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SAMMANFATTNING 
 
Europaparlamentets generaldirektorat för EU-intern politik gav Geneva Centre for the 
Democratic Control of Armed Forces och Europeiska universitetsinstitutet i uppdrag att 
genomföra en studie av ”parlamentarisk kontroll av underrättelsetjänster i berörda 
EU-medlemsstater och andra större demokratier”. Studien förväntades ”identifiera 
demokratiska normer och bästa praxis samt en lämplig avvägning mellan sekretesskraven 
och kontrollbehoven som Europaparlamentet kan använda när det inrättar sitt eget 
kontrollorgan”. Efter samråd med Europaparlamentets generaldirektorat för EU-intern 
politik beslutade vi att tolka uppdraget mot bakgrund av fyra viktiga trender och 
utvecklingar som har föranlett en diskussion om hur Europaparlamentet kan stärka 
kontrollen av EU:s organ på området med frihet, säkerhet och rättvisa (Area of Freedom, 
Security and Justice, AFSJ) samt EU:s lägescentral Sitcen1 som spelar en viktig roll på detta 
område: 
 
1. Enligt Lissabonfördraget ska Europaparlamentet och de nationella parlamenten stärka 
kontrollen av två organ inom området med frihet, säkerhet och rättvisa: Europol och 
Eurojust. I fördraget föreskrivs uttryckligen att nya förordningar om Europol och Eurojust 
ska innehålla bestämmelser om parlamentarisk kontroll (i fråga om Europol) och 
utvärdering (i fråga om Eurojust). Inom de närmaste två åren kommer kommissionen att 
lägga fram förslag till dessa förordningar. Europaparlamentet kommer att ha möjlighet att 
se till att lagstiftningen innehåller bestämmelser om parlamentarisk kontroll. Att området 
med frihet, säkerhet och rättvisa nu omfattas av det vanliga lagstiftningsförfarandet 
innebär dessutom att Europaparlamentet nu har bättre möjlighet att se till att nya eller 
ändrade rättsliga ramar för AFSJ-myndigheterna innehåller bestämmelser om 
parlamentarisk kontroll. Det har redan skett i ett förslag till förordning om Frontex som 
diskuterades under utarbetandet av studien.  
 
2. Europaparlamentet kan ha vissa möjligheter att ta upp Sitcens arbete. Sitcen sköter en 
rad funktioner för den inre säkerhet, eftersom den nu är en del av Europeiska 
utrikestjänsten. Utrikestjänsten (och således Sitcen) tillhör den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken (Gusp), som är ett mellanstatligt politikområde, men Lissabonfördraget 
ger Europaparlamentet vissa nya befogenheter inom detta område.  
 
3. Det har skett viktiga utvecklingar när det gäller tillgången till information, som är nära 
förknippade med en förstärkt kontroll av AFSJ-organen. År 2010 ingick Europaparlamentet 
och kommissionen ett nytt interinstitutionellt avtal som i hög grad förbättrar 
Europaparlamentets tillgång till information från kommissionen. Dessutom överväger 
Europaparlamentet för närvarande en översyn av EU:s lagstiftning om tillgång till 
information samt ett eventuellt nytt interinstitutionellt avtal med rådet, som ska innehålla 
bestämmelser om parlamentets tillgång till sekretessbelagd information. Utvecklingen av 
dessa pågående diskussioner kommer att ha stora konsekvenser för Europaparlamentets 
kontroll av AFSJ-organen.  
 
4. Mer allmänt har Europaparlamentets intresse för både de nationella säkerhetstjänsterna 
och AFSJ-organen ökat under det senaste årtiondet. Det framgår bl.a. av parlamentets 
stora intresse för utarbetandet av den nya förordningen om Frontex, Europol och Eurojust 
och av att två tillfälliga utskott granskat de nationella säkerhetstjänsternas verksamheter 
och lämnat viktiga rekommendationer i fråga om kontroll. 
 

                                                 
1 I studien används termen AFSJ-organ om EU:s myndigheter inom området med frihet, säkerhet och rättvisa 
(dvs. Europol, Eurojust och Frontex), hädanefter samlade under beteckningen AFSJ-myndigheter, samt 
EU:s lägescentral Sitcen. 
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Enligt denna tolkning av uppdraget är huvudsyftet med denna studie att tillhandahålla en 
jämförande utvärdering av EU-medlemsstaternas och andra demokratiers kontroll av 
underrättelsetjänsterna för att fastställa bra praxis som kan vara upplysande för 
diskussionen om hur Europaparlamentet ska stärka kontrollen av AFSJ-organen.  
 
Studien är inriktad på Europol, Frontex och Eurojust samt Sitcen. Allmänt sett har dessa 
AFSJ-organ till uppgift att underlätta, samordna och stärka samarbetet mellan nationella 
myndigheter för att främja säkerhet och rättvisa inom EU. Den egenskap som kännetecknar 
de nationella säkerhetstjänsterna2 är att de har rätt att använda specialbefogenheter för att 
samla in upplysningar, exempelvis befogenheter att avlyssna kommunikationer, genomföra 
dold övervakning, använda hemliga uppgiftslämnare och till och med att i hemlighet ta sig 
in i bostäder. AFSJ-organen har inte några sådana befogenheter och jämfört med denna 
beskrivning är det uppenbart att EU:s AFSJ-organ inte är underrättelsetjänster på det sätt 
som dessa uppfattas på nationell nivå. Eftersom det är kontrollen av dessa organ som 
Europaparlamentet vill stärka kan ett uppdrag att studera och dra lärdom av kontrollen av 
nationella underrättelsetjänster förefalla som ett långsökt alternativ.  
 
Trots detta har AFSJ-organen och nationella underrättelsetjänster en del gemensamma 
egenskaper. De utför underrättelsefunktioner för nationella underrättelsetjänster, även om 
det inte nödvändigtvis sker på samma sätt och för samma ändamål. De samlar in 
upplysningar (men utan att använda sig av specialbefogenheter), analyserar och sprider 
informationen till en rad beslutsfattare. En annan likhet mellan AFSJ-organen och de 
nationella underrättelsetjänsterna är att även de tar emot, producerar och sprider 
sekretessbelagd information. Detta har viktiga konsekvenser för kontrollen eftersom 
kontrollanterna behöver få tillgång till sekretessbelagd information för att kontrollera det 
arbete som utförs av organ vars verksamheter är sekretessbelagda och/eller använder 
sekretessbelagd information, vilket är ett område där Europaparlamentet kan lära sig 
mycket från de nationella kontrollsystem. Vi behöver dock vara försiktiga i fråga om hur 
överförbara kontrollmodeller och praxis från nationell nivå är till EU-nivå eftersom de 
nationella kontrollorganen och Europaparlamentet kontrollerar organ med mycket olika 
uppdrag och befogenheter. Kontrollen måste betraktas i förhållande till det sammanhang 
som de kontrollerade organisationerna ingår i.  
 
Studien består av fem kapitel. I det första kapitlet diskuterar vi målen, uppdraget och 
metodiken för studien. Det andra kapitlet innehåller en översikt över Europols, Eurojusts, 
Frontex och Sitcens rättsliga grund, uppdrag och nuvarande befogenheter. Där identifieras 
flera områden av dessa organs arbete som kan vara problematiska från kontrollsynpunkt. 
Det tredje kapitlet innehåller en analys av Europaparlamentets nuvarande roll och 
befogenheter när det gäller att kontrollera AFSJ-organen samt omfattningen av tillgången 
till information från (och om) dessa organ. I kapitlet granskas också den roll som nationella 
parlament spelar i kontrollen av AFSJ-organen samt den roll som de gemensamma 
tillsynsmyndigheterna för Europol och Eurojust spelar i kontrollen av dessa organs 
användning av personuppgifter. Kapitel fyra innehåller en jämförande bedömning av hur 
den parlamentariska och icke-parlamentariska kontrollen är organiserad och genomförs på 
nationell nivå. I det kapitlet ägnas särskild uppmärksamhet åt de parlamentariska och 
icke-parlamentariska organens tillgång till information. I studiens slutkapitel diskuteras en 
rad alternativ för att konsolidera och stärka Europaparlamentets kontroll av Europol, 
Eurojust, Frontex och Sitcen. I denna sammanfattning ges en översikt över det kapitlet, 
inbegripet dess 22 rekommendationer till Europaparlamentet. 
                                                 
2 Med underrättelsetjänst avses i allmänhet ett statligt organ som samlar in och analyserar information om hot 
mot den nationella säkerheten eller andra nationella intressen samt sprider denna information till beslutsfattare 
och andra verkställande organ. Underrättelsetjänsterna kan utföra dessa underrättelsefunktioner antingen enbart 
utanför den egna statens territoriella jurisdiktion (t.ex. Storbritanniens Secret Intelligence Service), enbart inom 
den egna statens territorium (t.ex. Tysklands Bundesamt für Verfassungsschutz), eller både inom och utanför det 
egna territoriet (t.ex. Nederländernas allmänna underrättelse- och säkerhetstjänst, AIVD). I några få stater (t.ex. 
Sverige och Danmark) har dessa tjänster även polisiära befogenheter och kallas därför ibland säkerhetspolisen. I 
studien används termen underrättelsetjänst om organisationer som kallas säkerhetstjänster, inhemska 
underrättelsetjänster eller bara underrättelsetjänster. 
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Rekommendationer för att stärka Europaparlamentets 
kontroll av AFSJ-organen 
 
I studien lämnas detaljerade rekommendationer som kan vara till nytta för den kommande 
diskussionen om hur Europaparlamentets kontroll av AFSJ-organen ska kunna stärkas. En 
del rekommendationer är tillämpliga på Europaparlamentets kontroll av samtliga 
AFSJ-organ som diskuteras i studien (dvs. Europol, Eurojust, Frontex och Sitcen). De flesta 
av dem gäller dock enbart AFSJ-myndigheterna (dvs. Europol, Eurojust, Frontex). Det beror 
på att Europaparlamentet har ett uttryckligt uppdrag enligt fördraget att kontrollera 
Eurojust och Europol och kommer att vara medlagstiftare för nya förordningar om dessa 
organ och om Frontex. Utvecklingen av den parlamentariska kontrollen av Sitcen måste 
följa en annan bana eftersom Sitcen ingår i den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken (Gusp) – ett område där Europaparlamentet för närvarande har få 
befogenheter. Rekommendationerna avser kontrollen av de AFSJ-organ som fanns i maj 
2011. Det är viktigt att kontrollsystemen utvecklas i takt med eventuella förändringar av 
dessa organs uppdrag och befogenheter och fortsätter att stå i proportion till de 
verksamheter som kontrolleras. 
 
När rättsliga och institutionella ramar för den parlamentariska kontrollen av AFSJ-organen 
utvecklas bör Europaparlamentet och andra berörda vara medvetna om att 
kontrollsystemen inte får ha den effekten att de avskräcker medlemsstaterna från att 
utnyttja dessa organ för samarbetet inom området med frihet, säkerhet och rättvisa. De 
flesta EU-medlemsstater är nu övertygade om det mervärde som organ som Europol och 
Eurojust kan ha för att stödja deras arbete. Ändå finns det risk för att om kontrollsystemen 
medför en alltför stor börda för AFSJ-organen och/eller nationella organ, kan vissa 
medlemsstater helt enkelt välja att gå tillbaka till bilaterala samarbetskanaler, som är 
mindre hårdreglerade och kanske inte föremål för samma kontrollnivå. Alla förändringar i 
den riktningen skulle undergräva AFSJ-organens kapacitet att på ett framgångsrikt sätt 
bidra till främjandet av frihet, rättvisa och säkerhet i EU.  
 
Rekommendation 1: Europaparlamentet bör se till att nya system för kontroll av 
AFSJ-organen inte avskräcker medlemsstaterna från att använda dessa organ för 
samarbete.  
 

Begränsningar av räckvidden av Europaparlamentets kontroll av 
AFSJ-organen  
 
I studien tas flera faktorer upp som skulle kunna begränsa Europaparlamentets kontroll av 
AFSJ-organen. Dessa gäller främst kontrollen av AFSJ-organens operativa verksamhet. För 
det första har AFSJ-organens mellanstatliga natur och förbindelserna mellan AFSJ-organen 
och medlemsstaterna viktiga konsekvenser för kontrollen. Medlemsstaternas 
polismyndigheter, åklagarväsende, gränsövervakning samt (i betydligt mindre 
utsträckning) underrättelsetjänster är på en och samma gång AFSJ-organens viktigaste 
leverantörer och kunder. AFSJ-organen arbetar huvudsakligen utifrån upplysningar som 
lämnas av nationella organ, och deras främsta arbetsresultat är upplysningar och analyser 
som skickas till dessa organ. Nationella organ kan vidta åtgärder, inbegripet att använda 
sig av tvångsmedel, på grundval av denna information, även inom ramen för de åtgärder 
som samordnas av AFSJ-organ som Europol eller Frontex. När det gäller sådana åtgärder är 
de nationella myndigheterna fortfarande ensamma behöriga, vilket diskuteras i kapitel två 
av studien. Konsekvensen av detta är att både informationen till AFSJ-organen och de 
åtgärder som vidtas på grundval av informationen från dessa organ regleras av nationell 
lagstiftning och bör kontrolleras av nationella myndigheter. Det är allmänt accepterat inom 
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Europaparlamentet och bland medlemsstaterna att det inte är Europaparlamentets uppgift 
att kontrollera hur de nationella organen samlar in den information som kan komma att 
delges AFSJ-organen och/eller åtgärder som vidtas på grundval av den information som 
lämnas av AFSJ-organen.  
 
För det andra består AFSJ-organen av en blandning av personal som utstationerats av 
medlemsstaterna och EU-personal. Nationella sambandsmän hos Europol, tjänstemän från 
nationell gränsbevakning som deltar i Frontex-samordnade insatser eller personal från 
underrättelsetjänsten som utstationerats till Sitcen betalas av medlemsstaterna och 
samarbetar med organen i enlighet med nationell lag. Deras samarbete med och bidrag till 
ett AFSJ-organ bör därför kontrolleras av nationella kontrollordningar. Detta mellanstatliga 
inslag i AFSJ-organen kräver att Europaparlamentet samarbetar nära med de nationella 
parlamenten om att se till att det finns tillräcklig kontroll.  
 
För det tredje har Europol och Eurojust behörighet att behandla, lagra och överföra 
personuppgifter inom ramen för sina uppdrag. Detta är verksamheter som inkräktar på 
rätten till privatliv och som kan ligga till grund för tvångsmedel och specialbefogenheter för 
myndigheterna i medlemsstaterna eller i tredjeland, vilket har särskilt stora konsekvenser 
för de mänskliga rättigheterna. Dessa verksamheter behöver därför helt klart kontrolleras 
av ett oberoende organ. Av den anledningen har EU inrättat särskilda icke-parlamentariska 
kontrollorgan – de gemensamma tillsynsmyndigheterna för Europol och Eurojust – för detta 
ändamål. Dessa tillsynsmyndigheter har tillgång till alla filer och lokaler som används vid 
behandling av personuppgifter och goda förutsättningar att se till att alla metoder som 
strider mot bestämmelserna om skydd av personuppgifter korrigeras. Enligt vår mening är 
de gemensamma tillsynsmyndigheterna en tillräcklig kontrollmekanism för granskningen av 
AFSJ-myndigheterna. Följaktligen behöver Europaparlamentet inte upprepa deras 
verksamheter. Europaparlamentet behöver inte kontrollera Frontex’ framtida behandling av 
personuppgifter eftersom Europeiska datatillsynsmannen planeras få en sådan funktion för 
de gemensamma tillsynsmyndigheterna.  
 
Det finns flera andra argument mot att engagera Europaparlamentet i den fortlöpande 
kontrollen av AFSJ-organens operativa verksamhet. För det första, som framgår i kapitel 
fyra är detta ytterst tidskrävande och kräver specialistkompetens och resurser som många 
parlament inte har. Många ledamöter och tjänstemän från Europaparlamentet som 
intervjuades för studien ansåg att Europaparlamentet inte skulle ha tid, resurser eller lust 
att kontrollera AFSJ-organens operativa verksamhet. Kontrollen kan genomföras mer 
effektivt av ett specialiserat kontrollorgan, exempelvis de gemensamma 
tillsynsmyndigheterna, som enbart inriktar sig på kontrollen av ett organs operativa 
verksamheter. För det andra, om Europaparlamentet fick i uppdrag att kontrollera 
behandlingen av personuppgifter skulle det kräva att parlamentet fick tillgång till 
personuppgifterna i dessa filer, vilket skulle leda till betydande problem med skyddet av 
personuppgifter. Slutligen kan kontrollen av AFSJ-organens arbete försämra dessa organs 
effektivitet. Detta förklaras av att många medlemsstater är emot att ge Europaparlamentet 
en sådan uppgift och skulle kunna välja att minska informationsutbytet med AFSJ-organen 
om Europaparlamentet fick den uppgiften. 

Europaparlamentets kontrolluppdrag och kontrollfunktioner  
 
Det fanns en utbredd enighet bland de personer vi intervjuade vid olika EU-institutioner och 
EU-organ om att Europaparlamentet bör medverka i kontrollen av AFSJ-organ. Kontrollen 
av AFSJ-organ av parlament och organ som inrättats av parlamentet är viktigt av de skäl 
som beskrivs i kapitel ett och fyra. Allra viktigast är kanske att Europaparlamentet nu är en 
medlagstiftare på området med frihet, säkerhet och rättvisa och kommer att få en 
nyckelroll vid utformningen av i synnerhet AFSJ-myndigheternas framtida uppdrag och 
befogenheter. Därför är det viktigt att Europaparlamentet medverkar till att säkerställa att 
dessa organ utför sitt uppdrag effektivt och på ett sätt som överensstämmer med tillämplig 
lagstiftning. Dessutom finansieras AFSJ-myndigheterna i stor utsträckning med de 
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EU-medel som parlamentet anslår till dem. Som budgetmyndighet måste 
Europaparlamentet se till att medlen används både korrekt och effektivt.  
 
Dessa grunder för den parlamentariska kontrollen av AFSJ-myndigheterna behöver dock 
inte innebära att Europaparlamentet ska spela en roll i deras förvaltning. I diskussionen om 
Europaparlamentets roll i kontrollen av AFSJ-organ bör man betänka makt- och 
ansvarsdelningen i detta avseende. Detta är särskilt viktigt i fråga om Eurojust på grund av 
dess arbete med rättsliga myndigheter. Kontrollen av AFSJ-organen bör inte heller blandas 
ihop med att styra eller samförvalta ett organ – det är inte parlamentets uppgift. 
AFSJ-organen är tänkta att fungera som expertpooler som är till för att leverera en tjänst 
till EU och dess medlemsstater. Det är inte parlamentarikernas sak att blanda sig i 
förvaltningen av detta arbete. Det är en uppgift i första hand för organens direktörer och 
styrelser. Kommissionen och/eller rådet kommer att ge politiska riktlinjer till AFSJ-organen 
och ta det politiska ansvaret för dem. Därför kan vi inte rekommendera att 
Europaparlamentets medverkar i sådana frågor som utnämningen av styrelseledamöter 
eller ens att parlamentet har en plats i AFSJ-myndigheternas styrelser. Europaparlamentets 
medverkan i sådana beslutsprocesser skulle i själva verket komplicera dess 
kontrollfunktioner och göra det ytterst svårt att genomföra en oberoende granskning av 
organens och deras styrelsers åtgärder.  
 
Rekommendation 2: Europaparlamentet bör inte sitta i Europols eller Frontex styrelse 
eller i Eurojustkollegiet.  
 
I kapitel fyra hävdar vi att det är svårt att förespråka en bästa metod eller praxis i fråga 
om föremålen för ett kontrollorgans uppdrag. Det viktiga är att alla aspekter av en 
underrättelsetjänsts arbete kontrolleras av ett organ som är oberoende av detta organ och 
av den verkställande makten. När det gäller EU innebär detta oberoende av AFSJ-organen, 
rådet och kommissionen. I kapitel fyra av studien delar vi upp föremålen för kontrollen i 
fyra områden: operativa verksamheter, politik, förvaltning och ekonomi. Mot bakgrund av 
ovanstående kommentarer om de gemensamma tillsynsmyndigheterna och de nationella 
myndigheternas roll i kontrollen av AFSJ-organens verksamheter står det klart att 
Europaparlamentet bör inrikta sig på att kontrollera organens politik, förvaltning och 
ekonomi. Detta påverkar dock inte Europaparlamentets undersökningsbefogenheter (som 
diskuteras i kapitel tre), enligt vilka parlamentet naturligtvis kan undersöka anklagelser om 
att någon av organens verksamheter strider mot EU-rätten.  
 
Rekommendation 3: Europaparlamentets kontroll av AFSJ-myndigheterna bör inriktas på 
deras politik, förvaltning och ekonomi.  
 

Kontroll av AFSJ-myndigheternas ekonomi  
 
Europaparlamentet kan utnyttja sina befogenheter att godkänna budgetanslag och bevilja 
ansvarsfrihet för budgeten i sin kontroll av AFSJ-myndigheterna genom att sörja för ett 
fortsatt samband mellan dels kontrollen av organens politik och förvaltning, dels 
godkännandet av och ansvarsfriheten för organens budgetar. Hela budgetcykeln kräver ett 
nära samarbete mellan utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor (LIBE) – (eller något annat nyinrättat organ med uppdrag att kontrollera 
AFSJ-myndigheterna – budgetutskottet (BUDG) och utskottet för budgetkontroll (CONT). 
Det finns fyra huvudsätt för Europaparlamentet att på ett effektivt sätt fortsätta att 
förbättra användningen av sina befogenheter för budgetkontroll i detta avseende. För det 
första behöver Europaparlamentet fortsätta att förstärka samarbetet mellan CONT-, BUDG- 
och LIBE-utskotten för att se till att det finns ett fungerande samband mellan kontrollen av 
AFSJ-myndigheternas ekonomi och kontrollen av andra områden. För det andra kan 
somliga ledamöter av LIBE-utskottet behöva bli mer medvetna om vilka utmärkta 
budgetbefogenheter och befogenheter att bevilja ansvarsfrihet som Europaparlamentet har 
till sitt förfogande. LIBE-utskottet skulle kunna samarbeta med BUDG- och CONT-utskotten 
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för att utnyttja dessa befogenheter för sina ansvarsområden. För det tredje kan 
plånboksmakten (både reservationsförfarandet och befogenheten att hålla inne eller 
fördröja beviljandet av ansvarsfrihet för budgeten) användas som ett medel att begära en 
förändring av den berörda AFSJ-myndighetens politik, förfaranden eller verksamheter. Som 
vi nämner i kapitel tre kan reservationsförfarandet under exceptionella omständigheter 
användas som ett medel för att förmå en AFSJ-myndighet att lämna ut information om ett 
område som finansieras från EU-budgeten. Detta bör dock inte vara nödvändigt om ett nytt 
regelverk antas för Europaparlamentets tillgång till sekretessbelagd information (se nedan). 
 
Rekommendation 4: Europaparlamentet bör se till att dess funktioner för beviljande av 
budgetanslag och ansvarsfrihet för budgeten är helt knutna till andra aspekter av kontrollen 
av AFSJ-myndigheter.  

 

Se till att Europaparlamentet hålls informerad om säkerhetshot 
 
Europaparlamentet behöver få information om hot mot EU:s och medlemsstaternas 
säkerhet för att fullt ut kunna bedöma vilka åtgärder som krävs för att möta dessa hot. 
Utan denna information är det svårt för Europaparlamentet att verkligen bedöma om 
AFSJ-organ t.ex. behöver nya befogenheter (dvs. kräva lagstiftningsändringar), ytterligare 
resurser eller nya samarbetsavtal med vissa tredjeländer. Detta är verkligen ett utmärkt 
exempel på ett område där Europaparlamentet borde se till att det finns ett nära samband 
mellan dess roll som lagstiftare, budgetmyndighet och kontrollant. Det kan också vara i 
organens intresse att uppmärksamma Europaparlamentet om relevanta hot, eftersom det 
kan göra parlamentsledamöterna medvetna om att det behövs ytterligare rättsliga 
befogenheter eller mer resurser. Europaparlamentets ledamöter kan vara användbara som 
allierade i detta avseende (se kapitel fyra). Frontex kunde exempelvis förse 
Europaparlamentet med risk- och hotanalyser, den fullständiga versionen av 
Europols hotbildsbedömning om den grova och organiserade brottsligheten eller 
Sitcens bedömningar av terroristhoten (se kapitel två). Sådana bedömningar är 
sekretesskyddade och behöver därför lämnas till det organ inom Europaparlamentet som 
har utsetts som mottagare av sekretesskyddad information. I detta sammanhang skulle det 
ansvariga organet kunna hålla diskussioner inom stängda dörrar med berörda tjänstemän 
från AFSJ-organen. 
 
Rekommendation 5: Europaparlamentet bör få hotbedömningar från AFSJ-organen. Det 
skulle gör det möjligt för parlamentet att bättre utvärdera om dessa organ har det rättsliga 
mandat, de befogenheter och ekonomiska resurser som krävs för att avvärja hoten.  
 

Europaparlamentets förbindelser med de gemensamma 
tillsynsmyndigheterna 
 
Europaparlamentet har för närvarande mycket lite att göra med de båda gemensamma 
tillsynsmyndigheterna. Ett närmare samarbete med dessa tillsynsmyndigheter kunde börja 
med att man bjuder in deras respektive ordförande till att diskutera deras rapporter (som 
kommer vartannat år) och temarapporter med det berörda organet inom 
Europaparlamentet (se nedan). Dialogen skulle göra det möjligt för de gemensamma 
tillsynsmyndigheternas ordförande att ta upp eventuella problem med deras uppdrag, 
befogenheter eller de resurser som är tillgängliga för dem. Mötena mellan 
Europaparlamentet och de gemensamma tillsynsmyndigheterna kunde fungera som forum 
för en diskussion om genomförandet av de gemensamma tillsynsmyndigheternas 
rekommendationer. På så sätt skulle Europaparlamentet kunna använda sitt politiska 
inflytande till att ta upp alla problem med organens direktörer eller styrelser och 
parlamentet skulle kunna använda sina budgetbefogenheter för att åtgärda problemen. Mer 
regelbundna diskussioner med de gemensamma tillsynsmyndigheterna skulle också kunna 
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vara till nytta för Europaparlamentets ledamöter i deras arbete. De gemensamma 
tillsynsmyndigheterna besitter betydande kunskap och expertis som skulle kunna vara till 
nytta för parlamentsledamöterna när de exempelvis förbereder utfrågningar av organens 
direktörer eller utarbetar initiativbetänkanden eller lagstiftningsbetänkanden om Europol 
och Eurojust. Europaparlamentsledamöterna och deras medarbetare kan dra nytta av 
denna sakkunskap, inte bara genom regelbundna utfrågningar utan även genom att 
granska de gemensamma tillsynsmyndigheternas rapporter och hålla informella 
diskussioner med personer från dessa myndigheter och deras sekretariat.  
 
Vid ett närmare samarbete mellan Europaparlamentet och de gemensamma 
tillsynsmyndigheterna (eller något annat av de särskilda icke-parlamentariska kontrollorgan 
som har inrättats) kan en grupp av parlamentsledamöter behöva få tillgång till de 
gemensamma tillsynsmyndigheternas tillsynsrapporter. Det som Europaparlamentet inte 
behöver ha tillgång till är uppgifter i Europols databaser eller Eurojusts system för 
ärendehantering (Case Management System, CMS) och/eller personuppgifter som utbyts 
mellan nationella myndigheter eller tredjeländer. Tillgång till dessa uppgifter skulle leda till 
allvarliga problem med skyddet av personuppgifter. Om Europaparlamentet i samband med 
sina kontrollfunktioner får tillgång till handlingar som innehåller personuppgifter bör dessa 
uppgifter strykas i handlingarna, så som föreskrivs i bilaga II till 2010 års ramavtal mellan 
kommissionen och parlamentet.  
 
Europaparlamentet bör överväga att anta den praxis som används i vissa medlemsstater 
där parlamentet kan begära att ett icke-parlamentariskt kontrollorgan ska granska en viss 
fråga (se kapitel fyra). Detta är ett mer direkt medel för parlamentet att dra fördel av både 
sakkunskapen och oberoendet hos ett icke-parlamentariskt organ för att undersöka 
särskilda aspekter av ett organs arbete. Så vitt vi känner till kan Europaparlamentet inte 
för närvarande göra sådana framställningar till de gemensamma tillsynsmyndigheterna. 
Alla bestämmelser om detta skulle behöva formuleras omsorgsfullt så att en sådan begäran 
från Europaparlamentet inte äventyrar oberoendet för ett sådant icke-parlamentariskt 
kontrollorgan, t.ex. de gemensamma tillsynsmyndigheterna. Det finns alltså mycket att lära 
från bra praxis på nationell nivå, nämligen att icke-parlamentariska kontrollorgan bör ha 
sista ordet om huruvida det ska granska en fråga på begäran av parlamentet eller annan 
enhet (se kapitel fyra). 
 
Rekommendation 6: Europaparlamentet bör inleda en regelbunden dialog med de 
gemensamma tillsynsmyndigheterna för Europol och Eurojust och bör använda 
tillsynsmyndigheternas rapporter och sakkunskap i sin egen kontroll av 
AFSJ-myndigheterna.  
 

Standardisering av Europaparlamentets rätt att inkalla 
AFSJ-myndigheternas direktörer 
 
Europaparlamentet har för närvarande befogenhet att kräva att Europols direktör och 
ordföranden i Europols styrelse ska komma till parlamentet. Denna befogenhet bör utvidgas 
till att omfatta Frontex (direktören och styrelseordföranden) samt Eurojust (den 
administrativa direktören och kollegiets ordförande). Europaparlamentet har visserligen 
inte dessa befogenheter i fråga om Eurojust och Frontex, men det bör betonas att 
AFSJ-myndigheternas direktörer ofta infinner sig i parlamentet på parlamentets begäran 
och förstår att det skulle vara en dålig politik att vägra komma.  
 
Befogenheten att inkalla organens direktörer och ordförande kan vara till stor nytta även i 
andra sammanhang än när de redogör för sitt organs årsrapport. Det skulle t.ex. innebära 
att Europaparlamentet kan kräva att en direktör ska komma om det uppstår ett särskilt 
problem eller om en skandal avslöjas. Rätten att kalla direktören för ett AFSJ-organ är dock 
av begränsat värde om inte Europaparlamentets ledamöter har rätt att diskutera 
sekretessbelagda frågor. Enligt nuvarande förfaranden är direktörerna förbjudna att svara 
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eller väljer att inte svara på frågor som medför att de avslöjar sekretessbelagd information. 
Detta visar ännu mer att en ordentlig ram för parlamentarisk tillgång till sekretessbelagd 
information behöver utformas innan andra kontrollmekanismer utarbetas (se nedan). 
 
Vi har valt att begränsa denna rekommendation till AFSJ-myndigheterna, dvs. att inte ta 
med Sitcens direktör. Det är svårt att tänka sig att denna formella befogenhet skulle kunna 
utsträckas till Sitcens direktör, eftersom Sitcen inte är ett självständigt organ. 
Europaparlamentet kan dock kräva att unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, som ansvarar för Sitcen, ska komma. 
 
Rekommendation 7: Europaparlamentets befogenheter att kalla Europols direktör och 
styrelseordförande bör utsträckas till motsvarande personer hos Eurojust och Frontex. 
 

Kontroll av utnämningen av organens direktörer 
 
För närvarande medverkar inte Europaparlamentet vid utnämningen av 
AFSJ-myndigheternas direktörer eller Sitcens direktör. Europaparlamentet har dock sedan 
länge framfört önskemål om att få medverka vid utnämningen av direktörer för dessa 
organ. Granskningen i kapitel fyra av de nationella parlamentens roll vid utnämningen av 
direktörer för underrättelsetjänsterna visar att de flesta parlament inte medverkar i 
utnämningen av dem.  
 
Det finns flera nackdelar med att engagera Europaparlamentet i utnämningen av direktörer. 
De är ungefär desamma som argumenten för de nationella parlamentens roll i detta 
avseende, vilka beskrivs i kapitel fyra. Först och främst finns det en risk för politisering av 
arbetet i dessa organ, som är avsedda att vara opolitiska, om Europaparlamentet 
medverkar vid utnämningen av direktörerna. Denna risk skulle mångdubblas om 
parlamentets roll i utnämningen av direktörer skulle inbegripa befogenheten att avvisa en 
kandidat. För det andra är den nuvarande processen för att utnämna direktörer/ordförande 
för Europol, Frontex och Eurojust redan utdragen och ohanterlig eftersom den innebär att 
27 medlemsstater försöker hitta en kompromisskandidat. Att lägga till Europaparlamentet i 
processen skulle ytterligare komplicera och förlänga en redan tidskrävande process. Att 
27 stater redan medverkar i valet av direktörer säkerställer att det finns inbyggda 
kontroller och balanser, som förhindrar att ett enda parti utnämner en direktör för att 
främja sina intressen. Det undanröjer en av huvudorsakerna till att nationella parlament 
medverkar i utnämningen av direktörer för underrättelsetjänster: för att förhindra att den 
sittande regeringen utnämner någon för att främja och skydda partipolitiska intressen.  
 
Sammanfattningsvis är författarna inte övertygade om att Europaparlamentet bör ges en 
roll i utnämningen av direktörer för AFSJ-organ. Parlamentet bör dock hållas informerad om 
utnämningsprocessen. Detta bör inbegripa information om de föreslagna kandidaternas 
identitet och meriter.  
 
Rekommendation 8: Europaparlamentet bör inte ges en roll i utnämningen av 
direktörer/ordförande för AFSJ-organen.  
 

En uppgift för Europaparlamentet i utvärderingen av hur 
AFSJ-organens samarbetspartner behandlar de mänskliga 
rättigheterna  
 
De gemensamma tillsynsmyndigheterna yttrar sig om det rättsliga och institutionella 
regelverket för skydd av personuppgifter i tredjeländer, men de granskar inte den allmänna 
situationen i fråga om de mänskliga rättigheterna för vissa utländska partner, exempelvis 
ett polisorgan i ett tredjeland. Det finns därför ingen oberoende utvärdering av om de 
organ som AFSJ-organen utbyter uppgifter med använder tekniker som kränker de 
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mänskliga rättigheterna. Detta är så som diskuteras i kapitel fyra av betydelse för både 
inkommande och utgående information. Utländska partner kan samla in information genom 
användning av exempelvis tortyr eller godtyckliga fängslanden och sedan utbyta den 
informationen med AFSJ-organ. De kan även använda uppgifter som lämnats av 
AFSJ-organen som en del i verksamheter som kränker de mänskliga rättigheterna. De 
frågor som detta reser aktualiseras främst i samband med utbytet av personuppgifter.  
 
Även om AFSJ-organens egna processer för tillbörlig försiktighet borde förhindra att detta 
sker är det en bra praxis för ett oberoende kontrollorgan att lämna någon form av 
utvärdering av huruvida partnerorgan i tredjeland rent allmänt värdesätter de mänskliga 
rättigheterna. Det finns en praxis för detta på nationell nivå (se kapitel fyra) och detta är 
en uppgift som skulle kunna utföras av Europaparlamentet eller något annat oberoende 
organ. Om Europaparlamentet tar på sig uppgiften vore det bra med medverkan av 
underutskottet för de mänskliga rättigheterna (till utskottet för utrikesfrågor, AFET), som 
har sakkunskap när det gäller att granska de mänskliga rättigheterna utanför EU. Sådana 
utvärderingar bör inte vara bindande utan tjäna som information för rådet och 
AFSJ-myndigheternas styrelser när de ingår avtal om informationsutbyte med tredjeländer.  
 
 
Rekommendation 9: Europaparlamentet bör se till att antingen ett underutskott eller ett 
särskilt icke-parlamentariskt organ tillhandahåller oberoende utvärderingar av hur väl de 
organ i tredjeland med vilka AFSJ-organen samarbetar iakttar de mänskliga rättigheterna. 
Sådana utvärderingar kan ske innan ett avtal om informationsutbyte eller annat 
samarbetsavtal ingås med ett tredjeland och under genomförandet av dessa avtal. 
 

En uppgift för Europaparlamentet i granskningen av AFSJ-organens 
avtal om informationsutbyte och samförståndsavtal 
 
Avtal om informationsutbyte är en viktig del av organens politik och bör därför granskas av 
Europaparlamentet. Det är viktigt att Europaparlament känner till villkoren för 
AFSJ-organens samarbete med varandra och med utländska enheter. Enligt vår uppfattning 
bör Europaparlamentet inte medverka i utarbetandet eller godkännandet av avtal om 
informationsutbyte mellan organ eller samförståndsavtal (som är skilda från avtal mellan 
EU och tredjeländer, t.ex. Swift-avtalet). Ett utsett parlamentsorgan bör dock kunna 
granska de avtal som ingåtts i efterhand och ställa frågor om bl.a. innehållet i och 
genomförandet av sådana avtal. Det räcker inte att Europaparlamentet bara informeras om 
att avtalen finns. Följaktligen bör AFSJ-organen vara skyldiga att överlämna avtal och 
samförståndsavtal till berörda organ i parlamentet även om avtalen betraktas som 
sekretessbelagda.  
 
Rekommendation 10: Europaparlamentet bör ha tillgång till avtal om 
informationsutbyte och andra samförståndsavtal mellan AFSJ-organ inom EU samt mellan 
AFSJ-organ och tredjeländer eller organisationer. 
 

Europaparlamentets tillgång till och skydd av sekretessbelagd 
information 
 
Som analysen av kontrollen av underrättelsetjänster på nationell nivå visar är information 
själva förutsättningen för kontrollen. Ett uppdrag att kontrollera ett organs arbete är till 
liten nytta om det inte åtföljs av tillgång till relevant information. Det kommer att bli 
mycket svårt att stärka den parlamentariska kontrollen av AFSJ-organ utan klara och 
förutsebara bestämmelser och förfaranden för Europaparlamentets tillgång till relevant 
information från dessa organ, kommissionen och rådet. Tillgång till relevant information är 
avgörande för kontrollen, men det är också viktigt för en effektiv kontroll att 
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kontrollanterna hanterar informationen på ett kompetent sätt. Om Europaparlamentet får 
förbättrad tillgång till sekretessbelagd information för måste parlamentet följaktligen 
utveckla lämpliga förfaranden för skydd av denna information, och dess ledamöter måste 
åta sig att hantera sekretessbelagd information på ett kompetent sätt.  
 

Förbättra Europaparlamentets tillgång till sekretessbelagd information inom AFSJ 
 
Utvecklingen av ett lämpligt rättsligt och institutionellt regelverk för parlamentets tillgång 
till sekretessbelagd information är av grundläggande betydelse för att stärka 
Europaparlamentets kontroll av AFSJ-organen. Diskussionen om Europaparlamentets 
tillgång till sekretessbelagd information måste ske i takt med utvecklingen av dess uppdrag 
att kontrollera AFSJ-organen. Vi har i hela studien argumenterat för att ett kontrollorgans 
informationsbehov måste vara nära förknippat med dess uppdrag. Tillgång till relevant 
sekretessbelagd information är viktig, oberoende av vilka aspekter av AFSJ-organens 
arbete som Europaparlamentet vill kontrollera och vilken institutionell mekanism som väljs 
för att genomföra kontrollen (en diskussion om dessa mekanismer följer nedan). Olika 
aspekter av AFSJ-organens arbete är nämligen sekretessbelagda och/eller inbegriper att 
sekretessbelagd information behandlas eller skapas.  
 
Parlamentets tillgång till sekretessbelagd information diskuteras för närvarande i samband 
med överläggningarna om översynen av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) 1049/2001 – en lagstiftning som till synes handlar om allmänhetens tillgång till 
information från EU-enheter. Europaparlamentets föredragande i ärendet, 
Michael Cashman, har valt att inbegripa bestämmelser om parlamentets tillgång till 
information i det bredare förslaget till regelverk om allmänhetens tillgång till EU-dokument. 
Detta förhållningssätt har flera fördelar. För det första är syftet att se till att det finns ett 
allmänt regelverk för Europaparlamentets tillgång till sekretessbelagd information från alla 
EU-enheter och inom alla politikområden. Detta kan vara att föredra framför ett 
fragmenterat regelverk för parlamentets tillgång till information som bygger på 
interinstitutionella avtal om olika områden. Effekterna av det nuvarande regelverket är att 
Europaparlamentet har tillgång till sekretessbelagd information från exempelvis rådet på 
vissa områden men inte andra och att olika förutsättningar gäller för tillgången till 
sekretessbelagd information på olika politikområden. För det andra skulle införandet av 
bestämmelser om Europaparlamentets tillgång till sekretessbelagd information som en del 
av den bredare lagstiftningen om allmänhetens tillgång till information kunna bidra till att 
dessa bestämmelser får lagstatus i stället för att ingå i interinstitutionella avtal, som har 
lägre rättslig status.  
 
Trots dessa fördelar anser vi att parlamentets tillgång till sekretessbelagd information bör 
frikopplas från bestämmelserna om allmänhetens tillgång till information. Detta stöds av 
praxisen på nationell nivå, där lagarna om informationsfrihet och/eller tillgång till 
information är helt skilda från föreskrifter om parlamentets tillgång till information. 
Parlamentets tillgång till sekretessbelagd information medför tillgång till särskilda 
kategorier av information som är befogade undantag från offentlighetsprincipen, t.ex. 
information om underrättelsetjänsternas arbete. Det är just därför att sådan information är 
undantagen offentlighetsprincipen som den måste vara tillgänglig för vissa parlamentariker 
och institutioner som inrättats av parlamenten för kontroll av bl.a. underrättelsetjänsterna. 
I praktiskt taget alla stater som analyserades i studien har parlamenten privilegierad 
tillgång till sekretessbelagd information, som bl.a. gör det möjligt för dem att kontrollera 
underrättelseverksamheter. Detta bygger på tanken att parlamentarikerna väljs av folket 
för att ställa regeringarna och deras organ till ansvar. För att göra detta behöver de ha 
privilegierad tillgång till information som inte nödvändigtvis är tillgänglig för allmänheten. 
Dessa bestämmelser styr därför parlamentets tillgång till sekretessbelagd information enligt 
lag och är frikopplade från lagarna om allmän informationsfrihet och/eller tillgång till 
information. 
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Rekommendation 11: Nya förordningar om Europaparlamentets tillgång till 
sekretessbelagd information bör vara frikopplad från lagstiftningen om allmänhetens 
tillgång till information.  
 

Den rättsliga grunden för Europaparlamentets tillgång till information  
 
Europaparlamentet bör undersöka en rad alternativ för utarbetandet av ett nytt regelverk 
för parlamentets tillgång till sekretessbelagd information i och utanför området med frihet, 
säkerhet och rättvisa. För det första kan bestämmelser om parlamentets tillgång till 
sekretessbelagd information integreras i de nya förordningarna om Europol, Eurojust och 
Frontex. Bestämmelserna bör utvecklas parallellt med förordningarna om 
parlamentskontroll av dessa organ för att se till att Europaparlamentet har tillgång till 
sekretessbelagd information från och om alla organ som ingår i dess kontrolluppdrag och 
kontrollfunktioner. Det är viktigt att notera att bestämmelserna bör omfatta 
Europaparlamentets tillgång till sekretessbelagd information från rådet eftersom rådet 
ansvarar för stora mängder information om AFSJ-organen.  
 
För det andra kan Europaparlamentet försöka förhandla fram ett särskilt interinstitutionellt 
avtal med rådet som täcker området med frihet, säkerhet och rättvisa. Ett avtal med rådet 
om området med frihet, säkerhet och rättvisa kan bidra till att få till stånd en enhetlig 
uppsättning bestämmelser om parlamentets tillgång och en mekanism för denna tillgång 
(t.ex. alternativet med ett särskilt utskott eller underutskott som diskuteras i kapitel fem). 
Det är dock inte självklart att ett avtal med rådet skulle kunna utsträckas till att gälla 
parlamentets tillgång till information från organen själva. Det kan behövas någon form av 
avtal mellan Europaparlamentet och vart och ett av dessa tre organ om parlamentets 
tillgång till information. Detta skulle troligen kräva en ändring av den befintliga 
lagstiftningen om varje organ, vilket troligen inte kommer att ske eftersom 
lagstiftningsgrunden för samtliga tre organ ska ändras inom de kommande tre åren.  
 
För det tredje kan Europaparlamentets tillgång till sekretessbelagd information på alla 
politikområden regleras genom en övergripande lag som även handlar om allmänhetens 
tillgång till EU-handlingar. Enligt de nuvarande förslagen skulle Europaparlamentet kunna 
begära tillgång till sekretessbelagd information via bland annat det utskott som ansvarar 
för ett visst ämnesområde, t.ex. LIBE-utskottet för området med frihet, säkerhet och 
rättvisa. Om begäran beviljas görs informationen tillgänglig för ett visst utskott bestående 
av sju ledamöter som utsetts av Europaparlamentets talmanskonferens. Ledamöterna i 
utskottet skulle kunna bestå av en kärna, exempelvis ledarna för de politiska grupperna, 
men det skulle inte finnas några fasta platser. Fördelarna med denna institutionella 
mekanism diskuteras närmare nedan. Av de skäl som nämns ovan bör Europaparlamentets 
tillgång till sekretessbelagd information dock inte ingå i lagstiftningen om allmänhetens 
tillgång till information.  
 
Rekommendation 12: I ny lagstiftning om AFSJ-myndigheterna (Europol, Eurojust och 
Frontex) bör det ingå bestämmelser om Europaparlamentets tillgång till sekretessbelagd 
information från och om dessa organ. Bestämmelserna bör förankras i Europaparlamentets 
uppdrag att kontrollera dessa organ, som fastställs i samma lagstiftning. 
 
I kapitel tre hävdar vi att regelverket för Europaparlamentets tillgång till information om 
Sitcen behöver prövas separat. Sitcen har visserligen vissa funktioner som är relevanta för 
AFSJ men Sitcen tillhör en annan politisk domän (Gusp), där Europaparlamentet har färre 
befogenheter. Till skillnad från AFSJ-myndigheterna har den inte en egen rättslig grund och 
det finns inte heller några planer på att göra Lissabonfördraget till dess rättsliga grund.  
 
Europaparlamentets nuvarande särskilda utskott för Gusp kanske kan få tillgång till 
information om Sitcen men så vitt vi vet har utskottet aldrig utnyttjat den möjligheten. 
Eftersom Lissabonfördraget innebär stora förändringar på Gusp-området kommer 2002 års 
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interinstitutionella avtal mellan rådet och Europaparlamentet troligen att behöva 
omförhandlas. I denna studie är den viktigaste förändringen att Sitcen inte längre är enbart 
rådets inrättning eftersom den nu ingår i Europeiska utrikestjänsten. Den höga 
representanten har förklarat att det befintliga interinstitutionella avtalet mellan rådet och 
Europaparlamentet, som reglerar parlamentets tillgång till sekretessbelagd information 
inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, kommer att fortsätta att vara 
tillämpligt. Mot detta talar att Europeiska utrikestjänstens sätt att verka är så annorlunda 
att det verkar troligt att det behövs ett nytt avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska 
utrikestjänsten, som inbegriper bestämmelser om parlamentets tillgång till sekretessbelagd 
information. Med hänsyn till Sitcens mellanstatliga karaktär kan dock rådet fortsätta att 
vara portvakt för all parlamentarisk tillgång till information om detta organ. Det är därför 
möjligt att det befintliga avtalet från 2002 mellan Europaparlamentet och rådet eller en 
uppdaterad version av detta kommer att vara tillämpligt även i fortsättningen.  
 
Rekommendation 13: Europaparlamentet bör överväga att förhandla fram ett 
interinstitutionellt avtal med Europeiska utrikestjänsten, som bör innefatta bestämmelser 
om parlamentets tillgång till sekretessbelagd information.  
 

Omfattningen av Europaparlamentets tillgång till sekretessbelagd information från 
AFSJ-myndigheterna 
 
I stället för en uppräkning av vilka slag av information som Europaparlamentet kan få 
tillgång till, vore det önskvärt att man i lagstiftningen ger Europaparlamentet en allmän rätt 
att begära tillgång till sekretessbelagd information som bedöms vara relevant för dess 
(nya) kontrolluppdrag och kontrollfunktioner. I kapitel fyra hävdar vi att detta är en bra 
praxis på nationell nivå som bidrar till att se till att det är kontrollanten som i första hand 
ansvarar för att bestämma vilken information som är relevant. När det gäller 
Europaparlaments kontroll av AFSJ-myndigheterna bör sekretessbelagd information kunna 
begäras och göras tillgänglig för någon av de ovan angivna institutionella mekanismerna. 
Tillgången till sekretessbelagd information på begäran bör dock omfattas av lämpliga 
begränsningar, exempelvis de som finns i bilaga II i 2010 års ramavtal mellan 
Europaparlamentet och kommissionen.  
 
Rekommendation 14: I lagbestämmelserna om Europaparlamentets kontroll av 
AFSJ-myndigheterna bör det ingå en allmän rätt för ett av parlamentet utsett organ att få 
tillgång till sekretessbelagd information om det anser att informationen är av betydelse för 
dess kontrolluppdrag och kontrollfunktioner. 

 
Medan Europaparlamentet behöver en allmän rätt att begära tillgång till sekretessbelagd 
information av betydelse för dess uppdrag att kontrollera AFSJ-myndigheterna kan kanske 
tillgången till relevant information bättre säkerställas genom en skyldighet för organen att 
själva i förväg lämna vissa kategorier av information. Enligt vad som förespråkas i kapitel 
fem, skulle exempelvis följande information kunna vara föremål för ett proaktivt 
överlämnande av information: 
 

 AFSJ-myndigheternas årliga arbetsplaner. 
 Organens hotbedömningar. 
 Samarbetsavtal och avtal om informationsutbyte mellan AFSJ-myndigheterna. 
 Samarbetsavtal och avtal om informationsutbyte mellan AFSJ-myndigheterna och 

tredjeländer. 
 All information om budget och tidigare utgifter. 

 
Ett proaktivt överlämnande av information av detta slag överensstämmer i stort sett med 
liknande bestämmelser om proaktivt informationsöverlämnande till kontrollorgan på 
nationell nivå (se kapitel fyra). 
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Rekommendation 15: I nya lagbestämmelser om Europaparlamentets kontroll av 
AFSJ-myndigheterna bör man räkna upp olika informationskategorier, inbegripet 
sekretessbelagd information, som måste lämnas ut proaktivt till ett av parlamentet utsett 
organ. 
 

Skyddet av information som Europaparlamentet hanterar 
 
Förbättrad tillgång till sekretessbelagd information för Europaparlamentet måste åtföljas av 
en samtidig utveckling av bestämmelser och förfaranden om skydd av sekretessbelagd 
information som Europaparlamentet hanterar.  
 
I kapitel fyra beskrivs tre huvudmetoder för att se till att personer i kontrollorganen inte 
lämnar ut sekretessbelagd information utan vederbörligt tillstånd. Europaparlamentet kan 
ha anledning att titta närmare på var och en av dessa metoder. För det första behöver 
åtgärder vidtas för att se till att lämpliga personer väljs ut för uppdrag där de kommer att 
få tillgång till sekretessbelagd information. Ett mycket enkelt sätt att göra det, som kan 
tillämpas i Europaparlamentet, är att gruppledarna omsorgsfullt väljer ut de 
parlamentsledamöter som ska ingå i organ som får tillgång till sekretessbelagd information. 
Europaparlamentet kan följa den praxis som används i vissa nationella parlament där 
ledamöter i utskott som har tillgång till sekretessbelagd information väljs av sina 
parlamentskolleger, vilket tryggar stöd från alla partier (se kapitel fyra). Det finns dock 
ingen praxis för detta i Europaparlamentet.  
 
Kontroll- och säkerhetsgodkännanden används även av vissa kontrollorgan. 
Europaparlamentets personal kan helt klart åläggas säkerhetskontroller innan de får 
tillgång till sekretessbelagd information, men situationen för Europaparlamentets ledamöter 
är mer komplicerad. Enligt beskrivningen i kapitel fyra omfattas parlamentsledamöterna av 
kontroll- och säkerhetsgodkännanden i de flesta (men inte alla) EU-stater. Skillnaderna i 
nationell praxis har utgjort ett problem för Europaparlamentet eftersom förfarandena för 
säkerhetskontroll (av Europaparlamentets ledamöter) måste genomföras av nationella 
myndigheter och i många EU-stater får inte parlamentsledamöter omfattas av 
säkerhetskontroll. I 2010 års ramavtal mellan Europaparlamentet och kommissionen 
lämnades därför ett visst utrymme för varierande praxis i medlemsstaterna genom 
infogandet av frasen ”lämplig personlig säkerhetsprövning”. Eftersom säkerhetskontroll av 
parlamentsledamöter är en känslig fråga är det tillrådligt att EU-institutionerna följer denna 
uppläggning när de utarbetar regelverket för Europaparlamentsledamöternas tillgång till 
sekretessbelagd information från andra EU-institutioner och organ. Det bör dock betonas 
att säkerhetskontrollen kan ses som en förtroendeuppbyggande åtgärd som kan göra det 
lättare för kontrollanterna att få tillgång till sekretessbelagd information. 
Europaparlamentsledamöter som ingår i organ som har tillgång till sekretessbelagd 
information kan därför ha anledning att själva be om att bli föremål för säkerhetskontroller, 
även om parlamentsledamöter i det egna landet vanligtvis inte omfattas av 
säkerhetskontroller. 
 
För det andra har de flesta staterna ett förbud mot att parlamentsledamöter eller andra 
kontrollanter utlämnar obehörig sekretessbelagd information. På EU-nivå kompliceras 
sanktioner för obehörigt utlämnande av att åtal mot Europaparlamentets ledamöter måste 
ske enligt nationell lag. Europaparlamentet har dock sina egna disciplinära förfaranden som 
kan användas om en parlamentsledamot utan tillstånd utlämnar sekretessbelagd 
information. En utvärdering av om dessa förfaranden är lämpliga ligger utanför ramen för 
studien. Det krävs ytterligare undersökningar för att avgöra om förfarandena är effektiva 
och om nationella straffrättsliga bestämmelser är tillämpliga om Europaparlamentets 
ledamöter och personal utelämnar sekretessbelagd information. Samma bestämmelser bör 
helst gälla för hela EU i detta avseende för att undvika problem med att 
Europaparlamentsledamöter behandlas olika beroende på nationalitet. 
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Slutligen spelar fysiska skyddsåtgärder och skyddsförfaranden en viktig roll för att se till att 
den sekretessbelagda informationen inte utelämnas av misstag eller uppsåtligen. När detta 
skrevs i maj 2011 arbetade en arbetsgrupp inom Europaparlamentet med utformningen av 
nya säkerhetsförfaranden som ska göra det möjligt för parlamentet att ta emot och hantera 
sekretessbelagd information. Detta sker inom ramen för genomförandet av bilaga II till 
2010 års ramavtal mellan Europaparlamentet och kommissionen. Utarbetandet av dessa 
säkerhetsförfaranden har drivits på av ett avtal som underlättar Europaparlamentets 
tillgång till sekretessbelagd information från kommissionen. Dessa förfaranden skulle kunna 
tillämpas på information som tas emot från rådet, Europeiska utrikestjänsten och 
AFSJ-organen. Eftersom förfaranden för uppgiftsskydd är en mycket teknisk fråga kan 
Europaparlamentet dra nytta av diskussioner med nationella parlament och 
icke-parlamentariska kontrollorgan som har erfarenhet av att hantera liknande frågor. 
 
Det är viktigt att konstatera att dessa förfaranden i sig inte räcker för att övertyga 
AFSJ-organen, rådet, kommissionen och medlemsstaterna om att Europaparlamentet kan 
anförtros sekretessbelagd information. Med tiden kan förtroendefulla förbindelser byggas 
upp, vilket skulle underlättas betydligt om Europaparlamentets ledamöter visar att de inte 
kommer att utlämna information utan vederbörligt tillstånd. 

Kontrollmekanismer 
 
I kapitel fem lägger vi fram olika alternativ i fråga om de mekanismer eller organ inom 
parlamentet som skulle kunna åta sig de kontrollfunktioner som diskuteras här. Detta är 
också de mekanismer genom vilka Europaparlamentet bör kunna få tillgång till 
sekretessbelagd information på området med frihet, säkerhet och rättvisa.  
 
Det organ som ges det primära ansvaret för kontrollen av AFSJ-myndigheterna bör vara 
samma organ som har tillgång till sekretessbelagd information på området med frihet, 
säkerhet och rättvisa. Det framgår av kapitel fyra att på nationell nivå är de särskilda 
kontrollutskotten praktiskt taget alltid ett av (eller det enda) organ i parlamentet som har 
tillgång till sekretessbelagd information på säkerhetsområdet (se tabell 3). Om parlamentet 
har en mekanism för att få tillgång till information om AFSJ-myndigheter och ett särskilt 
kontrollorgan utan tillgång till information på samma nivå skulle detta allvarligt försvåra 
dessa organs kontroll. Skälen till detta är uppenbara: organ med ett kontrolluppdrag 
behöver få tillgång till relevant information, och organ som har tillgång till informationen 
om vissa organ men inte något klart uppdrag att kontrollera dessa organ kan inte effektivt 
utnyttja sin privilegierade tillgång till information.  
 
Rekommendation 16: De organ inom Europaparlamentet som ansvarar för kontrollen av 
AFSJ-myndigheterna bör också vara det parlamentsorgan som har tillgång till 
sekretessbelagd information på området för frihet, säkerhet och rättvisa.  
 
Europaparlamentet bör ha ett organ (t.ex. LIBE-utskottet eller ett nyinrättat utskott) som 
har den ledande rollen i parlamentets kontroll av AFSJ-myndigheterna. För att se till att 
Europaparlamentet har en enhetlig och samordnad metod i kontrollen av 
AFSJ-myndigheterna bör det finnas ett organ som har huvudansvaret för alla 
kontrollfunktioner för samtliga AFSJ-myndigheter. Detta ansvar bör inbegripa inte bara 
Europaparlamentets egen kontroll och kontrollfunktioner utan även samarbete med 
nationella parlament och icke-parlamentariska kontrollorgan, t.ex. de gemensamma 
tillsynsmyndigheterna. Ett viktigt undantag är den ekonomiska kontrollen av organen som 
naturligtvis bör fortsätta att vara budgetutskottets och budgetkontrollutskottets ansvar. 
Oavsett vilket organ som har huvudansvaret för kontrollen av AFSJ-myndigheterna bör det 
ha ett nära samarbete med BUDG- och CONT-utskotten i fråga om dessa organ. Det bör 
betonas att det organ som diskuteras i detta stycke inte kan ha huvudansvaret för 
kontrollen av Sitcen, eftersom Sitcen ingår i den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken under den höga representanten.  
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Rekommendation 17: Europaparlamentet bör se till att ett organ har huvudansvaret för 
kontrollen av organen inom området med frihet, säkerhet och rättvisa.  
 

LIBE-utskottets utförande av ytterligare kontrollfunktioner 
 
Om Europaparlamentet skulle inrätta ett nytt organ eller en ny mekanism blir detta 
sannolikt en komplicerad och utdragen process som kräver samtycke av en rad andra 
berörda. Beroende på vilken typ av mekanism Europaparlamentet bestämmer sig för att 
inrätta kan det vara omöjligt till dess att ny lagstiftning om Europol och Eurojust utarbetas 
och det finns ett regelverk som reglerar Europaparlamentets tillgång till sekretessbelagd 
information på området för frihet, säkerhet och rättvisa. LIBE-utskottet behöver därför 
utveckla förfaranden som gör att det åtminstone tills vidare bättre kan fungera som forum 
för kontrollen av AFSJ-myndigheterna.  
 
Ett relativt okomplicerat alternativ är att LIBE-utskottets presidium håller 
icke-protokollförda utfrågningar med direktörer/ordförande för AFSJ-myndigheter och/eller 
företrädare för styrelsen (för Europol och Frontex) och kollegiet (i fråga om Eurojust). 
Detta alternativ kan utnyttjas för att göra det möjligt för Europaparlamentets ledamöter att 
diskutera känsliga frågor med dessa personer bakom stängda dörrar i möten med en liten 
krets. De frågor som diskuteras kan inbegripa allt som ingår i LIBE-utskottets bredare 
mandat. Exempelvis skulle direktörerna kunna använda dessa möten till att informera 
presidieledamöterna om strategiskt känsliga frågor eller problem inom deras organs 
verksamhet. Under våra intervjuer framkom det tydligt att vissa 
Europaparlamentsledamöter och direktörer skulle välkomna möjligheten att hålla mer 
slutna möten då känsliga frågor behöver diskuteras. Sådana möten skulle kunna 
arrangeras på begäran av LIBE-utskottets ordförande, AFSJ-myndigheternas 
direktörer/ordförande och/eller berörda personer i styrelserna eller kollegiet. Medan möten 
med en liten krets bakom stängda dörrar kan vara ett användbart alternativ för 
diskussioner om vissa frågor, kan de inte fungera som mekanism för de ovan beskrivna 
kontrollfunktionerna.  
 
Rekommendation 18: Europaparlamentets LIBE-utskott bör därför utveckla förfaranden 
som gör det bättre lämpat att fungera som forum för kontrollen av AFSJ-myndigheterna, 
åtminstone som en tillfällig lösning. LIBE-utskottet bör för detta ändamål använda sig av 
icke-protokollförda möten mellan dess presidium och AFSJ-myndigheternas direktörer (eller 
ordförande i fråga om Eurojust) och/eller företrädare för styrelserna (eller kollegiet ifråga 
om Eurojust) för att ta upp känsliga frågor som inte kan diskuteras vid möten med hela 
utskottet. 
 

Alternativen med ett särskilt utskott för området med frihet, 
säkerhet och rättvisa 
 
I kapitel tre i studien granskas hur ett särskilt utskott i Europaparlamentet – en liten grupp 
parlamentsledamöter som främst hämtas från AFET-utskottet – som används för att göra 
det möjligt för parlamentet att ta upp frågor som inbegriper sekretessbelagd information på 
Gusp-området (i det följande kallat utskottet för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken – Gusp-utskottet). Det finns en rad alternativ för att utsträcka utskottets 
ansvarsområde eller använda en liknande modell för kontrollen av AFSJ-organen. Det 
särskilda utskottets ansvarsområde kan eventuellt utsträckas till området med frihet, 
säkerhet och rättvisa, via ett ändrat interinstitutionellt avtal, så att Europaparlamentet kan 
ta upp frågor som inbegriper sekretessbelagd information om bl.a. AFSJ-myndigheterna. 
Ett annat alternativ är att Europaparlamentet och rådet kommer överens om att inrätta ett 
särskilt utskott för området med frihet, säkerhet och rättvisa med det särskilda Gusp-
utskottet som förebild. Båda alternativen har en rad nackdelar.  
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Ett första problem är att ett särskilt utskott i princip inte är något annat än ett medel för 
dess överordnade utskott att få tillgång till viss sekretessbelagd information. Varken det 
nuvarande särskilda utskottet eller det föreslagna AFSJ-utskottet (så som det beskrivs här) 
skulle ha ett särskild kontrolluppdrag. Om det skulle ges ett uttryckligt uppdrag bör man i 
stället välja alternativet med ett säkerhetskontrollerat underutskott (se nedan). Eftersom 
ett särskilt utskott skulle bestå av en liten grupp Europaparlamentsledamöter utan ett eget 
sekretariat som sammanträder sporadiskt är det dessutom svårt att tänka sig att det skulle 
kunna ta på sig de olika kontrollfunktioner som beskrivs i kapitel fem och som 
sammanfattas här.  
 
För det andra är det osäkert om ett särskilt utskott skulle kunna använda den 
sekretessbelagda information som den har tillgång till i samband med diskussioner med 
rådet och/eller tjänstemän från organet. Eftersom det särskilda utskottet inte skulle ha i 
uppdrag eller behörighet att utarbeta rapporter eller betänkanden, är det oklart vilket 
ändamål som skulle uppfyllas genom att ge det tillgång till sekretessbelagd information. 
Ledamöterna skulle vidare uppenbart vara förbjudna att utlämna eller hänvisa till den 
sekretessbelagda informationen i diskussioner med sina kolleger i LIBE-utskottet. Detta 
skulle göra det svårt för LIBE-utskottet att använda sig av det särskilda utskottets 
privilegierade tillgång till sekretessbelagd information i sitt eget arbete. Användningen av 
ett särskilt AFSJ-utskott överensstämmer således inte med rekommendation 16, där det 
betonas att det organ som kontrollerar AFSJ-myndigheterna måste vara samma organ som 
har tillgång till sekretessbelagd information om dessa organ.  
 
För det tredje, om ledamöterna i ett särskilt AFSJ-utskott inte är experter på de frågor och 
organ som diskuteras kanske de inte har den sakkunskap som krävs för att ställa de mest 
relevanta frågorna och/eller begära tillgång till relevant information. Risken för att ett 
särskilt utskott inte har tillräcklig specialistkunskap ökas betydligt om Europaparlamentet 
och rådet väljer alternativet att utsträcka det befintliga Gusp-utskottets ansvarsområde. 
Anledningen till detta är att ledamöterna och medarbetarna främst hämtas från 
AFET-utskottet och kanske inte har den särskilda kunskap eller expertis som är relevant för 
området med frihet, säkerhet och rättvisa.  
 
Ett särskilt utskott för området med frihet, säkerhet och rättvisa (och liknande 
arrangemang på andra politikområden) undanröjer inte behovet av ett övergripande 
regelverk för Europaparlamentets tillgång till information inom och utanför detta område. 
Om en särskild grupp Europaparlamentsledamöter beviljas tillgång till sekretessbelagd 
AFSJ-information finns det risk för att rådet försöker kringgå behovet av en grundläggande 
omprövning av ramen för parlamentets tillgång till information.  
 
Rekommendation 19: Europaparlamentet bör inte eftersträva att utöka det befintliga 
särskilda utskottets ansvarsområde till att omfatta området med frihet, säkerhet och 
rättvisa (AFSJ) eller att inrätta et nytt särskilt AFSJ-utskott. 
 
Europaparlamentets nuvarande särskilda Gusp-utskott kan ta upp Gusp-frågor som 
inbegriper sekretessbelagd information med den höga representanten. Eftersom Sitcen 
tillhör den höga representantens ansvarsområde kan det särskilda Gusp-utskottet använda 
mötena med den höga representanten till att ta upp frågor som gäller Sitcen. Ledamöter i 
det särskilda Gusp-utskottet kan t.ex. försöka få veta mer om Sitcens sammansättning, 
dess aktuella prioriteringar eller dess uppgift att tillhandahålla bedömningar om hot mot 
EU:s inre säkerhet.  
 
Återigen har användningen av ett särskilt utskott en rad viktiga nackdelar. För det första är 
det tveksamt om tillgång bland en mycket begränsad grupp av Europaparlamentsledamöter 
till information om Sitcens arbete kommer att bidra särskilt till att öka den allmänna 
kännedomen om Sitcen bland Europaparlamentets ledamöter och medarbetare. Dessa 
diskussioners potential att bidra till en ökad kännedom om Sitcens roll skulle också vara 
beroende av hur mycket av den information som diskuteras i ett särskilt utskott anses vara 
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sekretessbelagd. För det andra, för att detta alternativ ska fungera måste AFET-utskottets 
ordförande vara villig att ta upp frågan om Sitcens inre säkerhetsfunktioner med den höga 
representanten. Detta kan förefalla osannolikt eftersom AFET-utskottet inte ansvarar för 
frågor om den inre säkerheten och har en mängd andra prioriterade frågor att ta upp med 
den höga representanten. Slutligen finns det naturligtvis inte någon garanti för att den 
höga representanten är beredd att diskutera dessa frågor eftersom Sitcens arbete förblir 
ytterst känsligt på grund av närvaron av de utstationerade tjänstemännen från de 
nationella underrättelsetjänsterna. 
 
Trots dessa nackdelar är det nuvarande Gusp-utskottet den enda tillgängliga lösningen för 
Europaparlamentets diskussioner om Sitcens arbete. Som vi redan har konstaterat har 
Europaparlamentet av en rad skäl en svagare position när det gäller Sitcen än i fråga om 
AFSJ-myndigheterna: Sitcen är t.ex. inte ett självständigt organ, finansierat från 
EU:s budget, Europaparlamentet har inte befogenheter som medlagstiftare inom Gusp och 
parlamentet har inte ett klart fördragsgrundat uppdrag att direkt kontrollera Sitcen. Det 
särskilda Gusp-utskottet är därför den enda mekanism genom vilken Europaparlamentet 
kan genomföra viss begränsad kontroll av Sitcen. 
 
Rekommendation 20: Europaparlamentet bör använda det befintliga särskilda utskottet 
till att granska arbetet vid Sitcen. Det särskilda utskottet kan använda sin priviligierade 
tillgång till sekretessbelagd information för att ta upp Sitcens roll på området med frihet, 
säkerhet och rättvisa. 
 

Inrättandet av ett LIBE-underutskott för kontrollen av 
AFSJ-myndigheterna 
 
Europaparlamentet kan överväga att inrätta ett underutskott till LIBE-utskottet för att 
kontrollera AFSJ-myndigheterna. Det skulle i så fall vara ett permanent organ som inrättas 
enligt Europaparlamentets arbetsordning. Vi lägger först fram förslagen om 
förutsättningarna för ett sådant underutskott innan vi beskriver varför vi anser att det kan 
vara en effektiv lösning för Europaparlamentets kontroll av AFSJ-myndigheterna. 
 
Uppdrag 
 
Uppdraget för ett underutskott måste ligga inom LIBE-utskottets breda ansvarsområde: 
”utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ansvarar 
för […] Europol, Eurojust, Cepol och andra organ och kontor inom samma område”. Inom 
denna ram kan underutskottet åta sig huvudansvaret för Europaparlamentets kontroll av 
AFSJ-myndigheterna. Vi tänker oss att underutskottets ansvarsområde skulle omfatta 
samtliga AFSJ-myndigheter som för närvarande tillhör LIBE-utskottets behörighet. Enligt 
den nuvarande ansvarsuppdelningen i Europaparlamentet kan LIBE-underutskottet inte 
direkt kontrollera Sitcen eftersom Sitcen ingår i Europeiska utrikestjänsten, som tillhör 
AFET-utskottets behörighet. Utskottet kan dock ändå samarbeta nära med AFET-utskottet, 
dess underutskott för försvar och det särskilda Gusp-utskottet om frågor som rör Sitcens 
verksamhet som är av betydelse för AFSJ. 
 
Underutskottet kunde exempelvis få till uppgift att utföra de kontrollfunktioner som 
beskrivs i kapitel fem och alla andra funktioner som Europaparlamentet anser vara av 
betydelse. Om AFSJ-myndigheternas funktioner och befogenheter utvecklas kommer 
underutskottets ansvarsområde att ändras därefter. Enligt de kontrolluppdrag och de 
kontrollfunktioner som beskrivits tidigare i studien kan underutskottets ansvarsområde 
bl.a. innefatta men bör inte begränsas till följande: 
 

i. Fungera som forum för regelbundna och tillfälliga möten med bl.a. 
AFSJ-myndigheternas direktörer/ordförande företrädare för styrelser/kollegiet samt 
berörda tjänstemän från kommissionen och rådet. 
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ii. Ta emot och granska årliga arbetsplaner och rapporter från AFSJ-myndigheterna. 
iii. Ta emot hotbedömningar från AFSJ-myndigheterna. 
iv. Ansvara för förbindelserna med de gemensamma tillsynsorganen och alla andra 

särskilda parlamentsorgan som inrättas för att kontrollera AFSJ-myndigheterna. I 
denna roll ingår granskning av de gemensamma tillsynsmyndigheternas 
årsrapporter och temarapporter samt regelbunden dialog med dessa. 

v. Utarbeta LIBE-utskottets initiativ- och lagstiftningsbetänkanden i frågor som rör 
AFSJ-myndigheterna. 

vi. Utföra LIBE-utskottets kontrollfunktioner för att godkänna och bevilja ansvarsfrihet 
för budgeten i fråga om AFSJ-myndigheterna och därvid ge 
sakkunnighetsutlåtanden för att stödja budget- och budgetkontrollutskotten. 

vii. Samarbeta med Europaparlamentets övriga utskott som har behörighet i frågor som 
gäller AFSJ-myndigheterna. Underutskottet bör upprätthålla en dialog med 
AFET-utskottet och det särskilda Gusp-utskottet om Sitcen. Om Europaparlamentet 
bestämmer sig för att utarbeta yttranden om de mänskliga rättigheterna i fråga om 
AFSJ-myndigheternas partner i tredjeland bör underutskottet samråda med 
AFET-utskottets underutskott för de mänskliga rättigheterna om ärendet. 

viii. Granska vissa aspekter av AFSJ-myndigheternas samarbete med tredjeländer och 
internationella organisationer, bl.a. kontrollera avtal om informationsutbyte i detta 
sammanhang.  

ix. Granska förbindelserna mellan AFSJ-myndigheterna, inklusive deras 
samförståndsavtal. 

x. Samordna förbindelserna med nationella parlament och företräda 
Europaparlamentet i interparlamentariska möten om området med frihet, säkerhet 
och rättvisa. 

 
I enlighet med våra tidigare kommentarer om Europaparlamentets roll i kontrollen av 
AFSJ-myndigheter anser vi inte att underutskottet bör upprepa de gemensamma 
tillsynsmyndigheternas arbete med att kontrollera att vissa AFSJ-myndigheters användning 
av personuppgifter är laglig. Det bör inte heller medverka i granskningen av 
myndigheternas operativa verksamheter, t.ex. deras arbetsfiler eller gemensamma insatser 
som de samordnar. Vidare bör underutskottet inte inkräkta på de nationella parlamentens 
behörighet eller behörigheten för andra kontrollorgan som granskar arbetet i de nationella 
myndigheter som är knutna till AFSJ-myndigheterna. 
 
Medlemskap 
 
Medlemskapet i underutskottet skulle behöva bestämmas i enlighet med riktlinjerna i 
artiklarna 186 och 190 i Europaparlamentets arbetsordning. AFET-utskottets nuvarande 
underutskott för säkerhet och försvar och underutskott för de mänskliga rättigheterna har 
28 ordinarie ledamöter och 28 suppleanter respektive 30 ordinarie ledamöter och 
21 suppleanter. Dessa Europaparlamentsledamöter är dessutom oftast (men inte 
nödvändigtvis) samtidigt ledamöter i AFET-utskottet. 
 
Vi anser att det är för många med hänsyn till de båda huvudskälen till att föreslå ett 
underutskott: 1) Det behövs ett litet, konfidentiellt forum för diskussioner med organens 
direktörer och styrelser och 2) Europaparlamentsledamöterna behöver få tillgång till vissa 
sekretessbelagda uppgifter avseende organen. Ett utskott med så många som 
50 ledamöter och suppleanter uppfyller inte dessa krav. Många av de ovannämnda 
farhågorna som organen (och rådet och kommissionen) har om sekretessen för 
diskussioner och skyddet av sekretessbelagd information hade inte uppstått om 
underutskottet bestod av färre parlamentsledamöter. Förutom farhågorna om skyddet av 
sekretessbelagd information skulle en lösning med ett underutskott behöva innebära att 
man skapar förutsättningar för att bland annat organens direktörer kan känna att de tryggt 
kan ta upp problem eller känsliga frågor med en grupp Europaparlamentsledamöter utan 
att innehållet i dessa diskussioner sprids till en vidare krets. Organens direktörer och 
tjänstemän från rådet, kommissionen och de gemensamma tillsynsmyndigheterna kommer 
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troligen att avhålla sig från att diskutera känsliga frågor med Europaparlamentet om de 
inte är övertygade om att diskussionerna kommer att förbli sekretessbelagda. 
 
På nationell nivå består de flesta särskilda parlamentariska kontrollutskott av 
5-15 parlamentsledamöter (se tabell 1 i kapitel fyra). Så som diskuterades i kapitel fyra är 
sådana utskott oftast mindre än andra parlamentariska utskott av sekretesskäl. Vi anser att 
ett underutskott bör bestå av högst 15 parlamentsledamöter (inklusive suppleanter). Detta 
kan dock vara svårt att åstadkomma på grund av kravet att Europaparlamentets utskott 
och underutskott ska spegla parlamentets generella sammansättning.  
 
Det vore bra om ledamöterna i underutskottet var fullvärdiga ledamöter eller suppleanter i 
LIBE-utskottet. Det skulle öka sannolikheten för att underutskottets ledamöter har 
tillräcklig kunskap om AFSJ-myndigheterna för att göra det möjligt för dem att effektivt 
bidra till underutskottets funktioner. Slutligen skulle Europaparlamentet kunna överväga att 
ta med vissa Europaparlamentsledamöter som sitter i andra (under)utskott som handlägger 
frågor som gäller AFSJ-myndigheterna och/eller har annan sakkunskap som är relevant för 
kontrollen av AFSJ-myndigheterna. Dessa Europaparlamentsledamöter skulle kunna 
inbegripa ledamöter från budgetkontrollutskottet, utskottet för utrikesfrågor och dess 
underutskott för de mänskliga rättigheterna. I kapitel fyra visar vi att det finns en praxis att 
ta med ex officio-ledamöter (särskilt från andra parlamentsutskott) i de nationella 
parlamentariska kontrollutskotten. Detta kan bidra till ordentlig samordning mellan utskott 
som handlägger relaterade frågor.  
 
Tillgång till information 
 
Alla ledamöter i underutskottet och deras medarbetare har rätt att få tillgång till 
sekretessbelagd information inom ramen för underutskottets ansvarsområde. Dessutom 
bör vissa kategorier av information bli föremål för proaktivt utlämnade till underutskottet 
av organen, deras styrelser eller kollegium samt rådet och kommissionen (se ovan). 
Underutskottet bör dock inte ha tillgång till information i organens databaser eller andra 
personuppgifter. Underutskotten bör åläggas att vidta åtgärder för att skydda 
informationen, vilket diskuteras i kapitel fem.  
 
Resurser 
 
Underutskottet behöver stödjas av heltidsarbetande och säkerhetskontrollerad personal. 
Detta är särskilt viktigt därför att Europaparlamentets ledamöter ofta sitter i flera utskott 
och måste fördela sin tid mellan sina olika arbetsplatser i Bryssel och Strasbourg. 
Medarbetare är också viktiga för att utveckla parlamentets institutionella kunskap och 
expertis om AFSJ-myndigheterna. De är en garanti för att kunskapen finns kvar även om 
parlamentsledamöterna flyttar till andra utskott eller lämnar Europaparlamentet.  
 
Bedömning 
 
Huruvida Europaparlamentet behöver inrätta ett LIBE-underutskott som kontrollerar 
AFSJ-myndigheterna beror på i vilken utsträckning dess uppdrag att kontrollera dessa 
myndigheter fastställs i den kommande lagstiftningen om Europol, Eurojust och Frontex. 
Om Europaparlamentets kontrolluppdrag och kontrollfunktioner fortsätter att vara ungefär 
som i dag, dvs. relativt begränsade, är det inte säkert att ett underutskott behövs. Om 
Europaparlamentet åtar sig ytterligare kontrollfunktioner enligt de alternativ som 
presenteras i kapitel fem, finns det dock starka argument för att inrätta ett underutskott. 
Det finns fyra huvudskäl till att vi anser att ett underutskott skulle kunna inrättas.  
 
För det första hävdar vi att Europaparlamentet behöver ha tillgång till sekretessbelagd 
information från och om AFSJ-myndigheterna samt möjlighet att sekretessbelägga 
icke-protokollförda diskussioner med organens direktörer och andra berörda. 
Europaparlamentets nuvarande ordningar för kontroll är inte tillräckligt lämpade för sådana 
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funktioner eftersom för många Europaparlamentsledamöter är inblandade och det inte finns 
någon praxis för diskussioner med organen i en mindre krets inom stängda dörrar. Vi har 
varnat för att lösa problemet med hjälp av en mekanism eller ett organ som enbart har 
tillgång till sekretessbelagd information om AFSJ-organen utan ett åtföljande uppdrag att 
använda denna information som en del av kontrollprocesserna. Det är värt att upprepa att 
ett parlamentsorgans tillgång till information inte är ett mål i sig: det måste vara ett medel 
för parlamentet att kontrollera vissa organ. Vi var därför skeptiska till att välja modellen 
med ett särskilt utskott för AFSJ. Behovet av att koppla tillgången till sekretessbelagd 
information till ett klart kontrolluppdrag är ett av huvudargumenten för att inrätta ett 
underutskott.  
 
Ett andra argument för att inrätta ett underutskott är att LIBE-utskottet kanske inte har tid 
att ägna sig åt många av de kontrollfunktioner som föreslås i kapitel fem. Om 
Europaparlamentet vill spela en större roll i kontrollen av AFSJ-myndigheterna kan 
inrättandet av ett underutskott vara ett tilltalande alternativ.  
 
För det tredje skulle ett underutskott motsvara vår tidigare rekommendation att 
Europaparlamentet bör ha ett organ som har huvudansvaret för alla områden av den 
parlamentariska kontrollen av AFSJ-myndigheterna. Underutskottet skulle kunna 
sammanställa sina resultat från olika kontrollfunktioner och den löpande dialogen med 
organen, rådet, kommissionen, de gemensamma tillsynsmyndigheterna och nationella 
parlament. Detta skulle göra det möjligt för Europaparlamentet att utarbeta 
rekommendationer som kan förbättra myndigheternas arbete, samtidigt som det också 
skulle kunna sammanställa information av betydelse för andra aspekter av dess eget 
arbete. Underutskottets inblick skulle särskilt kunna bidra till att de olika roller som 
Europaparlamentet spelar i förhållande till AFSJ-myndigheterna är helt sammanhängande. 
Exempelvis skulle Europaparlamentets medlagstiftningsfunktioner vara välinformerade 
genom resultat och rekommendationer från dess kontrollarbete, och underutskottets 
kontroll skulle också ge information för användningen av parlamentets 
budgetbefogenheter. 
 
Slutligen skulle inrättandet av ett underutskott göra det möjligt för Europaparlamentet att 
successivt utveckla mer ingående kunskap och expertis om AFSJ-myndigheterna. Enligt vår 
mening är detta något som för närvarande saknas i Europaparlamentet och som dock är 
viktigt om Europaparlamentet ska spela en mer aktiv roll i kontrollen av 
AFSJ-myndigheternas arbete.  
 
Rekommendation 21: Europaparlamentet bör skapa ett LIBE-underutskott för kontrollen 
av AFSJ-myndigheterna. Underutskottets exakta ansvarsområde skulle definieras enligt 
parlamentets arbetsordning men vara nära kopplat till de kontrollfunktioner som 
Europaparlamentet ges i ny lagstiftning om Europol, Eurojust och Frontex. 
 

Stärka samarbetet mellan Europaparlamentet och nationella 
parlament i kontrollen av AFSJ-myndigheterna 
 
I Lissabonfördraget krävs uttryckligen att nationella parlament ska medverka i kontrollen 
av Europol och Eurojust. De nationella parlamentens medverkan varierar i omfattning och 
beskaffenhet mellan medlemsstaterna. I studien beskrivs de tre huvudsätt på vilka de 
nationella parlamenten redan utövar viss kontroll över dessa myndigheter (se kapitel tre). 
För det första kontrollerar vissa parlament det arbete som utförs av deras egna 
regeringsföreträdare i rådet och i organens styrelser, dvs. de kontrollerar de nationella 
bidragen till AFSJ-myndigheterna. För det andra kan nationella parlament diskutera med 
AFSJ-myndigheterna direkt genom att exempelvis hålla utfrågningar med direktörer och 
andra högre tjänstemän eller utarbeta rapporter om myndigheterna. Dessa möten har ofta 
mer haft till syfte att informera om myndigheternas arbete än att direkt granska eller 
kontrollera deras verksamhet. Vidare ingår parlamenten i nationella kontrollsystem där 
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man granskar åtgärder som vidtas av nationella myndigheter, t.ex. polisen. Metoderna för 
denna kontroll är de nationella organens ensak och det ingår inte i studiens syfte att lämna 
rekommendationer i detta avseende. En tredje aspekt av nationella parlaments medverkan 
i kontrollen av AFSJ-myndigheterna är samarbetet med andra parlament och 
Europaparlamentet (se kapitel tre), vilket vi fokuserar på här. 
 
Enligt vår mening bör det interparlamentariska samarbetet främst inriktas på strategiska 
frågor, i stället för på specifika insatser av AFSJ-myndigheterna. Det finns tre områden där 
det interparlamentariska samarbetet skulle kunna vara till nytta. För det första kan 
nationella parlament och Europaparlamentet dra nytta av ytterligare diskussioner samt 
utbyten av information, erfarenheter och bästa praxis om de nationella myndigheternas 
kontrollverksamheter i samband med AFSJ-myndigheterna. Det behövs t.ex. uppenbart 
mer information om hur nationella parlament och andra relevanta kontrollorgan (t.ex. 
rättsliga organ) eventuellt kontrollerar följande: a) Nationella bidrag till 
AFSJ-myndigheterna, exempelvis information som skickas till AFSJ-myndigheterna, och 
b) de åtgärder nationella myndigheter vidtar på grundval av information som tillhandahålls 
och/eller insatser som samordnas av dessa organ, t.ex. gripanden och utfrågningar av 
personer som är misstänkta för medverkan i allvarlig brottslighet. Nationella kontrollanter 
kunde använda sådana upplysningar som vägledning för sina egna metoder att kontrollera 
den verksamhet som bedrivs av polisen eller gränsmyndigheter och som har ett samband 
med AFSJ-myndigheterna. För det andra kunde nationella parlament och 
Europaparlamentet så långt lagen tillåter utbyta information om vissa problem (inom deras 
jurisdiktioner) relaterat till de nationella myndigheternas verksamheter som är förknippade 
med AFSJ-myndigheterna arbete. Slutligen kunde nationella parlament och 
Europaparlamentet arbeta tillsammans för att utvärdera nya och befintliga förordningar om 
AFSJ-myndigheterna iakttagande av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. 
 
Det finns olika uppfattningar om huruvida samarbetet bör institutionaliseras genom någon 
form av permanent interparlamentariskt organ eller om det bör fortsätta mer informellt via 
befintliga interparlamentariska forum. Exempelvis lade kommissionen fram, i sitt 
meddelande från december 2010, förslag om att engagera nationella parlament i kontrollen 
av Europol. Kommissionen föreslog inrättandet av ett interparlamentariskt forum där både 
nationella parlamentsledamöter och Europaparlamentsledamöter skulle vara företrädda i 
enlighet med riktlinjerna i artiklarna 9 och 10 i protokollet om de nationella parlamenten i 
Europeiska unionen. Kommissionen föreslog vidare att ett sådant forum skulle kunna 
inrätta en undergrupp för direkta kontakter med Europol. Forumet skulle kunna inbjuda 
Europols direktör och hålla regelbundna möten och bilda en undergrupp som ansvarar för 
de direkta kontakterna med Europol. Kommissionens förslag har fått visst stöd från 
nationella parlament. Mervärdet av att inrätta ett sådant interparlamentariskt forum har 
ifrågasatts av ett antal EU-medlemsstater och nationella parlament. Samtliga 
samarbetsformer som diskuteras ovan kan eventuellt ske inom ramen för nuvarande forum 
för interparlamentarisk dialog. 
 
Viktigast är kanske ändå att det är oerhört tveksamt om ett permanent organ med 
företrädare för alla nationella parlament skulle fungera. Nationella parlaments 
ståndpunkter, intresse för och kunskap om frågor beträffande området med frihet, säkerhet 
och rättvisa varierar mycket inom EU. Det skulle därför vara mycket krävande att nå 
samförstånd om frågor som agendan för kontrollen och än svårare i olika sakfrågor. Ett 
forum med så många olika agendor skulle kunna bli ohanterligt. Det är dock svårt att 
utforma en modell för ett mindre forum eftersom inga parlament bör uteslutas. Dessutom 
har nationella parlament både varierande grad av tillgång till information – från nationella 
myndigheter – och tillgång till olika typer av information om AFSJ-organen. De kan därför 
komma att starta från mycket olika lägen när det gäller deras kännedom om olika frågor.  
 
Med hänsyn till dessa svårigheter rekommenderar vi inte att ett permanent forum inrättas 
för interparlamentariskt samarbete om kontrollen av AFSJ-myndigheterna. Det vore bättre 
om nationella parlament och Europaparlamentet tog upp frågan om AFSJ-myndigheter i 
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samband med befintliga interparlamentariska forum. Dessa består bl.a. av gemensamma 
möten/utfrågningar med LIBE-utskottet och berörda utskott i nationella parlament samt 
konferensen om parlamentariska organ för EU-frågor (Cosac). Området med frihet, 
säkerhet och rättvisa, den politiska övervakningen av Europol samt utvärderingen av 
Eurojusts verksamheter har faktiskt kommit att bli frågor som förekommer regelbundet på 
Cosacs dagordning. En majoritet av Cosacs ledamöter har stött idén om att 
Cosacs diskussioner om Europol och Eurojust ska föregås av en utfrågning av direktörerna 
för respektive organ och experter. En potentiell roll för Cosac i den politiska övervakningen 
av RIF-organ finns i artikel 10 i protokoll I till EUF-fördraget om de nationella parlamentens 
roll. I den artikeln föreskrivs att Cosac bör främja utbytet av information om bästa praxis 
mellan nationella parlament och Europaparlamentet, inbegripet deras särskilda utskott, och 
kan ordna interparlamentariska konferenser om särskilda ämnen. Cosac skulle även i 
fortsättningen kunna vara ett användbart forum för det samarbete som diskuterats ovan. 
 
Rekommendation 22: Interparlamentariskt samarbete om kontrollen av 
AFSJ-myndigheterna bör ske inom befintliga forum för samarbete mellan Europaparlamentet 
och nationella parlament. Europaparlamentet behöver inte inrätta ett nytt permanent 
interparlamentariskt organ.  
 
 
 
 



 




