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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre uma estratégia para a resolução dos aspectos institucionais das agências de 
regulação
(2008/2103(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Agências europeias -
perspectivas futuras (COM(2008)0135),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de Janeiro de 2004, sobre a Comunicação da 
Comissão intitulada "O enquadramento das agências europeias de regulamentação"1,

– Tendo em conta o projecto de acordo interinstitucional relativo ao enquadramento das 
agências europeias de regulação (COM(2005)59 final),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 1 de Dezembro de 2005, sobre o projecto de Acordo 
Interinstitucional, apresentado pela Comissão, relativo ao enquadramento das agências 
europeias de regulação2,

– Tendo em conta pergunta oral apresentada conjuntamente pela Comissão dos Assuntos 
Constitucionais e pela Comissão dos Orçamentos ao Conselho, na sua sessão de 15 de 
Novembro de 2005 (O-0093/05),

– Tendo em conta a carta dirigida em 7 de Maio de 2008 pelo Presidente da Comissão ao 
Presidente do Parlamento Europeu e ao Presidente em exercício do Conselho em defesa da 
criação de um grupo de trabalho interinstitucional à escala política,

– Tendo em conta a decisão adoptada pela Conferência dos Presidentes em 17 de Abril de 
2008,

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e os pareceres da 
Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Controlo Orçamental, da Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários e da Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia (A6-0000/2008),

A. Considerando que os esforços desenvolvidos pela Comissão e pelo Parlamento com vista 
à definição de um enquadramento juridicamente vinculativo das Agências Europeias de 
Regulação não conduziram a qualquer resultado concreto,

B. Considerando que o acordo interinstitucional proposto em 25 de Fevereiro de 2005 não 
registou qualquer progresso substancial devido à recusa institucional e política por parte 
do Conselho, e que a Comissão decidiu retirar a sua proposta em favor de um acordo 

                                               
1 JO C 92 E de 16.4.2004, p. 119.
2 JO C 92 E de 16.4.2004, p. 119.
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interinstitucional e substituí-la pelo convite a um diálogo interinstitucional que conduza a 
uma abordagem comum,

C. Notando que, se, numa primeira abordagem, as agências de regulação podem ser 
equiparadas a "micro-instituições", nem por isso deixam de ter "macro-incidências" a 
nível da governação europeia,

D. Considerando que continua a ser necessário definir pelo menos as características 
estruturais essenciais das agências de regulação, desde que tal se tenha tornado um 
parâmetro para-institucional reconhecido na União Europeia,

E. Avaliando a posição da Comissão, que propõe a criação de um grupo de trabalho 
interinstitucional encarregado de definir o enquadramento das agências de regulação, bem 
como as competências respectivas da cada órgão da União Europeia face a essas agências,

F. Considerando que a Comissão deve realizar uma avaliação horizontal das agências de 
regulação até 2009-2010 e submeter ao Parlamento Europeu e ao Conselho, o mais 
rapidamente possível, um relatório sobre as conclusões dessa avaliação,

G. Congratulando-se com a posição da Comissão de não propor a criação de novas agências 
enquanto o grupo de trabalho interinstitucional não tiver terminado os seus trabalhos,

H. Convidando a Comissão a não se afastar das linhas directrizes do acordo interinstitucional 
proposto em 2005 sobre as alterações a introduzir nos actos fundamentais que regem as 
agências de regulação existentes, de forma a que estas possam adaptar-se à nova 
abordagem,

I. Salientando que já existe um quadro regulamentar uniforme1 relativo às agências de 
regulação, às quais foram confiadas funções de gestão, limitadas no tempo, dos programas 
comunitários,

1. Considera que a proposta da Comissão representa uma iniciativa louvável e declara-se 
disposto a participar, por intermédio dos seus representantes, nos trabalhos do grupo de 
trabalho interinstitucional, mas considera no entanto que a "abordagem comum" fica 
aquém das suas expectativas no que respeita à conclusão do acordo interinstitucional;

2. Apela ao Conselho para que contribua construtivamente para as actividades do grupo de 
trabalho;

3. Solicita à Comissão e ao Conselho que estabeleçam o mais rapidamente possível, em 
conjunto com o Parlamento Europeu, o programa de trabalho do grupo interinstitucional, 
de forma a que os trabalhos deste último possam ter início no Outono de 2008;

4. Considera que o programa de trabalho do grupo interinstitucional deverá incluir,
nomeadamente, os seguintes pontos:

                                               
1 Regulamento (CE) n.º 58/2003 do Conselho, de 19 de Dezembro de 2002, que define o estatuto das agências de 
execução encarregadas de determinadas funções de gestão de programas comunitários (JO L 11 de 16.1.2003, p. 
1).
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– concretização dos domínios em que se deverá centrar a avaliação horizontal a que a 
Comissão deverá proceder até ao final de 2009,

– fixação dos critérios objectivos que irão permitir avaliar a necessidade da existência de 
agências, tendo em conta eventuais soluções de substituição,

– avaliação dos trabalhos das agências e dos resultados alcançados por estas, incluindo a 
avaliação externa através, nomeadamente, de análises custos/benefícios,

– avaliação dos benefícios eventualmente perdidos devido ao exercício de certas 
actividades por parte de agências de regulação, e não pelo serviços da Comissão,

– adopção de medidas destinadas a reforçar a transparência das agências, através 
nomeadamente de uma aproximação das suas características estruturais fundamentais,

– definição dos limites da autonomia das agências e do controlo exercido sobre estas, e 
nomeadamente da forma e do alcance das responsabilidades da Comissão no que 
respeita às actividades daquelas, tendo naturalmente em conta o facto de que a medida 
em que a Comissão é chamada a prestar contas não poderá exceder aquela em que ela 
pode influenciar na prática as actividades das agências enquanto tais,

– designação dos representantes para os mecanismos do controlo realizado pelo 
Conselho e pela Comissão sobre as agências e audição dos candidatos perante a 
comissão competente do Parlamento Europeu,

– designação dos órgãos de execução das agências, nomeadamente dos seus respectivos 
directores, e clarificação do papel do Parlamento Europeu nesta matéria;

5. Toma boa nota da posição da Comissão segundo a qual a criação das agências de 
regulação, que deve ser sempre realizada em colaboração com o Parlamento Europeu, 
constitui uma expressão da cooperação entre os Estados-Membros, cujo funcionamento 
reside, de resto, na interoperabilidade e no exercício de competências que não podem ser 
exclusivamente conferidas aos órgãos comunitários, sob pena de levantarem objecções de 
centralismo;

6. Convida a Comissão e o Conselho a trabalharem, em conjunto com o Parlamento 
Europeu, para o estabelecimento de um enquadramento claro, comum e coerente relativo 
ao lugar que caberá no futuro às agências no âmbito da governação europeia;

7. Entende que a prioridade do "enquadramento comum" desejado em matéria de acordo 
interinstitucional deve visar racionalizar o seu funcionamento e optimizar o valor 
acrescentado das agências de regulação, fixando como condições uma transparência 
acrescida, um controlo democrático visível e uma eficácia reforçada;

8. Considera indispensável instaurar regras e princípios mínimos comuns relativamente à 
estrutura, ao funcionamento e ao controlo do conjunto das agências de regulação, 
independentemente da sua natureza;

9. Considera que a diversidade estrutural e funcional das agências não pode deixar de 
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suscitar graves questões no que se refere aos parâmetros regulamentares, à boa 
governação e a uma aproximação institucional em termos de 
centralização-descentralização;

10. Considera que a eventual criação de novas agências deve, caso a caso, situar-se 
cronologicamente após expirar o período de financiamento em curso, ou seja, após 2013, e 
que convirá analisar se o compromisso assumido pela Comissão de não dar seguimento às 
propostas tendentes à fundação de novas agências de regulação deve ou não abranger as 
duas propostas actualmente em suspenso nos sectores da energia e das telecomunicações;

11. Salienta a necessidade de criar um controlo parlamentar sobre a constituição e o 
funcionamento das agências de regulação, o qual deverá basear-se essencialmente:

– na apresentação ao Parlamento Europeu do relatório anual das próprias agências,

– na possibilidade de convidar o director da agência, na altura da sua nomeação, a 
comparecer perante a comissão competente do Parlamento Europeu, e 

– na atribuição pelo Parlamento Europeu de uma quitação pela execução dos orçamentos 
das agências que recebem financiamento comunitário;

12. Convida a Comissão a apresentar, em tempo útil, as conclusões da avaliação horizontal 
das agências de regulação, antes da data proposta de 2009-2010, de forma a que essas 
conclusões possam ser tomadas em consideração pelo grupo de trabalho interinstitucional;

13. Solicita ao Presidente e à Conferência dos Presidentes que dêem prioridade à questão da 
constituição do grupo de trabalho proposto pela Comissão;

14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

Nos últimos tempos, observa-se um aumento significativo do número de agências de 
regulação, tanto a nível europeu como a nível nacional. Existem semelhanças, mas também 
diferenças, entre os dois níveis de referência. A diversidade estrutural e funcional das 
agências a nível europeu e nacional não pode deixar de levantar graves questões no que se 
refere aos parâmetros regulamentares, à boa governação e a uma aproximação institucional 
em termos de centralização-descentralização. A extensão da legitimação parlamentar constitui 
uma das diferenças fundamentais existentes entre as agências de regulação nacionais e 
europeias: é reforçada no primeiro caso e lacunar no segundo.

As questões institucionais, financeiras (ver a propósito os pareceres das comissões associadas: 
Comissão dos Orçamentos e Comissão do Controlo Orçamental) e processuais levantadas 
pelo funcionamento das agências europeias ocuparam repetidas vezes o Parlamento Europeu.
Depois de o Conselho se ter recusado a adoptar um acto juridicamente vinculativo e ter 
rejeitado a proposta visando celebrar um acordo interinstitucional (carta dirigida a 22 de 
Junho de 2007 pelo Presidente em exercício do Conselho ao Presidente da Comissão), a 
Comissão, no exercício do seu direito de iniciativa, optou por apresentar uma proposta de 
substituição. Concretamente, decidiu retirar o projecto de acordo interinstitucional e propôs, 
no seu lugar, a criação de um grupo de trabalho interinstitucional, que será responsável por 
definir o enquadramento das agências de regulação, bem como as competências respectivas de 
cada instituição da União Europeia face a essas agências.

Classificação das Agências Europeias de Regulação

A paisagem institucional europeia conta um grande número de órgãos descentralizados ou 
funcionando quase autonomamente, definidos como sendo "agências de regulação". As 29 
agências europeias (ver anexo, que apresenta uma lista detalhada das Agências Europeias de 
Regulação) constituem, antes de mais, "micro-instituições" que, no fundo, possuem "macro-
incidências" manifestas.

As agências europeias encontram-se divididas em duas categorias: "agências de regulação" e 
"agências de execução". A missão das primeiras é determinada caso a caso na sua própria 
base jurídica, isto é, no seu próprio quadro regulamentar sectorial (note-se que 12 das 23 
agências, que têm o seu fundamento no Tratado CE, possuem como base jurídica o artigo 
308.º). As agências de execução estão encarregadas de realizar uma função específica, que 
consiste sobretudo em contribuir para a gestão dos programas comunitários, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 58/2003 do Conselho, de 19 de Dezembro de 2002, isto é, ao abrigo de 
uma base jurídica comum.

A questão da revisão intercalar dos trabalhos das duas categorias de agências e dos resultados 
por elas alcançados tem necessariamente de ser colocada. Só caso a caso é possível avaliar a 
utilidade da criação de uma agência de regulação. A natureza das competências conferidas a 
estas agências, as suas necessidades em termos de recursos humanos e a dimensão que é 
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desejável conferir às suas competências de decisão devem ser objecto de avaliação 
custos/benefícios, nomeadamente de avaliação externa.

Qualquer debate sobre a criação de novas agências, incluindo as duas propostas actualmente 
em suspenso, pressupõe a realização pelas agências existentes de avaliações positivas, 
mensuráveis e transparentes em termos de governação centralizada e descentralizada. A 
criação de novas agências deve, caso a caso, situar-se cronologicamente após expirar o 
período de financiamento em curso, ou seja, após 2013, sendo tidas em conta as conclusões da 
avaliação horizontal realizada em 2009-2010.

Lugar das Agências Europeias de Regulação na paisagem institucional europeia

O funcionamento das Agências Europeias de Regulação está intimamente ligado não só à 
governação europeia a diversos níveis, mas também à estratégia europeia "Legislar melhor".

A abordagem conceptual e a investigação funcional em que se baseiam as agências de 
regulação da União Europeia são caracterizadas pela diversidade. O aumento excessivo do 
número de agências de regulação teve indubitavelmente por efeito amplificar exageradamente 
a intervenção regulamentar europeia, dispersar as políticas europeias e torná-las mais opacas 
e, por extensão, tornar mais difícil a coordenação funcional. Na sua Comunicação ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho intitulada "Agências europeias - perspectivas futuras" 
[COM(2008)0135 final, Bruxelas, de 11 de Março de 2008], a própria Comissão reconhece:
"Tem-se tornado cada vez mais relevante a clarificação do seu papel e dos mecanismos que as 
regem, a fim de assegurar a responsabilização destes organismos públicos" (p. 2).

É solicitado o estabelecimento de um conjunto mínimo de regras e de princípios comuns 
relativos à estrutura, ao funcionamento e ao controlo das agências de regulação, por forma a 
que estas últimas possam integrar harmoniosamente os princípios fundamentais decorrentes 
do sistema dos Tratados.

Na prática, existe uma multiplicidade de estruturas. Enquanto o conselho de administração é 
normalmente composto de pelo menos um representante de cada Estado-Membro, o director 
executivo da agência é designado, na maioria dos casos, pelo conselho de administração sob 
proposta da Comissão e, noutros casos, pela Comissão sob proposta do conselho de 
administração, ou pelo Conselho, com base numa lista de candidaturas estabelecida ou pelo 
conselho de administração, ou pela Comissão. A este respeito, seria útil definir uma 
orientação interinstitucional comum, a qual permitiria às instituições da União Europeia 
colaborarem no estrito respeito das missões e das competências de cada um.

Seria também útil não só institucionalizar um enquadramento destinado a harmonizar o 
funcionamento das Agências Europeias de Regulação, mas também fazê-las funcionar 
segundo os princípios democráticos. Eis a razão por que o Parlamento convidou repetidas 
vezes o Conselho a contribuir construtivamente para a implementação de uma concepção 
comum e de uma abordagem política coerente das Agências Europeias de Regulação, que 
ocupam um lugar importante na cadeia dos mecanismos institucionais da União Europeia.

A natureza jurídica sui generis das Agências Europeias de Regulação
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A originalidade da natureza jurídica das agências de regulação reside no facto de lhes serem 
atribuídas competências que se aproximam não só do papel regulamentar desempenhado pela 
administração (nomeadamente no caso de tomadas de decisões juridicamente vinculativas em 
relação a terceiros), mas também do das autoridades judiciais, que consiste em impor sanções.
Na prática, estabelece-se uma diferença entre as agências que adoptam decisões individuais 
juridicamente vinculativas, agências que prestam competências técnicas e/ou científicas e 
agências responsáveis por actividades operacionais [COM(2008)0135 final, p. 8]. Além disso, 
as agências são autónomas a nível organizacional e/ou financeiro e os seus membros têm 
muitas vezes a garantia de beneficiarem de uma independência pessoal e/ou funcional. Os 
elementos atrás referidos impedem as ditas agências de serem classificadas nas categorias 
jurídicas tradicionais, embora constituam, desde logo, um parâmetro para-institucional 
reconhecido da União Europeia. No caso vertente, as Agências Europeias de Regulação, 
nomeadamente as que são regidas pelo Tratado CE, relevam da "função de execução".
Esclareça-se que a expressão "de regulação" não autoriza as agências a tomarem medidas 
regulamentares de natureza geral, mas tão somente a emitir decisões pontuais no âmbito da 
legislação comunitária claramente definida, a fim de salvaguardar o princípio do equilíbrio 
institucional decorrente do artigo 7.º do Tratado CE. Como todos sabem, o Tribunal de Justiça 
emitiu um acórdão sobre este assunto (doutrina Meroni, processo 98/80, Romano). Além 
disso, o legislador comunitário pode sempre julgar, por iniciativa da Comissão, durante o 
processo legislativo ordinário da co-decisão, da utilidade de criar uma agência de regulação 
específica e de publicar um acto regulamentar específico que irá reger a organização desta, o 
seu funcionamento, assim como as suas relações com as instituições e os organismos 
envolvidos. Da mesma maneira, o legislador comunitário pode sempre decidir da utilidade de 
conservar ou não uma determinada agência.   

A questão da transparência e do controlo democrático

Uma vez que as Agências Europeias de Regulação constituem, em larga medida, serviços 
descentralizados ou independentes, há que insistir particularmente na transparência e no 
controlo democrático da sua criação e do seu funcionamento, sem o que a multiplicação das 
formações de regulação ou de execução, que detêm exclusividade, ou se aproveitam, da 
regulamentação de domínios cruciais da actividade da sociedade, corre o risco de reduzir o 
valor das instituições representativas da União Europeia, de esvaziar estas últimas ou de 
aumentar a burocracia desmesuradamente. A abordagem proposta - comum, na medida do 
possível - no que respeita à estrutura e ao funcionamento das agências em questão visa limitar 
os pesos burocráticos para lhes permitir desempenhar correcta e eficazmente o seu papel de 
regulação e para que seja então possível controlá-las, e visa também satisfazer, nem que seja 
parcialmente, a necessidade de controlo (auditoria) e de responsabilização que se impõe na 
nossa época.

A consagração do controlo parlamentar exercido sobre a estrutura e os trabalhos das agências 
de regulação corresponde ao princípio democrático clássico, que obriga ao aumento da 
responsabilidade política de qualquer organismo que detenha um poder de execução. A 
possibilidade concedida ao Parlamento Europeu de atribuir uma responsabilidade política às 
agências em questão está intimamente ligada ao princípio central da democracia 
representativa, que consiste em analisar a legalidade e o fundamento das opções tomadas pelo 
poder executivo. Qualquer enquadramento comum decorrente de uma abordagem 
interinstitucional deve prever uma comunicação institucional entre o Parlamento Europeu e as 
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agências de regulação, comunicação essa que assentará essencialmente na apresentação ao 
Parlamento Europeu do relatório anual das próprias agências, na possibilidade de convidar o 
director da agência, na altura da sua nomeação, a comparecer perante a comissão competente 
do Parlamento Europeu, e, por fim, na atribuição pelo Parlamento Europeu de uma quitação 
pela execução dos orçamentos das agências que recebem financiamento comunitário. Os 
domínios sobre os quais incidirá o controlo parlamentar poderiam ser definidos mais clara e 
eficazmente. Seria possível prever, por exemplo, a obrigação de proceder a debates sobre os 
relatórios anuais das Agências Europeias de Regulação perante a Assembleia plenária do 
Parlamento Europeu e, graças a este procedimento, garantir a informação dos cidadãos.

Para um enquadramento comum do controlo interinstitucional

O relator considera que a proposta da Comissão "no sentido de um enquadramento comum" 
como base para um diálogo interinstitucional, conduzindo a uma "abordagem comum", se 
situa aquém das suas expectativas relativas à conclusão de um acordo interinstitucional. Da 
mesma maneira, considera a abordagem comum como uma etapa intermédia na via da 
adopção de um texto juridicamente vinculativo. Todavia, compreende que a Comissão deseje 
sair de uma situação de inércia interinstitucional prolongada. O enquadramento das Agências 
Europeias de Regulação proposto pela Comissão [COM(2008)0135 final] poderia 
indubitavelmente ser mais completo. Contudo, pode considerar-se como ponto de partida 
construtivo de um diálogo. Além disso, o relator entende que a criação de um grupo de 
trabalho interinstitucional, destinado a estabelecer um balanço colectivo detalhado das 
experiências retiradas das actividades das agências de regulação e encarregado de definir o 
lugar que elas ocupam na governação europeia a diversos níveis, é bem-vindo. Da mesma 
maneira, o relator pensa que a prioridade do "enquadramento comum" pretendido em matéria 
de acordo e de abordagem interinstitucional consiste em optimizar, de uma forma geral, o 
valor acrescentado das agências de regulação nas estruturas europeias de governação, 
definindo como condições uma transparência acrescida, um controlo democrático visível e 
uma eficácia reforçada. 
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ANEXO - LISTA DAS AGÊNCIAS DA UNIÃO EUROPEIA E QUADRO SINÓPTICO DAS RESPONSABILIDADES DO PE

(Fonte: Direcção-Geral Políticas Internas da União, Direcção Coordenação Legislativa e Conciliação, Unidade de Conciliação e Co-decisão)

Agências de regulação Ano da criação
Co-decisão na 

altura da criação/
revisão

Sede Comissão 
responsável

Nomeados para o 
Conselho de 

Administração

Envolvimento na 
nomeação do 

Director 
Executivo

Centro Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional (Cedefop) 1975 Não/Não Salónica EMPL* - Não

Fundação Europeia para a Melhoria das 
Condições de Vida e de Trabalho 
(EUROFOUND)

1975 Não/Não Dublin EMPL* - Não

Agência Europeia do Ambiente (AEA) 1990 Não/Sim Copenhaga ENVI* 2 Não
Fundação Europeia para a Formação (FEF) 1990 Não/Sim Turim EMPL* - Não
Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência (OEDT) 1993 Não/Sim Lisboa LIBE* 2 Sim

Agência Europeia de Avaliação dos 
Medicamentos (AEAM) 1993 Não/Sim Londres ENVI* 2 Sim

Instituto Europeu de Harmonização do 
Mercado Interno (marcas, desenhos e 
modelos) (IHMI)

1993 Não/Não Alicante JURI* - Não

Agência Europeia para a Segurança e a 
Saúde no Trabalho  (EU-OSHA) 1994 Não/Não Bilbau EMPL* - Não

Instituto Comunitário das Variedades 
Vegetais (ICVV) 1994 Não/Não Angers AGRI* - Não

Centro de Tradução dos Organismos da 
União Europeia (CdT) 1994 Não/Não Luxemburgo - - Não

Observatório Europeu do Racismo e da 
Xenofobia (EUMC) - substituído pela 1997 Não Viena LIBE* - Não
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Agência dos Direitos Fundamentais
Agência Europeia de Reconstrução (AER) 2000 Não/Não Salónica AFET - Não
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (AESA) 2002 Sim Parma ENVI* - Sim

Agência Europeia da Segurança Marítima 
(AESM) 2002 Sim Lisboa TRAN - Não

Agência Europeia para a Segurança da 
Aviação (AESA) 2002 Sim Colónia TRAN - Não

Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação (ENISA) 2004 Sim Heraklion ITRE - Sim

Centro Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças (CEPCD) 2004 Sim Estocolmo ENVI* 2 Sim

Agência Ferroviária Europeia (AFE) 2004 Sim Valenciennes TRAN - Sim
Autoridade Europeia Supervisora do 
"Sistema mundial de navegação por satélite" 
(GNSS)

2004 Não/Não Bruxelas 
(provisoriamente) ITRE - Não

Agência Europeia de Gestão da Cooperação 
Operacional nas Fronteiras Externas dos 
Estados-Membros da União Europeia 
(FRONTEX)

2004 Não Varsóvia LIBE - Não

Agência Comunitária de Controlo das Pescas 
(ACCP) 2005 Não

Bruxelas 
(provisoriamente) -

Vigo
PECH - Não

Instituto Europeu para a Igualdade de Género 2006 Sim Vilnius FEMM - Sim
Agência Europeia dos Produtos Químicos 
(ECHA) 2006 Sim Helsínquia ENVI 2 Sim

Agência dos Direitos Fundamentais (FRA, 
substitui o OEDT) 2007 Não Viena LIBE - Sim
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Agências de política externa e segurança comum (segundo pilar):

Agências descentralizadas Ano da 
criação Cidade Comissão 

competente
Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia 
(IESUE) 2001 Paris AFET/SEDE

Centro de Satélites da União Europeia (CSUE) 2002 Madrid AFET/SEDE
Agência Europeia de Defesa (AED) 2004 Bruxelas AFET/SEDE

Agências de cooperação policial e judiciária em matéria penal (terceiro pilar):

Agências descentralizadas Ano da 
criação Cidade Comissão 

competente
Serviço Europeu de Polícia (Europol) 1992 Haia LIBE*
Academia Europeia de Polícia (CEPOL) 2000 Bramshill LIBE*
Unidade Europeia de Cooperação Judiciária (Eurojust) 2002 Haia LIBE*

* Comissão responsável, conforme o estabelecido no Anexo VI do Regimento.
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