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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o strategiji za prihodnje reševanje institucionalnih vidikov regulativnih agencij 
(2008/2103(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropske agencije – smernice za 
prihodnost“ (KOM(2008)0135),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. januarja 2004 o sporočilu Komisije z naslovom 
„Skupni okvir za evropske regulativne agencije“1,

– ob upoštevanju osnutka medinstitucionalnega sporazuma o skupnem okviru za evropske 
regulativne agencije (KOM(2005)0059),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. decembra 2005 o osnutku medinstitucionalnega 
sporazuma o skupnem okviru za evropske regulativne agencije2,

– ob upoštevanju vprašanja za ustni dogovor, ki sta ga Svetu skupaj zastavila Odbor za 
ustavne zadeve in Odbor za proračun, in odgovora Sveta na zasedanju dne 15. novembra 
2005 (O-0093/05),

– ob upoštevanju pisma, ki ga je 7. maja 2008 predsednik Komisije poslal predsedniku 
Evropskega parlamenta in predsedujoči Svetu, glede ustanovitve medinstitucionalne 
delovne skupine na politični ravni,

– ob upoštevanju sklepa, ki ga je 17. aprila 2007 sprejela konference predsednikov,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve ter mnenj Odbora za proračun, Odbora 
za proračunski nadzor, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za 
industrijo, raziskave in energetiko (A6–0000/2008),

A. ker kljub prizadevanjem Komisije in Parlamenta za določitev pravno zavezujočega okvira 
evropske regulativne agencije niso dosegle nobenega rezultata,

B. ker kljub medinstitucionalnemu sporazumu, predlaganemu dne 25. februarja 2005, ni bilo 
mogoče opaziti znatnega napredka zaradi institucionalne zavrnitve in nasprotujoče 
politike Sveta, ter ker se je Komisija odločila, da umakne svoj predlog v prid 
medinstitucionalnemu sporazumu in ga nadomesti z vabilom k medinstitucionalnemu 
dialogu, ki bo privedel do skupnega pristopa,

C. ker imajo regulativne agencije, čeprav so na prvi pogled podobne „mikroinstitucijam“, 
velik vpliv na evropsko upravljanje,

                                               
1 UL C 92 E, 16.4.2004, str. 119.
2 UL C 285 E, 22.11.2006, str. 123.
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D. ker je treba še vedno opredeliti vsaj bistvene strukturne značilnosti regulativnih agencij, če 
naj bi bil to priznan parainstitucionalen parameter Evropske unije,

E. ker po preučitvi stališča Komisije, ki predlaga ustanovitev medinstitucionalne delovne 
skupine, katere naloga bo opredeliti skupni okvir regulativnih agencij in pristojnosti vseh 
organov Evropske unije v zvezi s temi agencijami,

F. ker mora Komisija izvesti horizontalno oceno regulativnih agencij do konca obdobja 
2009–2010 in Evropskemu parlamentu in Svetu čim prej predložiti poročilo o njenih 
zaključkih,

G. ker se pozdravlja odločitev Komisije, da ne bo predlagala ustanovitve novih agencij, 
dokler medinstitucionalna delovna skupina ne bo dokončala svojega dela,

H. ker se poziva Komisijo, naj se ne oddalji od smernic medinstitucionalnega sporazuma iz 
leta 2005 o spremembah temeljnih aktov, ki urejajo obstoječe regulativne agencije, da bi 
se te lahko prilagodile novemu pristopu,

I. ker že obstaja enoten regulativni okvir1 za regulativne agencije, ki jim je bila zaupana 
naloga upravljanja programov Skupnosti za omejeno obdobje,

1. meni, da predlog Komisije pomeni priznanja vredno pobudo in izjavlja, da je prek svojih 
predstavnikov pripravljen sodelovati pri delu medinstitucionalne delovne skupine, vendar 
meni, da je „skupni pristop“ pod njegovimi pričakovanji glede sklenitve 
medinstitucionalnega sporazuma;

2. v zvezi s tem poziva Svet, naj konstruktivno prispeva k delovanju delovne skupine;

3. poziva Komisijo in Svet, naj skupaj z Evropskim parlamentom čim prej vzpostavita 
delovni program medinstitucionalne skupine, da bo ta lahko začela delovati jeseni 2008;

4. meni, da bi moral delovni program medinstitucionalne skupine vključevati zlasti 
naslednje:

– treba bi bilo natančneje določiti področja, na katera mora biti osredotočena 
horizontalna ocena, ki jo mora Komisija zaključiti do konca leta 2009,

– treba bi bilo določiti objektivna merila, s katerimi bo mogoče oceniti potrebo po 
obstoju agencij, ob upoštevanju mogočih nadomestnih rešitev,

– treba bi bilo oceniti delo agencij in njihove rezultate, vključno z zunanjo oceno, zlasti 
prek analiz stroškov in koristi,

– treba bi bilo po potrebi oceniti izgubljene koristi, ker so nekatere dejavnosti izvajale 
posebne regulativne agencije in ne službe Komisije,

                                               
1 Uredba Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje 
nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (UL L 11, 16.1.2003, str. 1).
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– treba bi bilo sprejeti ukrepe za večjo preglednost agencij, zlasti prek približevanja 
njihovih temeljnih strukturnih značilnosti,

– treba bi bilo opredeliti meje avtonomije agencij in nadzora, ki se nad njimi izvaja, ter 
zlasti opredeliti obliko in obseg dolžnosti Komisije glede dejavnosti teh agencij, 
seveda ob upoštevanju dejstva, da mora Komisija poročati le v primeru, ko lahko 
konkretno vpliva na dejavnosti agencij kot takšnih,

– določiti predstavnike v mehanizmih nadzora, ki ga Svet in Komisija izvajata nad 
agencijami, ter nadaljevati z razgovori s kandidati pred pristojnim odborom 
Evropskega parlamenta,

– določiti izvedbene organe agencij in zlasti njihove direktorje ter določiti vlogo 
Evropskega parlamenta v zvezi s tem;

5. je seznanjen s stališčem Komisije, da je ustanovitev regulativnih agencij, ki mora biti 
sicer v vsakem primeru izvedena na podlagi sodelovanja Evropskega parlamenta, izraz 
sodelovanja med državami članicami, čigar bistvo je interoperabilnost in skupno 
izvajanje pristojnosti, ki jih ne bi smeli podeliti le organom Skupnosti, saj bi to vodilo 
v očitke glede centralizma;

6. poziva Komisijo in Svet, da si skupaj z Evropskim parlamentom prizadevata za 
vzpostavitev jasnega, skupnega in skladnega okvira glede položaja, ki bo v prihodnosti 
v okviru evropskega upravljanja namenjen agencijam;

7. meni, da mora biti prednostna naloga pri iskanju medinstitucionalnega dogovora
izboljšati njegovo delovanje in optimizirati dodano vrednost regulativnih agencij s 
tem, da se kot pogoji določijo večja preglednost, jasen demokratični nadzor in večja 
učinkovitost;

8. meni, da je nujno določiti minimalna skupna pravila in načela glede strukture, 
delovanja  in nadzora vseh regulativnih agencij, ne glede na njihovo naravo;

9. meni, da strukturna in funkcionalna raznolikost agencij sproža tudi zapletena 
vprašanja glede regulativnih parametrov, dobrega upravljanja in institucionalnega 
približevanja v smislu centralizacije-decentralizacije;

10. meni, da bo do morebitne ustanovitve novih agencij v vsakem primeru časovno prišlo 
po koncu tekočega obdobja financiranja, kar je po letu 2013, ter da bi bilo treba 
ugotoviti, če odločitev Komisije, da ne podpre predlogov za ustanovitev novih 
regulativnih agencij, velja tudi za dva predloga, ki se še obravnavata v sektorju 
energije in sektorju telekomunikacij;

11. poudarja, da je treba vzpostaviti parlamentarni nadzor nad sestavo in delovanjem 
regulativnih agencij, ki bo moral temeljiti predvsem na:

– predstavitvi letnega poročila agencij v Evropskem parlamentu,

– možnosti, da se direktorja agencije pred njegovim imenovanjem povabi pred 
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pristojni odbor Evropskega parlamenta, in 

– tem, da Evropski parlament podeli razrešnico za izvrševanje proračuna agencij, 
ki prejemajo finančna sredstva Skupnosti;

12. poziva Komisijo, da pravočasno predloži zaključke horizontalne ocene regulativnih 
agencij, in sicer pred predlaganim obdobjem 2009–2010, da bo te zaključke lahko 
upoštevala medinstitucionalna delovna skupina;

13. poziva predsednika in konferenco predsednikov, da prednost namenita vprašanju 
sestave delovne skupine, ki jo predlaga Komisija;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter in 
vladam držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Uvodne opombe

Zadnje čase je mogoče opaziti veliko povečanje števila regulativnih agencij na evropski in 
nacionalni ravni. Med obema ravnema obstajajo podobnosti, pa tudi razlike. Strukturna in 
funkcijska raznolikost teh agencij na evropski in nacionalni ravni sproža tudi zapletena 
vprašanja glede regulativnih parametrov, dobrega upravljanja in institucionalnega 
približevanja v smislu centralizacije-decentralizacije. Ena bistvenih razlik med nacionalnimi 
in evropskimi regulativnimi agencijami je obseg parlamentarnega nadzora: v prvem primeru 
je ta okrepljen, v drugem pa pomanjkljiv.

V Evropskem parlamentu so se večkrat pojavila institucionalna (v zvezi s tem glej mnenje 
pridruženih odborov, in sicer Odbora za proračun in Odbora za proračunski nadzor), finančna 
in postopkovna vprašanja, ki jih sproža delovanje evropskih agencij. Po tem, ko Svet ni 
sprejel pravno zavezujočega akta in ko je zavrnil predlog za sprejetje medinstitucionalnega 
sporazuma (pismo, ki ga je 22. junija 2007 predsedujoči Svetu poslal predsedniku Evropskega 
parlamenta), se je Komisija odločila, da pripravi nadomestni predlog, pri čemer je uporabila 
svojo pravico do pobude. Odločila se je, da umakne osnutek medinstitucionalnega sporazuma, 
in namesto tega predlagala, da se vzpostavi medinstitucionalna delovna skupina, katere naloga 
bo opredeliti skupni okvir regulativnih agencij ter pristojnosti vseh organov Evropske unije v 
zvezi s temi agencijami.

Razvrstitev evropskih regulativnih agencij

Evropsko institucionalno okolje vključuje veliko decentraliziranih organov ali organov, ki 
delujejo na kvaziavtonomen način, in so opredeljeni kot „regulativne agencije“. Če 
povzamemo, ima 29 evropskih agencij (glej prilogo, ki vključuje natančen seznam evropskih 
regulativnih agencij) kljub temu, da so na prvi pogled podobne „mikroinstitucijam“, očitno 
velik vpliv.

Evropske agencije se delijo v dve kategoriji: „regulativne agencije“ in „izvajalske agencije“. 
Naloga prvih je določena od primera do primera glede na njihovo pravno podlago, in sicer 
glede na njihov sektorski regulativni okvir (treba je omeniti, da je pravna podlaga 12 od 23 
agencij, ustanovljenih s pogodbo o ES, člen 308). Nasprotno imajo izvajalske agencije 
nalogo, da prispevajo k upravljanju programov Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta (ES) 
št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002, torej v skladu s skupno pravno podlago.

Treba je obravnavati vprašanje vmesnega pregleda dela obeh kategorij agencij in njihovih 
rezultatov. Koristnost ustanavljanja in delovanja regulativnih agencij je mogoče oceniti le 
glede na posamezen primer. V zvezi z naravo pristojnosti, dodeljenih tem agencijam, 
njihovimi potrebami glede človeških virov in želenim obsegom pristojnosti pri sprejemanju 
odločitev bi morala biti izvedena ocena stroškov in koristi, zlasti zunanja ocena. 
Pred vsakršno razpravo o ustanovitvi novih agencij, vključno z dvema predloga, ki se še 
obravnavata, je treba izvesti pozitivne, izmerljive in pregledne ocene glede centraliziranega in 
decentraliziranega upravljanja obstoječih agencij. 
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V vsakem primeru bo do ustanovitve novih agencij časovno prišlo po koncu tekočega obdobja 
financiranja, kar je po letu 2013, ob upoštevanju zaključkov horizontalne ocene, izvedene v 
obdobju 2009–2010.
Položaj evropskih regulativnih agencij v evropskem institucionalnem okolju

Delovanje evropskih regulativnih agencij je tesno povezano z evropskim upravljanjem na več 
ravneh in tudi z evropsko strategijo o boljši pripravi zakonodaje.

Koncept in funkcionalnost, na katerih temeljijo regulativne agencije Evropske unije, 
zaznamuje precejšnja raznolikost. Posledice čezmernega povečanja števila regulativnih 
agencij so bile brez dvoma pretirano povečanje evropskega regulativnega posredovanja, 
razpršitev evropskih politik in zmanjšanje njihove preglednosti ter, v širšem pomenu, težje 
funkcionalno usklajevanje. V svojem sporočilu za Evropski parlament in Svet z naslovom 
„Evropske agencije – smernice za prihodnost“ " [KOM(2008)0135 končno, Bruselj z dne 
11. marca 2008] je Komisija sama priznala, da je treba „jasno opredeliti vlogo in mehanizme 
delovanja teh javnih organov, da se tako zagotovi njihova odgovornost“. 

Treba je določiti minimalna skupna pravila in načela glede upravnih struktur, delovanja in 
nadzora regulativnih agencij, da bi te lahko usklajeno sprejele temeljna načela, ki izhajajo iz 
pogodb.
Obstaja več različnih upravnih struktur. Upravni odbor je običajno sestavljen najmanj iz 
enega predstavnika iz vsake države članice, izvršnega direktorja agencije pa v večini primerov 
na predlog Komisije imenuje upravni odbor, v ostalih primerih pa ga na predlog upravnega 
odbora imenuje Komisija ali Svet na podlagi seznama kandidatov, ki ga oblikujeta upravni 
odbor ali Komisija. V zvezi s tem bi bilo treba opredeliti skupno medinstitucionalno 
usmeritev, ki bi organom Evropske unije omogočala sodelovanje, pri čemer bi se dosledno 
upoštevale vloge in pristojnosti, ki so jim bile dodeljene. 
Prav tako bi bilo treba institucionalizirati okvir za uskladitev delovanja evropskih regulativnih 
agencij in zagotoviti, da delujejo v skladu z demokratičnimi načeli. Zato je Parlament večkrat 
pozval Svet, da konstruktivno prispeva k vzpostavitvi enotnega stališča in skladnega 
političnega pristopa evropskih regulativnih agencij, ki imajo pomemben položaj v verigi 
institucionalnih mehanizmov Evropske unije. 

Pravna narava evropskih regulativnih agencij sui generis

Izvirnost pravne narave regulativnih agencij je v tem, da se jim dodeljujejo pristojnosti, ki se 
približujejo regulativni vlogi uprave (zlasti v primeru sprejemanja pravno zavezujočih 
odločitev v zvezi s tretjimi osebami) ter tudi vlogi pravosodnih organov, tj. določanju sankcij. 
Dejansko je treba razlikovati med agencijami, ki sprejemajo pravno zavezujoče odločitve ter 
tistimi, ki imajo tehnične in/ali znanstvene pristojnosti in tistimi, ki imajo operativne funkcije 
[KOM(2008)0135 končno, str. 8]. Razen tega so agencije pri organizaciji in na finančnem 
področju delujejo samostojno, njihovim članom pa je pogosto zagotovljena osebna in/ali 
funkcijska neodvisnost. Zaradi omenjenih elementov agencije ne morejo biti razvrščene v 
tradicionalne pravne kategorije, čeprav že tvorijo parainstitucionalen parameter Evropske 
unije. V tem primeru evropske regulativne agencije, zlasti tiste, ki so urejene s pogodbo o ES, 
nimajo „izvršilne funkcije“. Treba je natančneje navesti, da izraz „regulativne“ ne pooblašča 
agencij, da sprejemajo splošne regulativne ukrepe, temveč samo, da sprejemajo posamezne 
odločitve v okviru jasno opredeljene zakonodaje Skupnosti, da se zaščiti načelo 
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institucionalnega ravnovesja. ki izhaja iz člena 7 Pogodbe o ES. Znano je, da je Sodišče v 
zvezi s tem izdalo sodbo (odločitev na podlagi sodbe Meroni; zadeva 98/80, Romano). Poleg 
tega lahko zakonodajalec Skupnosti na podlagi pobude Komisije med rednim zakonodajnim 
postopkom soodločanja vedno presodi o koristnosti ustanavljanja posebne regulativne 
agencije in objave posebnega regulativnega akta, ki bo urejal organizacijo te agencije, njeno 
delovanje in odnose z določenimi institucijami in organi. Prav tako lahko zakonodajalec 
Skupnosti vedno odloči o tem, ali je določeno agencijo koristno ohraniti.   

Vprašanje preglednosti in demokratičnega nadzora

Ker evropske regulativne agencije v veliki meri tvorijo decentralizirane ali neodvisne službe,
je treba zlasti vztrajati na preglednosti in demokratičnemu nadzoru v zvezi z njihovo 
ustanovitvijo in delovanjem, brez česar bi zaradi povečanja regulativnih ali izvršilnih tvorb, ki 
so izključno odgovorne za urejanje ključnih področij dejavnosti družbe ali pa si za to 
prizadevajo, obstajalo tveganje, da se zmanjša pomen institucij, ki zastopajo Evropsko unijo, 
da se jih izrine in se čezmerno poveča birokracija. Namen v čim večji meri skupnega pristopa, 
opredeljenega glede strukture in delovanja omenjenih agencij, je zmanjšati administrativna 
bremena, da bodo te agencije lahko pravilno in učinkovito opravljale svojo regulativno vlogo, 
da jih bo v prihodnje mogoče nadzorovati ter da se bo lahko vsaj delno izpolnila potreba po 
nadzoru (reviziji) in sprejemanju odgovornosti, ki je potrebna v tem času. 

Zagotavljanje parlamentarnega nadzora, ki se izvaja nad strukturo in delovanjem regulativnih 
agencij poteka v skladu s klasičnim demokratičnim načelom, ki določa povečanje politične 
odgovornosti vseh organom z izvršilno oblastjo. Možnost Evropskega parlamenta, da dodeli 
politično odgovornost omenjenim agencijam, je povezana z osrednjim načelom predstavniške 
demokracije, ki vključuje nadzor nad zakonitostjo in utemeljenostjo odločitev izvršilne 
oblasti. Skupen medinstitucionalni okvir mora predvideti institucionalno komunikacijo med 
Evropskim parlamentom in regulativnimi agencijami, komunikacijo, ki bo temeljila predvsem 
na predstavitvi letnega poročila agencij v Evropskem parlamentu, na možnosti, da se 
direktorja agencije pred njegovim imenovanjem pozove pred pristojni odbor Evropskega 
parlamenta, in na tem, da Evropski parlament podeli razrešnico za izvrševanje proračuna 
agencij, ki prejemajo finančna sredstva Skupnosti. Področja, nad katerimi se bo izvajal 
parlamentarni nadzor, bi lahko bila jasneje in učinkoviteje opredeljena. Mogoče bi bilo na 
primer določiti obvezne razprave o letnih poročilih evropskih regulativnih agencij na 
plenarnem zasedanju v Evropskem parlamentu, da bi se na podlagi tega postopka zagotovile 
informacije državljanom.

Skupnemu okviru za medinstitucionalni nadzor naproti

Poročevalec meni, da je predlog Komisije o skupnem okviru, ki ureja medinstitucionalni 
dialog za določitev skupnega pristopa, pod pričakovanji glede sklenitve medinstitucionalnega 
sporazuma. Prav tako meni, da je skupni pristop vmesna stopnja na poti do sprejetja pravno 
zavezujočega besedila. Vendar razume, da Komisija želi najti izhod iz te že dolgo trajajoče 
pasivnega medinstitucionalnega položaja. Skupni okvir za evropske regulativne agencije, ki 
ga je predlagala Komisija [KOM(2008)0135 končno], bi lahko nedvomno bil popolnejši.
Vendar ga je mogoče obravnavati kot konstruktivno izhodiščno točko za dialog. Med drugim 
poročevalec meni, da je dobrodošla ustanovitev medinstitucionalne delovne skupine, ki bo 
obravnavala podrobne skupne rezultate izkušenj, ki izhajajo iz dejavnosti regulativnih agencij, 
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in ki bo morala odločiti o položaju, ki ga bodo te agencije imele v evropskem upravljanju na 
več ravneh. Vaš poročevalec prav tako meni, da je prednostna naloga pri iskanju skupnega 
okvira glede medinstitucionalnega sporazuma in pristopa na splošno optimizirati dodano 
vrednost regulativnih agencij v evropskih upravnih strukturah s tem, da se kot pogoji določijo 
večja preglednost, jasen demokratični nadzor in okrepljena učinkovitost. 
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PRILOGA – SEZNAM AGENCIJ EVROPSKE UNIJE IN PREGLEDNA TABELA O DOLŽNOSTIH EVROPSKEGA PARLAMENTA

(Vir: Generalni direktorat – Notranja politika, zakonodajno usklajevanje in oddelek za spravni postopek)

Regulativna agencija Leto ustanovitve
Soodločanje na 
dan ustanovitve/
pregled

Sedež Odgovorni odbor
Število članov 
upravnega odbora, 
ki jih določi EP

Sodelovanje pri 
imenovanju 
izvršnega 
direktorja

Evropski center za razvoj poklicnega 
usposabljanja (Cedefop), 1975 ne/ne Solun EMPL* - ne

Evropska fundacija za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) 1975 ne/ne Dublin EMPL* - ne

Evropska agencija za okolje (EEA) 1990 ne/da Kopenhagen ENVI* 2 ne
Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) 1990 ne/da Torino EMPL* - ne
Evropski center za spremljanje drog in 
zasvojenosti z drogami (EMCDDA) 1993 ne/da Lizbona LIBE* 2 da

Evropska agencija za zdravila (EMEA) 1993 ne/da London ENVI* 2 da
Urad za usklajevanje na notranjem trgu 
(znamke in modeli) (OHIM) 1993 ne/ne Alicante JURI* - ne

Evropska agencija za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA) 1994 ne/ne Bilbao EMPL* - ne

Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) 1994 ne/ne Angers AGRI* - ne
Prevajalski center za organe Evropske unije 
(Cdt) 1994 ne/ne Luksemburg - - ne

Evropska agencija za temeljne pravice (FRA) 
– prej Evropski center za spremljanje rasizma 
in ksenofobije

1997 ne Dunaj LIBE* - ne

Evropska agencija za obnovo (EAR) 2000 ne/ne Solun AFET - ne
Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 2002 da Parma ENVI* - da
Evropska agencija za pomorsko varnost 
(EMSA) 2002 da Lizbona TRAN - ne
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Evropska agencija za varnost v letalstvu 
(EASA) 2002 da Köln TRAN - ne

Evropska agencija za varnost omrežij in 
informacij (ENISA) 2004 da Heraklion ITRE - da

Evropski center za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni (ECDC) 2004 da Stockholm ENVI* 2 da

Evropska železniška agencija (ERA) 2004 da Valenciennes TRAN - da
Evropski nadzorni organ za GNSS (GSA) 2004 ne/ne Bruselj (začasno) ITRE - ne
Evropska agencija za upravljanje in 
operativno sodelovanje na zunanjih mejah 
držav članic Evropske unije (Frontex)

2004 ne Varšava LIBE* - ne

Agencija Skupnosti za nadzor ribištva 
(CFCA) 2005 ne Bruselj (začasno) 

– Vigo PECH - ne

Evropski inštitut za enakost med spoloma 2006 da Vilna FEMM - da
Evropska agencija za kemikalije (ECHA) 2006 da Helsinki ENVI 2 da
Agencija Evropske unije za temeljne pravice 
(FRA, ki nadomešča EMCDDA) 2007 ne Dunaj LIBE - da

Agencije za skupno zunanjo in varnostno politiko (drugi steber)

Decentralizirana agencija Datum 
sprejetja: Kraj Pristojni 

odbor
Inštitut Evropske unije za varnostne študije (ISS) 2001 Pariz AFET/SED

E
Satelitski center Evropske unije (EUSC) 2002 Madrid AFET/SED

E
Evropska obrambna agencija (EDA) 2004 Bruselj AFET/SED

E
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Agencije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (tretji steber)

Decentralizirana agencija Datum 
sprejetja: Kraj Pristojni 

odbor
Evropski policijski urad (Europol) 1992 Haag LIBE*
Evropska policijska akademija (CEPOL) 2000 Bramshill LIBE*
Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) 2002 Haag LIBE*

* Pristojni odbor v skladu s prilogo VI Poslovnika.
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