
direktorji agencij predstavljajo letna poročila. EP bi na primer omogočila, da zahteva 
navzočnost direktorja v primeru težave ali škandala. Ta pravica pa bi utegnila imeti le 
omejeno vrednost, če sodelujoči evropski poslanci ne bi imeli pravice razpravljati o zaupnih 
zadevah. Po obstoječih postopkih direktorji ne smejo odgovarjati na vprašanja ali lahko 
zavrnejo odgovore na vprašanja, če bi to pomenilo razkritje zaupnih informacij. To še 
dodatno potrjuje, da je treba oblikovati ustrezen okvir za parlamentarni dostop do zaupnih 
informacij, še preden bodo vzpostavljeni drugi nadzorni mehanizmi (gl. v nadaljevanju). 
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To priporočilo je omejeno na agencije območja svobode, varnosti in pravice, torej ne velja 
za direktorja Sitcena. Težko je predvideti, kako bi bilo mogoče to formalno pristojnost 
razširiti na direktorja Sitcena, ker to ni neodvisna agencija. EP pa lahko na odgovornost 
pokliče visokega predstavnika za zunanjo in varnostno politiko, v čigar pristojnost Sitcen 
sodi. 
 
Priporočilo št. 7: Pristojnost Evropskega parlamenta, da na odgovornost pokliče direktorja 
Europola in predsednika njegovega upravnega odbora, bi bilo treba razširiti na ustrezne 
osebe pri Eurojustu in Frontexu. 
 

Nadzor nad imenovanjem direktorjev agencij 
 
Trenutno EP nima nobene vloge pri imenovanju direktorjev agencij območja svobode, 
varnosti in pravice oziroma direktorja Sitcena. Ne glede na to je že večkrat izrazil željo, da 
bi sodeloval pri tem. Pregled vlog nacionalnih parlamentov pri imenovanju direktorjev 
obveščevalnih agencij v četrtem poglavju kaže, da večina parlamentov ni vpletena v ta 
postopek.  
 
Morebitna udeležba EP pri imenovanju direktorjev bi imela številne slabe točke, ki so v 
grobem podobne argumentom v zvezi z vlogo nacionalnih parlamentov v takšnih postopkih, 
predstavljenim v četrtem poglavju. Najmočnejši argument proti udeležbi EP pri imenovanju 
direktorjev je, da bi utegnila politizirati delo agencij, ki naj bi bile nepolitične. To bi bilo še 
posebej skrb zbujajoče, če bi imel parlament pri imenovanju direktorjev pravico, da 
kandidata potrdi ali zavrne. Obstoječi postopek izbire direktorjev/predsednika Europola, 
Frontexa in Eurojusta je že zdaj dolgotrajen in neroden, saj v njem sodelujejo predstavniki 
27 držav članic, ki skušajo poiskati kompromisnega kandidata. Če bi vključili še EP, bi se 
postopek še nadalje zapletel in podaljšal. Dejstvo, da pri izbiri direktorjev sodeluje 27 
držav, že samo po sebi pomeni, da je poskrbljeno za preverjanje in ravnovesje, tako da 
nobena stran ne more zagotoviti imenovanja direktorja, ki bi služil njenim interesom. Tako 
je odpravljen glavni razlog, zakaj nacionalni parlamenti sodelujejo pri imenovanju 
direktorjev obveščevalnih agencij: namreč da bi vladi na oblasti preprečili izbiro osebe, ki bi 
delovala v prid strankarskim političnim interesom in jih ščitila.  
 
Glede na povedano ni utemeljenih razlogov, da bi imel Evropski parlament besedo pri 
imenovanju direktorjev organov območja svobode, varnosti in pravice. Ne glede na to bi 
moral biti obveščen o poteku postopkov imenovanja. To bi moralo zajemati tudi informacije 
o identiteti in priporočilih predlaganih kandidatov.  
 
Priporočilo št. 8: Evropski parlament ne bi smel imeti vloge pri imenovanju 
direktorjev/predsednika organov območja svobode, varnosti in pravice.  
 

Vloga Evropskega parlamenta pri pripravi ocen o tem, kako partnerji 
organov območja svobode, varnosti in pravice spoštujejo človekove 
pravice 
 
Skupna nadzorna organa pripravljata poročila o pravnih in institucionalnih okvirih za 
varstvo podatkov v tretjih državah, ne preučujeta pa, kako določeni tuji partner spoštuje 
človekove pravice nasploh, na primer policija v tretji državi. Tako niso na voljo neodvisne 
ocene, ali službe, s katerimi si organi območja svobode, varnosti in pravice izmenjujejo 
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informacije, uporabljajo metode, ki kršijo človekove pravice. Kot je pojasnjeno v četrtem 
poglavju, je to pomembno tako za vstopne kot izstopne informacije. Tuji partnerji morda 
informacije zbirajo z mučenjem ali nezakonitim pridržanjem, nato pa jih izmenjujejo z 
organi območja svobode, varnosti in pravice. Prav tako lahko informacije, ki jih ti organi 
posredujejo, uporabijo pri dejavnostih, ki kršijo človekove pravice. Ti pomisleki so še 
posebej pomembni pri izmenjavi osebnih podatkov.  
 
Čeprav bi morali to preprečiti že postopki ustrezne skrbnosti v organih območja svobode, 
varnosti in pravice, bi bilo primerno, da bi neodvisen nadzorni organ pripravil nekakšno 
oceno splošnega stanja na področju spoštovanja človekovih pravic v partnerskih službah 
tretjih držav. Takšne ocene se že pripravljajo na nacionalni ravni (gl. četrto poglavje) in to 
nalogo bi lahko prevzel EP ali drug neodvisni organ. Če bi ta vloga pripadla EP, bi bilo 
smiselno pritegniti tudi Pododbor za človekove pravice odbora AFET, ki ima že izkušnje s 
preučevanjem človekovih pravic zunaj Evropske unije. Takšne ocene ne bi bile zavezujoče, 
ampak bi lahko služile obveščanju Sveta in upravnih odborov agencij območja svobode, 
varnosti in pravice pri sklepanju sporazumov o izmenjavi informacij s tretjimi državami.  
 
 
Priporočilo št. 9: Evropski parlament bi moral zagotoviti, da parlamentarni (pod)odbor ali 
specializiran neparlamentarni organ pripravlja neodvisne ocene splošnega stanja in 
spoštovanja človekovih pravic v službah tretjih držav, s katerimi sodelujejo organi območja 
svobode, varnosti in pravice. Takšne ocene bi bilo treba opraviti pred sklenitvijo 
sporazumov o izmenjavi informacij ali drugih oblikah sodelovanja s tretjimi državami in med 
izvajanjem teh sporazumov. 
 

Vloga Evropskega parlamenta pri pregledu sporazumov o izmenjavi 
informacij in memorandumov o soglasju, ki jih sklepajo organi 
območja svobode, varnosti in pravice 
 
Sporazumi o izmenjavi informacij so pomemben del politike agencij in bi jih moral zato 
pregledovati EP. Pomembno je, da je EP seznanjen s pogoji, pod katerimi organi območja 
svobode, varnosti in pravice sodelujejo med seboj in s tujimi subjekti. Menimo, da EP ne bi 
smel imeti vloge pri sestavljanju in odobritvi sporazumov o izmenjavi podatkov in 
memorandumov o soglasju med agencijami (ti se razlikujejo od sporazumov med EU in 
tretjimi državami, kot je na primer sporazum SWIFT). Vseeno pa bi morali omogočiti, da 
izbrani parlamentarni organ naknadno pregleda sporazume, ki so bili sklenjeni, in postavi 
vprašanja oziroma izrazi pomisleke, na primer glede vsebine in izvajanja teh sporazumov. 
Ni namreč dovolj, da je EP samo obveščen o obstoju takšnih sporazumov. Organi območja 
svobode, varnosti in pravice bi torej morali sporazume in memorandume o soglasju 
posredovati ustreznim parlamentarnim organom, tudi če so sporazumi zaupne narave.  
 
Priporočilo št. 10: Evropski parlament bi moral imeti vpogled v sporazume o izmenjavi 
informacij in druge memorandume o soglasju, ki jih organi območja svobode, varnosti in 
pravice sklenejo v okviru Evropske unije, pa tudi s tretjimi državami in organizacijami. 
 

Dostop Evropskega parlamenta do zaupnih podatkov in njegova skrb 
za njihovo varstvo 
 
Kot je pokazala ta študija v primeru nadzora nad obveščevalnimi službami na nacionalni 
ravni, so informacije nujno potrebne za obstoj tega nadzora. Nadzor nad delom teh služb 
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nima smisla, če nadzornik nima dostopa do bistvenih informacij. Parlamentarni nadzor nad 
organi območja svobode, varnosti in pravice bo zelo težko okrepiti brez jasnih in 
predvidljivih pravil in postopkov za dostop EP do bistvenih informacij teh organov, Komisije 
in Sveta. Dostop do bistvenih informacij je res nujno potreben za nadzor, ta pa prav tako 
ne more biti učinkovit, če nadzornik s temi informacijami ne ravna profesionalno. Tako bo 
treba lažji dostop EP do zaupnih informacij pospremiti z ustreznimi postopki za varstvo 
podatkov, pa tudi z zavezo evropskih poslancev, da bodo z zaupnimi informacijami ravnali 
profesionalno.  
 

Izboljšanje dostopa Evropskega parlamenta do zaupnih podatkov na območju 
svobode, varnosti in pravice 
 
Oblikovanje ustreznega pravnega in institucionalnega okvira za parlamentarni dostop do 
zaupnih informacij je bistvenega pomena za krepitev nadzora EP nad organi območja 
svobode, varnosti in pravice. Razprava o dostopu EP do zaupnih informacij mora potekati 
vzporedno z razpravo o razvoju mandata EP za nadzor nad omenjenimi organi. V študiji 
smo večkrat opozorili, da morajo biti potrebe nadzornega organa po informacijah neločljivo 
povezane z njegovimi nalogami. Ne glede na to, katere vidike dela organov območja 
svobode, varnosti in pravice namerava EP nadzorovati in kateri institucionalni mehanizmi 
bodo izbrani za izvajanje tega nadzora (gl. razpravo o teh mehanizmih v nadaljevanju), bo 
dostop do bistvenih zaupnih podatkov ključnega pomena. Razlog za to je, da je več vidikov 
dela teh organov zaupnih in/ali vključujejo obdelavo oziroma ustvarjanje zaupnih 
informacij.  
 
Parlamentarni dostop do zaupnih informacij je trenutno predmet razprave v kontekstu 
revizije Uredbe št. 1049 – zakonodaje, ki naj bi obravnavala dostop javnosti do informacij 
subjektov EU. Michael Cashman, poročevalec EP o tej zadevi, se je odločil, da bo v širši 
osnutek pravnega okvira za dostop javnosti do dokumentov EU vključil tudi določbe o 
parlamentarnem dostopu do informacij. Ta pristop ima več prednosti. Zagotovil naj bi 
splošen okvir za dostop EP do zaupnih podatkov vseh subjektov EU na vseh političnih 
področjih. To je bržkone boljša rešitev kot razdrobljen pravni okvir za parlamentarni 
dostop, temelječ na medinstitucionalnih sporazumih za različna področja. Trenutno je v 
uporabi prav tak pravni okvir, ki na primer EP omogoča dostop do zaupnih podatkov Sveta 
na nekaterih področjih, na drugih pa ne, za dostop do zaupnih informacij na različnih 
političnih področjih pa so v uporabi različni načini. Z vključitvijo določb o dostopu EP do 
zaupnih informacij v širšo zakonodajo o javnem dostopu do informacij bi ta pravila dobila 
zakonodajni status, ne pa da ostajajo na ravni medinstitucionalnih sporazumov, ki so v 
pravnem pogledu zakonodaji podrejeni.  
 
Kljub naštetim prednostim ocenjujeva, da bi bilo treba parlamentarni dostop do zaupnih 
podatkov ločiti od določb o dostopu javnosti do informacij. To je uveljavljena praksa na 
nacionalni ravni, kjer so zakoni o svobodi obveščanja in dostopu do informacij povsem 
ločeni od pravil o parlamentarnem dostopu do informacij. Parlamentarni dostop do zaupnih 
informacij pomeni dostop do posameznih kategorij podatkov, ki so upravičeno izvzeti iz 
javnega dostopa, npr. informacij o delu obveščevalnih služb. Prav zato, ker ti podatki niso 
javno dostopni, morajo biti na voljo določenim poslancem in institucijam, ki jih parlamenti 
med drugim ustanovijo za nadzor obveščevalnih služb. V skoraj vseh državah, ki sva jih 
preučila v tej študiji, imajo parlamenti privilegiran dostop do zaupnih informacij, kar jim 
med drugim omogoča, da nadzirajo obveščevalne dejavnosti. Utemeljitev za takšen dostop 
je dejstvo, da poslance prebivalstvo izvoli zato, da bi nadzirali delo vlade in vladnih služb. 
Za to pa potrebujejo privilegiran dostop do informacij, ki niso nujno na voljo splošni 
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javnosti. Zato so pravila o parlamentarnem dostopu do zaupnih informacij opredeljena z 
zakonodajo in ločena od zakonov o svobodi obveščanja in dostopu javnosti do informacij. 
 
Priporočilo št. 11: Nova pravila o dostopu Evropskega parlamenta do zaupnih 
informacij bi morala biti ločena od zakonodaje o dostopu javnosti do informacij.  
 

Pravna podlaga za dostop Evropskega parlamenta do informacij  
 
EP bi se lahko odločil za eno od številnih možnosti za razvoj novega pravnega okvira za 
parlamentarni dostop do zaupnih informacij na območju svobode, varnosti in pravice in 
širše. Prvič, določbe o parlamentarnem dostopu do zaupnih informacij bi bilo mogoče 
vključiti v nove uredbe o Europolu, Eurojustu in Frontexu. Takšne določbe bi oblikovali 
vzporedno z ureditvijo parlamentarnega nadzora nad temi agencijami, s čimer bi zagotovili, 
da je dostop EP do zaupnih informacij, ki so v posesti posamezne agencije ali se nanašajo 
nanjo, tesno povezan z nadzornim mandatom in nalogami v zvezi s to agencijo. Omeniti je 
treba, da bi se morala pravila nanašati tudi na dostop EP do zaupnih informacij Sveta, saj 
je ta „lastnik“ velike količine informacij v zvezi z agencijami območja svobode, varnosti in 
pravice.  
 
Drugič, EP bi se lahko poskusil s Svetom pogoditi o posebnem medinstitucionalnem 
sporazumu za območje svobode, varnosti in pravice. Takšen dogovor bi zagotovil enotna 
pravila o parlamentarnem dostopu, pa tudi en sam mehanizem zanj (npr. posebni odbor ali 
pododbor, o katerem je govor v petem poglavju). Ni pa seveda jasno, ali bi se sporazum s 
Svetom lahko nanašal tudi na parlamentarni dostop do informacij, ki jih imajo v posesti 
agencije. Za ta primer bi bil morda potreben dogovor med EP in vsako posamezno agencijo 
o parlamentarnem dostopu do informacij. Če bi želeli uresničiti to možnost, bi bila bržkone 
potrebna sprememba obstoječe zakonodaje o agencijah, kar pa ni zelo verjetno, saj naj bi 
se pravna podlaga za vse tri agencije v naslednjih treh letih spremenila.  
 
Tretjič, dostop EP do zaupnih informacij na vseh političnih področjih bi bilo mogoče urediti s 
splošno zakonodajo, ki obravnava tudi dostop javnosti do dokumentov EU, kot je omenjeno 
že zgoraj. V skladu s trenutnimi predlogi bi lahko EP za dostop do zaupnih informacij med 
drugim zaprosil prek predsednika odbora, odgovornega za dano področje, npr. LIBE za 
območje svobode, varnosti in pravice. Če bi bil dostop dovoljen, bi bile informacije na voljo 
posebnemu odboru s sedmimi člani, ki bi jih imenovala konferenca predsednikov EP. Odbor 
bi lahko sestavljalo neko jedro, na primer predsedniki političnih skupin, vendar članstvo v 
njem ne bi bilo stalno. Prednosti tega institucionalnega mehanizma so podrobneje 
obravnavane v nadaljevanju. Kljub vsemu pravil o dostopu Evropskega parlamenta do 
zaupnih informacij iz razlogov, opisanih zgoraj, ne bi smeli vključiti v zakonodajo o dostopu 
javnosti do informacij.  
 
Priporočilo št. 12: Nova zakonodaja o agencijah območja svobode, varnosti in 
pravice (Europol, Eurojust in Frontex) bi morala vsebovati določbe o dostopu 
Evropskega parlamenta do zaupnih informacij teh agencij in takih, ki se nanašajo 
nanje. Te določbe bi morale biti povezane z mandatom EP za nadzor nad temi 
agencijami, opredeljenim v isti zakonodaji. 
 
V tretjem poglavju je omenjeno, da je treba pravni okvir, ki ureja dostop EP do informacij v 
zvezi s Sitcenom, obravnavati ločeno. Razlog za to je dejstvo, da Sitcen – čeprav opravlja 
nekatere naloge, ki so pomembne za območje svobode, varnosti in pravice – sodi na drugo 
politično področje (skupna zunanja in varnostna politika), kjer ima EP manjše pristojnosti. 
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V nasprotju z agencijami območja svobode, varnosti in pravice nima lastne zakonodajne 
podlage, prav tako pa ni v načrtu, da bi njegovo pravno podlago „lizbonizirali“.  
 
Obstoječi posebni odbor EP za področje skupne zunanje in varnostne politike bi morda 
lahko dostopal do informacij Sitcena, vendar – kot je znano – te možnosti doslej še ni 
izkoristil. O medinstitucionalnem sporazumu iz leta 2002 med Svetom in EP se bo treba 
najverjetneje znova pogajati, saj je Lizbonska pogodba prinesla korenite spremembe na 
področju skupne zunanje in varnostne politike. Najpomembnejša novost za namene te 
študije je, da Sitcen ni več izključni organ Sveta, ker sodi v Evropsko službo za zunanje 
delovanje. Visoka predstavnica je sicer izjavila, da bo obstoječi medinstitucionalni 
sporazum med Svetom in EP, ki ureja dostop EP do zaupnih informacij na področju skupne 
zunanje in varnostne politike, veljal še naprej, vendar so okoliščine delovanja Evropske 
službe za zunanje delovanje tako zelo drugačne, da bo verjetno potreben nov sporazum 
med EP in to službo, ki bi vseboval tudi določbe o parlamentarnem dostopu do zaupnih 
informacij. Glede na medvladno naravo Sitcena pa Svet utegne še naprej v celoti nadzirati 
parlamentarni dostop do informacij o tem organu. Tako bo morda še naprej veljal 
sporazum med EP in Svetom iz leta 2002 ali njegova posodobljena različica.  
 
Priporočilo št. 13: Evropski parlament bi moral razmisliti o sklenitvi medinstitucionalnega 
sporazuma z Evropsko službo za zunanje delovanje, ki bi vseboval tudi določbe o 
parlamentarnem dostopu do zaupnih informacij.  
 

Obseg dostopa Evropskega parlamenta do zaupnih podatkov agencij območja 
svobode, varnosti in pravice 
 
Primernejše bi bilo, če bi zakonodaja namesto natančnega seznama vrst podatkov, ki si jih 
EP lahko ogleda, temu podeljevala splošno pravico, da zahteva dostop do informacij, ki so 
po njegovi oceni pomembne za opravljanje njegovih (novih) nadzornih nalog in obveznosti. 
V četrtem poglavju ugotavljava, da je to uveljavljena praksa na nacionalni ravni in da 
zagotavlja, da odgovornost za opredelitev, katere informacije so bistvene, nosi predvsem 
nadzornik. Kar zadeva nadzor EP nad agencijami območja svobode, varnosti in pravice, bi 
zaupne informacije zahteval in jih tudi prejel eden od spodaj opisanih institucionalnih 
mehanizmov. Za dostop do zaupnih informacij na zahtevo bi se seveda uporabljale ustrezne 
omejitve, kot so na primer tiste iz priloge 2 okvirnega sporazuma med EP in Komisijo iz 
leta 2010.  
 
Priporočilo št. 14: Zakonodajne določbe o nadzoru Evropskega parlamenta nad 
agencijami območja svobode, varnosti in pravice bi morale izbranemu parlamentarnemu 
organu podeljevati pravico do dostopa do zaupnih informacij, za katere presodi, da so 
pomembni za izvajanje njegovih nadzornih nalog in mandata. 

 
EP mora sicer imeti splošno pravico, da zahteva vpogled v zaupne informacije, pomembne 
za izvajanje nadzora nad agencijami območja svobode, varnosti in pravice, vendar bi bilo 
mogoče dostop do njih preprosteje zagotoviti z zahtevo, da agencije vnaprej razkrijejo 
določene kategorije informacij. Na podlagi priporočil v petem poglavju bi lahko bilo 
smiselno vnaprej razkriti na primer naslednje vrste informacij: 
 

 letne delovne načrte agencij- 
 ocene groženj, ki jih pripravijo agencije-  
 sporazume o sodelovanju in izmenjavi informacij med agencijami, 
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 sporazume o sodelovanju in izmenjavi informacij med agencijami in tretjimi 
državami, 

 vse informacije o proračunskem načrtovanju in preteklih odhodkih. 
 
Vnaprejšnje razkritje teh vrst informacij je v grobem podobno določbam, ki veljajo za 
vnaprejšnje razkritje nadzornim organom na nacionalni ravni (gl. četrto poglavje).  
 
Priporočilo št. 15: Nove zakonodajne določbe o nadzoru Evropskega parlamenta nad 
agencijami območja svobode, varnosti in pravice bi morale navajati posamezne kategorije 
informacij, vključno z zaupnimi informacijami, ki jih je treba vnaprej razkriti izbranemu 
parlamentarnemu organu. 

 

Varstvo informacij, s katerimi ravna Evropski parlament 
 
Lažji dostop Evropskega parlamenta do zaupnih informacij bo moral biti pospremljen z 
oblikovanjem pravil in postopkov za varstvo zaupnih informacij, s katerimi ravna EP.  
 
V četrtem poglavju navajamo tri osrednje mehanizme, ki zagotavljajo, da člani nadzornih 
organov ne razkrijejo zaupnih podatkov brez ustreznega pooblastila. EP bo morda pretehtal 
vse tri. Prvič, treba je poskrbeti, da so za položaje, kjer bo mogoč dostop do zaupnih 
informacij, izbrane primerne osebe. V EP bi lahko uporabili zelo preprost način, namreč da 
vodje skupin zelo preudarno izberejo poslance, ki bodo postali člani organov z dostopom do 
zaupnih informacij. EP bi se lahko zgledoval po nekaterih nacionalnih parlamentih, kjer 
člane odborov, ki bodo imeli dostop do zaupnih podatkov, izberejo drugi poslanci, s čimer 
se zagotovi podpora vseh političnih strank (gl. četrto poglavje). Takšni postopki se seveda v 
EP doslej niso uporabljali.  
 
Nekateri nadzorni organi uporabljajo tudi varnostno preverjanje. Za uslužbence EP bi 
moralo biti varnostno preverjanje seveda obvezno, preden bi dobili vpogled v zaupne 
podatke, pri evropskih poslancih pa je zadeva malce bolj zapletena. V četrtem poglavju je 
pojasnjeno, da v večini držav članic EU (vendar ne v vseh) varnostno preverjanje poslancev 
ne obstaja. Te razlike med nacionalnimi praksami so problem za EP, saj varnostno 
preverjanje evropskih poslancev opravijo nacionalni organi, v številnih državah članicah EU 
pa poslanci sploh ne morejo biti predmet varnostnega preverjanja. Iz tega razloga okvirni 
sporazum med EP in Komisijo iz leta 2010 dopušča različne prakse v državah članicah, ko 
navaja „ustrezno osebno varnostno preverjanje“. Ker je varnostno preverjanje poslancev 
zelo občutljivo vprašanje, bi bilo priporočljivo, da institucije EU pri razvoju pravnega okvira 
za dostop evropskih poslancev do zaupnih informacij drugih institucij in organov EU 
uporabijo ta pristop. Vseeno pa je treba poudariti, da je mogoče varnostno preverjanje 
razumeti tudi kot sredstvo za zbujanje zaupanja, s katerim bodo nadzorniki lažje dobili 
vpogled v zaupne podatke. Zato bodo morda evropski poslanci v organih, ki imajo dostop 
do zaupnih informacij, morda želeli biti varnostno preverjeni, čeprav se za poslance v 
njihovi državi tak postopek običajno ne uporablja. 
 
Drugič, v večini držav bi bili poslanci in drugi nadzorniki, ki bi nepooblaščeno razkrili zaupne 
informacije, kazensko odgovorni. Na ravni EU je kaznovanje nepooblaščenega razkritja bolj 
zapleteno, saj bi moral pravosodni pregon evropskega poslanca potekati v skladu z 
nacionalno zakonodajo. Vendar ima EP tudi lastne disciplinske postopke, ki jih je mogoče 
uporabiti za kaznovanje poslancev, če bi nepooblaščeno razkrili zaupne informacije. Ali so ti 
postopki ustrezni, pa v tej študiji nisva ugotavljala. Podrobneje bi bilo treba preučiti, ali so 
ti postopki učinkoviti in kako bi bilo mogoče za evropske poslance in uslužbence, ki 
nepooblaščeno razkrivajo zaupne podatke, uporabiti določbe nacionalne kazenske 
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zakonodaje. Idealno bi bilo, da bi zagotovili skladnost na ravni EU, da evropski poslanci ne 
bi bili različno obravnavani glede na državno pripadnost. 
 
Tretjič, fizični zaščitni ukrepi in postopki imajo pomembno vlogo pri tem, da zaupni podatki 
niso pomotoma ali namenoma razkriti. Maja 2011, med nastajanjem te študije, je delovna 
skupina EP pripravljala varnostne postopke, ki bodo EP omogočili prejemanje zaupnih 
podatkov in ravnanje z njimi. To je potekalo v okviru izvajanja priloge 2 okvirnega 
sporazuma med EP in Komisijo iz leta 2010. Razvoj varnostnih postopkov se je res začel 
zaradi sprejetja sporazuma, ki bo EP omogočil dostop do zaupnih informacij Komisije, 
vendar bi iste postopke lahko uporabili tudi za informacije Sveta, Evropske službe za 
zunanje delovanje in organov območja svobode, varnosti in pravice. Ker so postopki za 
zaščito informacij izjemno tehnični, bi si EP lahko pomagal z nasveti nacionalnih 
parlamentov in neparlamentarnih nadzornih organov, ki imajo izkušnje na tem področju. 
 
Omeniti je še treba, da ti postopki sami po sebi ne bodo dovolj, da bi organe območja 
svobode, varnosti in pravice, Svet, Komisijo in države članice prepričali, da je mogoče 
Evropskemu parlamentu takšne podatke zaupati. Zaupanje bo treba graditi postopoma, k 
temu pa bodo veliko prispevali evropski poslanci, ki bodo dokazali, da zaupnih podatkov ne 
bodo razkrili brez potrebnega dovoljenja. 

Nadzorni mehanizmi 
 
V petem poglavju predstavljava različne možnosti za parlamentarne mehanizme ali organe, 
ki bi lahko prevzeli nadzorne funkcije, o katerih je govor v študiji. To so tudi mehanizmi, 
prek katerih bi lahko EP dostopal do zaupnih podatkov na območju svobode, varnosti in 
pravice.  
 
Bolj zaželeno bi bilo, da bi bil organ, ki je odgovoren za nadzor nad agencijami območja 
svobode, varnosti in pravice, tudi organ, ki ima dostop do zaupnih informacij na tem 
območju. V četrtem poglavju je pojasnjeno, da so na nacionalni ravni posebni nadzorni 
odbori skoraj vedno tudi eden od parlamentarnih organov (ali edini organ), ki ima dostop 
do zaupnih informacij na varnostnem področju (gl. tabelo 3). Če bi obstajal parlamentarni 
mehanizem za dostop do informacij o agencijah območja svobode, varnosti in pravice, 
povrhu tega pa ločen organ – ki ne bi imel enakega dostopa do teh informacij – za nadzor 
teh agencij, bi bil ta nadzor resno ogrožen. Razlogi za to so samoumevni: nadzorni organi 
potrebujejo vpogled v pomembne informacije, organi, ki imajo dostop do informacij o 
posameznih agencijah, vendar nimajo jasnega mandata za nadzor na njimi, pa 
privilegiranega dostopa ne morejo učinkovito izkoristiti.  
 
Priporočilo št. 16: Organ Evropskega parlamenta, odgovoren za nadzor nad agencijami 
območja svobode, varnosti in pravice, bi moral biti tudi parlamentarni organ, ki ima dostop 
do zaupnih podatkov na tem območju.  
 
Priporočljivo bi bilo, da bi vodilno vlogo pri parlamentarnem nadzoru nad agencijami 
območja svobode, varnosti in pravice prevzel en sam organ EP (npr. odbor LIBE ali nov 
pododbor). Da bi zagotovili jasen in usklajen pristop EP k nadzoru nad temi agencijami, bi 
moral biti ta organ odgovoren za vse nadzorne funkcije v zvezi z vsemi agencijami. Med 
njegove naloge ne bi sodile samo nadzorne pristojnosti in naloge EP, temveč tudi 
sodelovanje z nacionalnimi parlamenti in neparlamentarnimi nadzornimi organi, kot sta 
skupna nadzorna organa. Pomembna izjema pri tem bi bil finančni nadzor agencij, ki bi 
ostal naloga odborov za proračun in proračunski nadzor. Ne glede na to pa bi moral organ, 
ki bi prevzel osrednjo odgovornost za nadzor nad agencijami območja svobode, varnosti in 
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pravice, tesno sodelovati z odboroma BUDG in CONT, kar zadeva te agencije. Poudariti je 
treba, da ta organ ne bi mogel biti odgovoren za nadzor za Sitcenom, ker ta sodi na 
področje skupne zunanje in varnostne politike pod vodstvom visokega predstavnika.  
 
Priporočilo št. 17: Evropski parlament bi moral zagotoviti, da osrednjo odgovornost za 
nadzor nad agencijami območja svobode, varnosti in pravice prevzame en sam organ.  
 

Izvajanje dodatnih nadzornih nalog odbora LIBE  
 
Oblikovanje novega organa ali mehanizma v EP bo verjetno zapleten in dolg proces, ki bo 
zahteval privolitev številnih akterjev. Novega mehanizma morda ne bo mogoče vzpostaviti, 
dokler ne bo pripravljena nova zakonodaja o Europolu in Eurojustu in dokler ne bo sprejet 
pravni okvir, ki bo urejal dostop EP do zaupnih informacij na območju svobode, varnosti in 
pravice, to pa bo odvisno tudi od tega, katere vrste mehanizem bo EP izbral. Glede na to bo 
moral odbor LIBE uvesti postopke, ki mu bodo omogočili delovati kot forum za nadzor nad 
agencijami območja svobode, varnosti in pravice, vsaj začasno.  
 
Ena od najpreprostejših možnosti je, da predsedstvo odbora LIBE organizira neuradne 
sestanke z direktorjema/predsednikom teh agencij in/ali predstavniki upravnih odborov (v 
primeru Europola in Frontexa) oziroma kolegija (v primeru Eurojusta). Tako bi lahko 
evropski poslanci razpravljali o občutljivih temah na majhnih, zasebnih srečanjih. 
Razpravljali bi lahko o zadevah, ki sodijo v širši mandat odbora LIBE. Direktorja bi lahko na 
primer člane predsedstva obveščala o občutljivih strateških vprašanjih ali težavah pri 
delovanju svojih agencij. Med intervjuji, ki sva jih opravila, se je izkazalo, da bi nekateri 
evropski poslanci in direktorji agencij dobro sprejeli priložnost bolj zaupnih srečanj, kjer bi 
lahko razpravljali o še posebej občutljivih temah. Takšna srečanja bi lahko sklicali na 
pobudo predsednika odbora LIBE, direktorjev/predsednika agencij območja svobode, 
varnosti in pravice in/ali pomembnih posameznikov iz upravnih odborov/kolegija. Čeprav bi 
bila lahko majhna, neformalna srečanja koristna priložnost za priložnostne razprave o 
nekaterih temah, ne bi mogla služiti kot mehanizem za številne nadzorne funkcije, o katerih 
je bil govor doslej.  
 
Priporočilo št. 18: Odbor LIBE Evropskega parlamenta bi moral uvesti postopke, ki mu 
bodo omogočili delovati kot forum za nadzor nad agencijami območja svobode, varnosti in 
pravice, vsaj začasno. V ta namen bi lahko skliceval neformalna srečanja svojega 
predsedstva in direktorjev (oziroma predsednika v primeru Eurojusta) agencij območja 
svobode, varnosti in pravice in/ali predstavnikov upravnih odborov agencij (oziroma 
kolegija v primeru Eurojusta), kjer bi obravnavali občutljive teme, ki jih ni mogoče načeti 
na sejah celotnega odbora. 
 

Možnosti posebnega odbora za območje svobode, varnosti in pravice 
 
V tretjem poglavju študije je obravnavana vloga posebnega odbora Evropskega parlamenta 
– majhne skupine evropskih poslancev, večinoma iz odbora AFET – v katerem je mogoče 
obravnavati zadeve, ki vključujejo zaupne informacije s področja skupne zunanje in 
varnostne politike (v nadaljevanju posebni odbor SZVP). Obstaja veliko možnosti za 
razširitev pristojnosti tega odbora ali za uporabo podobnega modela za nadzor nad organi 
območja svobode, varnosti in pravice. Področje dela obstoječega posebnega odbora bi bilo 
morda mogoče razširiti na območje svobode, varnosti in pravice s spremembo 
medinstitucionalnega sporazuma, kar bi EP omogočilo obravnavo zadev, ki zajemajo 
zaupne informacije in med drugim zadevajo agencije tega območja. EP in Svet pa bi se 
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lahko namesto tega dogovorila o ustanovitvi posebnega odbora za območje svobode, 
varnosti in pravice, po vzoru posebnega odbora SZVP. Obe možnosti imata številne in 
precejšnje pomanjkljivosti.  
 
Prva težava je, da je ponavadi posebni odbor te vrste samo način, da nadrejeni odbor dobi 
omejen dostop do zaupnih informacij. Podobno kot obstoječi posebni odbor tudi predlagani 
posebni odbor za območje svobode, varnosti in pravice (kot sva si ga zamislila) ne bi imel 
nadzornega mandata. Če bi tak mandat že dobil, bi se bilo bolj smiselno odločiti za 
varnostno preverjen stalni pododbor (gl. v nadaljevanju). Ker bi bil posebni odbor 
sestavljen iz majhne skupine poslancev in ne bi imel sekretariata, srečeval pa bi se le 
občasno, najverjetneje ne bi mogel prevzeti nadzornih funkcij, opisanih v petem poglavju in 
povzetih tukaj.  
 
Drugič, porajajo se dvomi, ali bi posebni odbor lahko učinkovito uporabil zaupne 
informacije, do katerih bi imel dostop, v razpravah s Svetom in/ali uradniki agencij. Ker kot 
posebni odbor ne bi imel ne posebnih pooblastil ne zmogljivosti za pripravo poročil, ni 
jasno, čemu bi lahko njegov dostop do zaupnih informacij služil. Njegovi člani prav tako ne 
bi smeli posredovati ali omenjati zaupnih informacij v razpravah s kolegi v odboru LIBE. 
Odbor LIBE tako privilegiranega dostopa posebnega odbora do zaupnih informacij ne bi 
mogel izkoristiti za svoje delo. Iz tega razloga bi bila uporaba posebnega odbora za 
območje svobode, varnosti in pravice v neskladju s priporočilom 16, da naj bi bil organ, 
odgovoren za nadzor nad agencijami tega območja, tudi organ, ki ima dostop do zaupnih 
podatkov v zvezi s temi agencijami.  
 
Tretjič, če člani posebnega odbora za območje svobode, varnosti in pravice ne bi bili 
strokovnjaki za obravnavane teme in agencije, morda ne bi imeli potrebnega znanja, da bi 
zastavljali relevantna vprašanja in/ali zahtevali vpogled v bistvene informacije. Tveganje, 
da člani posebnega odbora ne bi bili dovolj strokovno usposobljeni, bi se še povečalo, če bi 
se EP in Svet odločila za razširitev pooblastil obstoječega posebnega odbora SZVP. Ker 
njegovi poslanci in uslužbenci prihajajo predvsem iz odbora AFET, morda nimajo posebnega 
znanja in izkušenj, potrebnih za območje svobode, varnosti in pravice.  
 
Četrtič, kljub ustanovitvi posebnega odbora za območje svobode, varnosti in pravice (in 
podobnih odborov za druga politična področja) bi bilo še vedno treba sprejeti celovit pravni 
okvir za dostop EP do informacij na območju svobode, varnosti in pravice in drugod. 
Obstaja tveganje, da bi se skušal Svet s podelitvijo dostopa do zaupnih informacij na 
območju svobode, varnosti in pravice posebnemu odboru evropskih poslancev izogniti 
temeljitemu premisleku o okviru za parlamentarni dostop do informacij.  
 
Priporočilo št. 19: Evropski parlament si ne bi smel prizadevati za razširitev pristojnosti 
obstoječega posebnega odbora na območje svobode, varnosti in pravice ali za ustanovitev 
novega posebnega odbora za to območje. 
 
Obstoječi posebni odbor EP lahko obravnava zadeve skupne zunanje in varnostne politike, 
kamor sodi tudi obravnava zaupnih informacij z visokim predstavnikom. Ker Sitcen sodi na 
področje dela visokega predstavnika, lahko posebni odbor za skupno zunanjo in varnostno 
politiko na skupnih sestankih načenja teme, povezane s Sitcenom. Člani posebnega odbora 
lahko na primer prosijo za podrobnosti o sestavi Sitcena, njegovih prednostnih nalogah ali 
vlogi, ki jo ima pri ocenjevanju groženj notranji varnosti EU.  
 
Znova je treba opozoriti, da ima uporaba posebnega odbora številne hude pomanjkljivosti. 
Prvič, dejstvo, da ima informacije o delu Sitcena na voljo zelo majhna skupina evropskih 
poslancev, ne prispeva veliko k splošni obveščenosti o vlogi Sitcena med poslanci in 
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uslužbenci. Verjetnost, da bodo takšne razprave prispevale k boljšemu poznavanju vloge 
Sitcena, je odvisno tudi od tega, koliko informacij, obravnavanih na srečanju posebnega 
odbora, je zaupnih. Drugič, uspeh takšne rešitve bi bil odvisen od pripravljenosti 
predsednika odbora AFET, da razpravlja o vlogah Sitcena na področju notranje varnosti z 
visokim predstavnikom. To je zelo malo verjetno, saj se AFET ne ukvarja z vprašanji 
notranje varnosti in ima številne druge prednostne naloge, o katerih se mora posvetovati z 
visokim predstavnikom. Tretjič, nobenega zagotovila ni, da bo visoki predstavnik 
pripravljen razpravljati o teh vprašanjih, saj je delo Sitcena izjemno občutljive narave 
zaradi udeležbe napotenih častnikov iz nacionalnih obveščevalnih služb. 
 
Kljub temu je posebni odbor za skupno zunanjo in varnostno politiko trenutno edini 
mehanizem, ki je EP na voljo za razpravo o delu Sitcena. Kot je bilo že večkrat omenjeno, 
je EP v primeru Sitcena v šibkejšem položaju kot v primeru agencij območja svobode, 
varnosti in pravice, in sicer iz več razlogov: Sitcen ni neodvisna agencija, ki bi se financirala 
iz proračuna EU, EP nima pristojnosti sozakonodajalca na področju skupne zunanje in 
varnostne politike, prav tako nima jasnega pogodbenega pooblastila za neposredni nadzor 
nad Sitcenom. Posebni odbor je torej edini mehanizem, ki EP omogoča, da ima vsaj omejen 
nadzor nad Sitcenom. 
 
Priporočilo št. 20: Evropski parlament bi moral obstoječi posebni odbor uporabljati za 
nadzor nad delom Situacijskega centra Evropske unije. Posebni odbor ima privilegiran 
dostop do zaupnih informacij in lahko obravnava vlogo, ki jo ima Sitcen na območju 
svobode, varnosti in pravice. 
 

Ustanovitev pododbora LIBE za nadzor nad agencijami območja 
svobode, varnosti in pravice 
 
EP bi moral razmisliti o ustanovitvi pododbora odbora LIBE za nadzor nad agencijami 
območja svobode, varnosti in pravice. To bi bil stalni organ, ustanovljen v skladu s 
poslovnikom EP. Najprej predstavljava nekaj predlogov za način obstoja in delovanja 
takšnega pododbora, nato pa še razloge, zaradi katerih bi bil po najinem mnenju to 
učinkovit mehanizem za nadzor EP nad omenjenimi agencijami.  
 
Naloge 
 
Naloge pododbora bi morale ostati v širšem okviru nalog odbora LIBE, ki je odgovoren za 
Europol, Eurojust, Cepol in druge organe in agencije s tega področja. V tem kontekstu bi 
pododbor prevzel odgovornost za nadzor Evropskega parlamenta nad agencijami območja 
svobode, varnosti in pravice. Pristojnosti pododbora bi se nanašale na vse agencije 
območja svobode, varnosti in pravice, ki trenutno sodijo na področje dela odbora LIBE. V 
skladu s trenutno razdelitvijo odgovornosti v EP pododbor LIBE ne bi mogel neposredno 
nadzirati Sitcena, ker je ta del Evropske službe za zunanje delovanje, ki sodi v pristojnost 
odbora AFET. Kljub temu bi lahko tesno sodeloval z odborom AFET, njegovim pododborom 
za obrambo in posebnim odborom za skupno zunanjo in varnostno politiko v zadevah, ki se 
nanašajo na dejavnosti Sitcena, pomembne za območje svobode, varnosti in pravice. 
 
Pododbor bi lahko na primer opravljal nadzorne naloge, opisane v petem poglavju, in druge 
naloge, ki se zdijo EP pomembne. Če bi se vloga in naloge agencij območja svobode, 
varnosti in pravice spremenile, bi se spremenile tudi naloge pododbora. Na osnovi 
nadzornih nalog in funkcij, opisanih v začetku te študije, bi bil lahko pododbor med drugim 
odgovoren za naslednje: 
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i. Služil bi kot forum za redna in priložnostna srečanja, med drugim z 

direktorjema/predsednikom agencij območja svobode, varnosti in pravice, 
predstavniki upravnih odborov/kolegija, ustreznimi uradniki Komisije in Sveta. 

ii. Prejemal in pregledoval bi letne delovne načrte in poročila agencij območja svobode, 
varnosti in pravice. 

iii. Prejemal bi ocene groženj, ki jih pripravljajo agencije območja svobode, varnosti in 
pravice. 

iv. Vzdrževal bi odnose s skupnima nadzornima organoma in drugimi specializiranimi 
neparlamentarnimi nadzornimi organi, ki so bili ustanovljeni za nadzor nad 
agencijami območja svobode, varnosti in pravice. Ta naloga bi zajemala tudi pregled 
letnih in tematskih poročil skupnih nadzornih organov in vodenje rednega dialoga z 
njima. 

v. Pripravljal bi samoiniciativna in zakonodajna poročila odbora LIBE o zadevah, 
povezanih z agencijami območja svobode, varnosti in pravice. 

vi. Svetoval bi odboru LIBE o proračunskih sredstvih in razrešnici za izvrševanje 
proračuna agencij, in sicer bi pripravljal strokovna mnenja v podporo delu odborov 
za proračun in proračunski nadzor. 

vii. Sodeloval bi z drugimi odbori Evropskega parlamenta, ki imajo pristojnosti v 
zadevah, povezanih z agencijami območja svobode, varnosti in pravice. Zlasti bi 
vodil dialog z odborom AFET in posebnim odborom za skupno zunanjo in varnostno 
politiko o Sitcenu. Če bi se EP odločil pripravljati poročila o spoštovanju človekovih 
pravic pri delu partnerjev agencij območja svobode, varnosti in pravice v tretjih 
državah, bi se pododbor o tem vprašanju posvetoval s pododborom za človekove 
pravice odbora AFET. 

viii. Pregledoval bi nekatere vidike sodelovanja agencij območja svobode, varnosti in 
pravice s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, vključno z nadzorom 
nad sporazumi o izmenjavi informacij, sklenjenimi v tem kontekstu.  

ix. Spremljal bi odnose med agencijami območja svobode, varnosti in pravice, vključno 
z memorandumi o soglasju. 

x. Usklajeval bi odnose z nacionalnimi parlamenti in zastopal Evropski parlament na 
medparlamentarnih srečanjih v zvezi z območjem svobode, varnosti in pravice.  

 
V skladu s prejšnjimi komentarji o vlogi EP pri nadzoru agencij območja svobode, varnosti 
in pravice meniva, da pododbor ne bi smel podvajati dela skupnih nadzornih organov, 
namreč preverjati zakonitosti uporabe osebnih podatkov v nekaterih agencijah. Prav tako 
ne bi smel sodelovati pri preverjanju drugih operativnih dejavnosti agencij, tj. njihove 
delovne dokumentacije ali skupnih operacij, ki jih usklajujejo. Pododbor ne bi smel posegati 
v pristojnosti nacionalnih parlamentov in drugih nadzornih organov, odgovornih za nadzor 
dela nacionalnih oblasti, povezanega z agencijami območja svobode, varnosti in pravice. 
 
Članstvo 
 
Članstvo v pododboru bi morali opredeliti v skladu s smernicami v členih 186 in 190 
poslovnika Evropskega parlamenta. Obstoječa pododbora (odbora AFET) za varnost in 
obrambo ter človekove pravice imata 28 članov in 28 namestnikov oziroma 30 članov in 21 
namestnikov. Ti evropski poslanci so v splošnem (ne pa nujno) sočasno člani odbora AFET. 
 
Ti številki sta previsoki glede na dejstvo, da sta dva glavna razloga za predlog o ustanovitvi 
pododbora naslednja: (1) potreba po majhnem, zaupnem forumu za razprave z vodji 
agencij in upravnimi odbori; (2) potreba, da imajo evropski poslanci dostop do določenih 
zaupnih informacij v zvezi z agencijami. Odbor s 50 člani in namestniki tem potrebam ne 
zadošča. Pravzaprav bi bili številni pomisleki, ki jih imajo agencije (ter Svet in Komisija) 
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glede zaupnosti razprav in varstva zaupnih informacij, utemeljeni, če bi imel pododbor 
toliko članov. Poleg tega bi moral pododbor ustvariti ozračje, v katerem bi direktorji agencij 
lahko načeli problematična ali občutljiva vprašanja s skupino poslancev, brez strahu, da 
bodo za vsebino teh razprav izvedeli drugi. Navsezadnje je precej verjetno, da direktorji 
agencij ter uradniki Sveta, Komisije in skupnih nadzornih organov ne bodo razpravljali o 
občutljivih temah z EP, če ne bodo prepričani, da bodo te ostale zaupne. 
 
Velika večina posebnih parlamentarnih nadzornih odborov na nacionalni ravni ima od pet do 
petnajst članov (gl. tabelo 1 v četrtem poglavju). Kot je navedeno v četrtem poglavju, so 
takšni odbori prav zaradi ohranjanja zaupnosti ponavadi manjši kot drugi parlamentarni 
odbori. Zato meniva, da pododbor EP ne bi smel imeti več kot 15 članov (vključno z 
namestniki). To bo morda težko doseči zaradi zahteve, da mora sestava odborov in 
pododborov EP zrcaliti sestavo celotnega parlamenta.  
 
Koristno bi bilo, če bi bili člani pododbora polnopravni člani ali namestniki odbora LIBE. 
Tako bi bilo bolj verjetno, da imajo ustrezno znanje o agencijah območja svobode, varnosti 
in pravice in da bodo uspešno prispevali k delovanju pododbora. EP bi lahko razmislil tudi o 
vključitvi nekaterih evropskih poslancev, ki so člani drugih (pod)odborov, ki se ukvarjajo z 
zadevami, povezanimi z agencijami območja svobode, varnosti in pravice, in/ali imajo 
drugo strokovno znanje, ki je pomembno za nadzor teh agencij. To bi bili lahko člani 
odborov za proračunski nadzor ali zunanje zadeve oziroma Pododbora za človekove pravice. 
Četrto poglavje navaja, da v nacionalnih parlamentarnih nadzornih odborih poslanci 
sodelujejo na podlagi dejstva, da imajo druge funkcije (v drugih parlamentarnih odborih). S 
tem bi zagotovili ustrezno usklajevanje med odbori, ki se ukvarjajo s sorodnimi zadevami.  
 
Dostop do informacij 
 
Vsi člani in uslužbenci pododbora bi imeli pravico do vpogleda v zaupne podatke v okviru 
pooblastil in nalog pododbora. Agencije, njihovi upravni odbori/kolegiji oziroma po potrebi 
Svet in Komisija bi lahko določene kategorije informacij vnaprej razkrili pododboru (gl. 
zgoraj). Pododbor pa ne bi potreboval dostopa do podatkov v podatkovnih zbirkah agencij 
oziroma do osebnih podatkov. Izvajati bi moral ukrepe za zaščito podatkov, omenjene v 
petem poglavju.  
 
Sredstva 
 
Pododbor bi potreboval varnostno preverjene uslužbence za poln delovni čas. To je še 
posebej pomembno zato, ker so evropski poslanci pogosto člani več odborov in morajo svoj 
čas razporejati med nalogami v svojih državah, Bruslju in Strasbourgu. Uslužbenci so 
pomembni tudi za kopičenje institucionalnega znanja in izkušenj o agencijah območja 
svobode, varnosti in pravice. Skrbijo za to, da se takšno znanje ohranja, tudi ko poslanci 
odidejo v druge odbore ali zapustijo EP.  
 
Ocenjevanje 
 
Ali Evropski parlament res potrebuje pododbor odbora LIBE za nadzor nad delom agencij 
območja svobode, varnosti in pravice, bo odvisno predvsem od opredelitve njegovega 
mandata za takšen nadzor v novi zakonodaji o Europolu, Eurojustu in Frontexu. Če bodo 
nadzorna pooblastila in naloge EP ostali približno takšni kot doslej, tj. razmeroma omejeni, 
pododbor morda ne bo potreben. Če pa bo EP dobil dodatne nadzorne naloge v smislu 
možnosti, predstavljenih v petem poglavju, bi bila ustanovitev pododbora utemeljena. V 
nadaljevanju navajava štiri glavne razloge za ustanovitev pododbora.  
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Prvič, EP potrebuje dostop do zaupnih informacij agencij območja svobode, varnosti in 
pravice, omogočiti pa mu je treba tudi zaupne, neuradne razprave z direktorji agencij in 
drugimi interesnimi skupinami. Obstoječa institucionalna nadzorna ureditev EP ni primerna 
za te naloge, ker je vpletenih preveč evropskih poslancev, zaupne razprave v ožjem krogu 
z agencijami pa niso v navadi. Odsvetovala sva, da bi se ta problem reševalo z 
mehanizmom ali organom, ki bi imel preprosto dostop do zaupnih informacij v zvezi z 
agencijami, ne pa tudi pooblastila, da te informacije uporabi pri nadzoru. Znova kaže 
opozoriti, da dostop parlamentarnega organa do informacij ni cilj sam po sebi: mora biti 
sredstvo, ki bo omogočilo parlamentarni nadzor nad agencijami. Iz tega razloga ustanovitev 
posebnega odbora za območje svobode, varnosti in pravice ne bi bila primerna. Dostop do 
zaupnih informacij mora biti povezan z jasnim pooblastilom za nadzor, kar je eden glavnih 
argumentov za ustanovitev pododbora.  
 
Drugič, odbor LIBE morda ne bo imel časa za opravljanje številnih nadzornih funkcij, 
predlaganih v petem poglavju. Če bi želel EP odigrati večjo vlogo pri nadzoru agencij 
območja svobode, varnosti in pravice, je ustanovitev pododbora prepričljiva rešitev.  
 
Tretjič, ustanovitev pododbora bi ustrezala priporočilu, da bi moral imeti EP en organ, ki bi 
bil odgovoren za vsa področja parlamentarnega nadzora nad agencijami območja svobode, 
varnosti in pravice. Pododbor bi lahko združil ugotovitve iz različnih nadzornih nalog in 
potekajočega dialoga z agencijami, Svetom, Komisijo, skupnima nadzornima organoma in 
nacionalnimi parlamenti. Tako bi lahko EP pripravil priporočila za boljše delo agencij, pa 
tudi prispeval k drugim vidikom lastnega dela. Ugotovitve pododbora bi tudi prispevale k 
temu, da bi bile različne vloge, ki jih ima EP v odnosu z agencijami, tesno povezane. EP bi 
bil kot sozakonodajalec na primer obveščen o ugotovitvah in priporočilih na osnovi svojega 
nadzornega dela, ugotovitve pododbora pa bi bile koristne tudi za uporabo proračunskih 
pristojnosti EP. 
 
Četrtič, ustanovitev pododbora bi EP omogočila, da postopoma izpopolni svoje strokovno 
znanje in izkušnje o agencijah območja svobode, varnosti in pravice. Prav tega trenutno v 
EP primanjkuje, čeprav je nujno potrebno, če želi imeti dejavnejšo vlogo pri nadzoru nad 
delom teh agencij.  
 
Priporočilo št. 21: Evropski parlament bi moral ustanoviti pododbor LIBE za nadzor nad 
agencijami območja svobode, varnosti in pravice. Obseg in vsebino njegovega mandata bi 
natančneje določili v skladu s poslovnikom EP, zelo pa bi bila odvisna tudi od nadzornih 
nalog, ki jih bo EP dobil z novo zakonodajo o Europolu, Eurojustu in Frontexu. 
 

Krepitev sodelovanja med Evropskim parlamentom in nacionalnimi 
parlamenti pri nadzoru nad agencijami območja svobode, varnosti in 
pravice 
 
Lizbonska pogodba izrecno določa, da morajo biti nacionalni parlamenti vključeni v nadzor 
nad Europolom in Eurojustom. Narava in obseg vloge nacionalnih parlamentov se v 
posameznih državah razlikujeta, študija pa vseeno navaja tri glavne načine, kako nacionalni 
parlamenti izvajajo nadzor nad temi agencijami (gl. tretje poglavje). Nekateri nadzirajo 
delo predstavnikov svoje vlade v Svetu in v upravnih odborih agencij, tj. nacionalne vložke 
za agencije. Drugi sodelujejo neposredno z agencijami, na primer organizirajo srečanja z 
direktorji in drugimi višjimi uradniki ter pripravljajo poročila o agencijah. Cilj teh dejavnosti 
je v glavnem seznanjanje z delom agencij, ne pa toliko neposreden nadzor nad njimi. Poleg 
tega so parlamenti del nacionalnih nadzornih sistemov za spremljanje ukrepov nacionalnih 
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organov, na primer policije. Podrobnosti takšnega nadzora določajo nacionalni organi, 
priporočila v zvezi s tem pa presegajo obseg te študije. Tretja razsežnost udeležbe 
nacionalnih parlamentov v nadzoru nad agencijami območja svobode, varnosti in pravice je 
sodelovanje z drugimi parlamenti in EP (gl. tretje poglavje), na kar se ta študija tudi 
osredotoča. 
 
Medparlamentarno sodelovanje bi moralo biti osredotočeno predvsem na strateška 
vprašanja, ne toliko na posamezne operacije agencij območja svobode, varnosti in pravice. 
Še posebej bi bilo lahko koristno na treh področjih. Prvič, nacionalni parlamenti in EP bi 
lahko imeli koristi od dodatnih razprav, pa tudi izmenjave informacij, izkušenj in praktičnih 
zgledov pri nadzoru dejavnosti nacionalnih organov, povezanih z agencijami. Nujno so na 
primer potrebne dodatne informacije o tem, kako – če sploh – nacionalni parlamenti in 
drugi zadevni nacionalni nadzorni organi (npr. pravosodni) nadzorujejo: (a) nacionalne 
prispevke ali vložke za agencije območja svobode, varnosti in pravice, npr. informacije ki 
jih pošiljajo; (b) ukrepe nacionalnih organov, sprejete na osnovi prejetih informacij in/ali 
operacij, ki jih usklajujejo ti organi, npr. aretacije in zaslišanja oseb, osumljenih udeležbe v 
hudih kriminalnih dejavnostih. Nacionalni nadzorniki bi lahko takšne informacije uporabili za 
lasten pristop k nadzoru na primer policije ali mejnih služb, ki imajo povezave z agencijami 
območja svobode, varnosti in pravice. Nacionalni parlamenti in EP bi si lahko, kolikor to 
dopušča nacionalna zakonodaja, izmenjevali informacije o določenih vprašanjih (v okviru 
svojih pristojnosti), povezanih z omenjenimi dejavnostmi nacionalnih organov, ki imajo 
skupne točke z delom omenjenih agencij. Nacionalni parlamenti in EP bi lahko sodelovali 
tudi pri oceni, ali so nova oziroma obstoječa pravila za agencije v skladu z načeloma 
subsidiarnosti in sorazmernosti. 
 
Obstajajo različni pogledi na to, ali naj bi bilo to sodelovanje institucionalizirano prek 
nekakšnega stalnega medparlamentarnega organa ali naj bi potekalo bolj neformalno prek 
obstoječih medparlamentarnih forumov. Komisija je na primer v sporočilu decembra 2010 
predstavila predloge za vključitev nacionalnih parlamentov v nadzor nad Europolom. 
Predlagala je ustanovitev skupnega ali stalnega medparlamentarnega foruma, v katerem bi 
bili predstavniki nacionalnih parlamentov in EP, v skladu s členoma 9 in 10 protokola o vlogi 
nacionalnih parlamentov v Evropski uniji. Predlagala je tudi, da bi lahko forum ustanovil 
podskupino, ki bi imela neposredne stike z Europolom. Forum bi lahko povabil direktorja 
Europola, lahko bi se redno sestajal in ustanovil skupino za neposredne stike z Europolom. 
Predlog Komisije je bil sicer deležen podpore nekaterih nacionalnih parlamentov, številne 
države članice EU in nacionalni parlamenti pa so podvomili o dodani vrednosti takšnega 
foruma. Vse oblike sodelovanja, opisanega zgoraj, bi lahko namreč potekale v okviru 
obstoječih forumov za medparlamentarni dialog. 
 
Še pomembneje pa je, da obstaja velik dvom, da bi stalni organ s predstavniki vseh 
nacionalnih parlamentov lahko deloval. Stališča, interesi in znanje nacionalnih parlamentov 
o območju svobode, varnosti in pravice se v EU zelo razlikujejo. Zato bi bilo zelo težko 
doseči soglasje že o preprostih vprašanjih, kot je načrt nadzora, kaj šele o tehtnejših 
vprašanjih. Forum s tako številnimi člani z različnimi interesi bržkone ne bi deloval, vendar 
bi bilo zelo težko vzpostaviti manjši forum, saj ne bi mogli izključiti nacionalnih 
parlamentov. Poleg tega nacionalni parlamenti nimajo enakega dostopa do informacij 
nacionalnih organov in dostopa do istih kategorij informacij o agencijah območja svobode, 
varnosti in pravice. Tako bi se utegnila njihova izhodišča zelo razlikovati, kar zadeva 
poznavanje posameznih zadev.  
 
Glede na povedano ustanovitev stalnega foruma za medparlamentarno sodelovanje pri 
nadzoru nad agencijami območja svobode, varnosti in pravice ni priporočljiva. Bolje bi bilo, 
če bi nacionalni parlamenti in EP te agencije obravnavali v obstoječih medparlamentarnih 



Tematski sektor C: državljanske pravice in ustavne zadeve 
____________________________________________________________________________________________ 

 24 

forumih. To so skupne seje/predstavitve odbora LIBE in zadevnih odborov nacionalnih 
parlamentov, pa tudi konferenca parlamentarnih odborov COSAC. Dejansko so območje 
svobode, varnosti in pravice, politični nadzor Europola in ocenjevanje dejavnosti Eurojusta 
že postali redna točka na urniku te konference. Večina njenih članov je podprla zamisel, da 
bi pred razpravami o Europolu in Eurojustu imeli predstavitve direktorjev agencij in 
strokovnjakov. Morebitna vloga konference COSAC v političnem nadzoru nad agencijami za 
pravosodje in notranje zadeve izhaja iz člena 10 protokola št. 1 PDEU o vlogi nacionalnih 
parlamentov. Člen določa, da mora COSAC spodbujati izmenjavo informacij in praktičnih 
zgledov med nacionalnimi parlamenti in EP, vključno s posebnimi odbori, in lahko organizira 
medparlamentarne konference o določenih temah. COSAC bi bil lahko tudi v prihodnje 
uporaben kraj za oblike sodelovanja, omenjene zgoraj. 
 
Priporočilo št. 22: Medparlamentarno sodelovanje pri nadzoru nad agencijami območja 
svobode, varnosti in pravice bi moralo potekati v obstoječih forumih za sodelovanje med 
Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Evropskemu parlamentu ni treba 
ustanavljati novega stalnega medparlamentarnega organa.  

 



 




