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POLICIJOS BENDRADARBIAVIMAS

Pagrindinė policijos bendradarbiavimo priemonė – Europos policijos biuras (Europolas),
kuris yra platesnės Europos vidaus saugumo struktūros pagrindinė dalis. Bendradarbiavimas
ir politika vis dar plėtojami, dėmesį visų pirma skiriant siekiui veiksmingiau kovoti su visai
ES kylančiomis grėsmėmis ir nusikalstamumu ir, kas itin svarbu Europos Parlamentui, šiuos
veiksmus įgyvendinti laikantis pagrindinių teisių ir duomenų apsaugos taisyklių.

TEISINIS PAGRINDAS

SESV 33 straipsnis (muitinių bendradarbiavimas), 87, 88 ir 89 straipsniai.

TIKSLAI

Veiksmingas policijos bendradarbiavimas yra itin svarbus aspektas kuriant laisvės, saugumo
ir teisingumo erdvę, kurioje gerbiamos pagrindinės teisės. Tarpvalstybinis bendradarbiavimas
teisėsaugos srityje, apimantis policiją, muitinę ir kitas teisėsaugos tarnybas, sukurtas siekiant
užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms Europos Sąjungoje, jas nustatyti ir tirti. Praktiškai
toks bendradarbiavimas dažniausiai pasitelkiamas kovojant su sunkių formų nusikalstamumu
(organizuotu nusikalstamumu, prekyba narkotikais ar žmonėmis, elektroniniu nusikalstamumu)
ir teroristine veikla.

PASIEKTI REZULTATAI

A. Pradžia
Valstybių narių policijos bendradarbiavimas prasidėjo 1976 m. įsteigus Trevio grupę, t. y.
teisingumo ir vidaus reikalų ministerijų atstovų tarpvyriausybinį tinklą. Vėliau Mastrichto
sutartyje nurodytos bendrojo intereso sritys, kuriose nustatyti teisėti policijos bendradarbiavimo
pagrindai (kova su terorizmu, prekyba narkotikais ir kitomis tarptautinio nusikalstamumo
formomis). Taip pat iškelta Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo idėja, kuri iš
pradžių konkrečiai įgyvendinta tik įsteigiant Europolo narkotikų padalinį. Europolo konvencija
pasirašyta 1995 m. liepos 26 d., bet oficialiai Europolas veiklą pradėjo tik 1999 m. liepos
1 d., kai Amsterdamo sutartimi (pasirašyta 1997 m. spalio 2 d.) buvo sustiprintos jo
funkcijos. Vis dėlto policijos bendradarbiavimas nuolat stiprėjo ir prieš įsteigiant Europolą.
Tarpvalstybinis policijos bendradarbiavimas tapo realybe 1985 m. sukūrus Šengeno erdvę,
kurioje iš pradžių dalyvavo vos keletas valstybių narių (taip pat žr. 2.1.3 ir 5.12.4).
Šengeno acquis, įskaitant policijos bendradarbiavimo aspektus, buvo perkeltas į ES teisę
įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai ir buvo priskirtas vadinamajam trečiajam ramsčiui, skirtam
tarpvyriausybiniam bendradarbiavimui. Tas pats tarpvyriausybinis metodas buvo taikomas
policijos bendradarbiavimo priemonėms, kurias priėmė nedidelė valstybių narių grupė pagal
Priumo sutartį; šiose priemonėse numatytos nuostatos dėl keitimosi DNR, pirštų antspaudais

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.12.4.pdf
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ir transporto priemonių registracijos duomenimis. Priėmus 2008 m. birželio 23 d. Tarybos
sprendimą 2008/615/TVR, Priumo sutartis įsigaliojo visos Sąjungos lygmeniu.
B. Dabartinė institucinė sąranga
Lisabonos Sutartimi (SESV) institucinė sąranga labai supaprastinta: dauguma su policijos
bendradarbiavimu susijusių priemonių priimamos taikant įprastą teisėkūros procedūrą (bendro
sprendimo procedūra), o teisminė peržiūra pavedama Teisingumo Teismui. Vis dėlto policijos
bendradarbiavimas ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose nėra visiškai
integruoti į Bendrijos sistemą ir jiems būdingos ne tik su laisvės, saugumo ir teisingumo
erdve susijusios ypatybės (išimtys, taikomos Jungtinei Karalystei, Airijai ir Danijai (prie
SESV pridedami protokolai Nr. 21 ir 22) ir privilegijuotas nacionalinių parlamentų vaidmuo
(protokolai Nr. 1 ir 2), bet ir tam tikra su jų kilme susijusi specifika:
— Komisija dalijasi iniciatyvos teise su valstybėmis narėmis, jei jos sudaro ketvirtadalį

Tarybos narių (SESV 76 straipsnis);

— operatyvinio bendradarbiavimo priemones vieningai nustato Taryba, tik pasikonsultavusi
su Europos Parlamentu. Jeigu Taryba negali priimti vieningo sprendimo, devynios
arba daugiau valstybių narių gali veikti kartu pagal tvirtesnį bendradarbiavimą. Tokiu
atveju Europos Vadovų Taryba sustabdo procedūrą Taryboje, bandydama pasiekti bendrą
sutarimą („atsarginio stabdžio“ mechanizmas, numatytas pagal SESV 87 straipsnio 3 dalį);

— aktams, priimtiems iki SESV įsigaliojimo, penkerius metus negalėjo būti taikomos
Sutarties pažeidimo nagrinėjimo procedūros ir dėl jų negalėjo būti teikiami prašymai
priimti prejudicinį sprendimą (prie SESV pridedamas Protokolas Nr. 36). Šis laikotarpis
pasibaigė 2014 m. gruodžio mėn.

C. Policijos bendradarbiavimo agentūros ir kitos susijusios institucijos
1. Europos policijos biuras (Europolas)
Europolo vaidmuo – padėti didinti nacionalinių policijos ir kitų panašių tarnybų veiksmingumą,
palengvinant jų bendradarbiavimą. Bendradarbiavimas sutelkiamas į terorizmo, elektroninio
nusikalstamumo, prekybos narkotikais ir kitų sunkių formų tarpvalstybinio nusikalstamumo
prevenciją ir kovą su jais.
Nuo 2010 m. sausio 1 d. Europolas yra ES agentūra, finansuojama iš ES biudžeto ir
turinti daugiau kaip 1 000 pareigūnų (įskaitant 200 ryšių palaikymo pareigūnus), dirbančių
pagrindinėje būstinėje Hagoje. Pagrindinė Europolo funkcija – gerinti keitimąsi informacija tarp
policijos tarnybų. Šiuo tikslu Europolas rengia sunkių formų ir organizuoto nusikalstamumo
grėsmės įvertinimą (angl. Serious and Organised Crime Threat Assessment, SOCTA), kuriuo
grindžiami Tarybos sprendimai, taip pat ataskaitą dėl terorizmo padėties ir tendencijų Europos
Sąjungoje (angl. The European Union Terrorism Situation and Trend Report, TESAT).
Europolas neturi įgaliojimų taikyti priverstinio vykdymo priemones, pavyzdžiui, atlikti areštus
arba kratas. Vis dėlto Europolo operatyviniai įgaliojimai palaipsniui plečiami. Pavyzdžiui, 2002
m. lapkričio 28 d. Tarybos aktu Europolui suteikta teisė dalyvauti jungtinių tyrimų grupių
veikloje ir prašyti valstybes nares pradėti baudžiamųjų bylų tyrimus. Taip pat padidintas jo
analitinis pajėgumas, visų pirma 2013 m. sausio mėn. įsteigus Europos kovos su elektroniniu
nusikalstamumu centrą (EC3), kuris atsakingas, inter alia, už Organizuoto nusikalstamumo
internete grėsmės vertinimo ataskaitą (angl. Internet Organised Crime Threat Assessment,
iOCTA). Europolas daugiausiai prisidėjo prie ES teisėsaugos atsako į kylančias grėsmes. Po
2015 m. pradžioje Paryžiuje ir Kopenhagoje įvykdytų teroro aktų Teisingumo ir vidaus reikalų
taryba įgaliojo Europolą įkurti Internetinės informacijos žymėjimo padalinį, kuris kovotų su
teroristine propaganda internete ir kitais ekstremistiniais veiksmais. Naujasis padalinys darbą
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pradėjo 2015 m. liepos 1 d. Po 2015 m. lapkričio mėn. Paryžiuje įvykdytų išpuolių Taryba
dar labiau išplėtė Europolo įgaliojimus kovos su terorizmu srityje: nuo 2016 m. sausio 1
d. pradėjo veikti naujas Europos kovos su terorizmu centras, kuriame dirba valstybių narių
deleguoti kovos su terorizmu ekspertai, tokiu būdu siekiant sustiprinti tarpvalstybinius tyrimo
pajėgumus. Be to, dėl masinio neteisėtų migrantų antplūdžio į ES 2014 m. ir 2015 m. pradžioje,
Europolas, siekdamas sustiprinti pastangas kovoje su organizuotu žmonių gabenimu, 2015 m.
kovo mėn. pradėjo vykdyti bendrą operaciją „MARE“. Jis taip pat prie šios operacijos prisideda
skirdamas darbuotojus į prie išorinių sienų naujai sukurtus migrantų antplūdžio valdymo
centrus (žr. 5.12.4). Galiausiai Europolui 2000 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimu suteikta teisė
dalyvauti derybose siekiant sudaryti susitarimus su trečiosiomis šalimis ir ne ES institucijomis.
Pavyzdžiui, jis pasirašė bendradarbiavimo susitarimus su Interpolu ir Jungtinėmis Valstijomis.
2013 m. kovo 27 d. Komisija pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl
teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas dabartinis sprendimas dėl
Europolo. Jame siūloma sujungti Europolą ir Europos policijos koledžą (CEPOL). Taryba ir
Parlamentas šį pasiūlymą atmetė, todėl šiuo metu sujungimas atidėtas. 2016 m. gegužės mėn.
Parlamentas ir Taryba patvirtino naująjį Europolo reglamentą[1]. Šiuo naujuoju reglamentu
ketinama supaprastinti sąlygas, kad Europolas galėtų įsteigti specializuotus padalinius,
siekdamas reaguoti į kylančias naujas grėsmes, nustatyti taisykles, taikomas esamiems
padaliniams (pavyzdžiui, minėtiesiems kovos su terorizmu padaliniams), ir griežtesnę duomenų
apsaugos tvarką, taip pat pagerinti agentūros valdymą ir padidinti jos atskaitomybę sukuriant
Jungtinę parlamentinės kontrolės grupę, kurioje dalyvautų Europos Parlamento ir nacionalinių
parlamentų atstovai.
2. Europos policijos koledžas (CEPOL)
Policijos pareigūnų profesinis rengimas – svarbus policijos bendradarbiavimo aspektas. Šiuo
tikslu 2000 m. buvo įsteigtas Europos policijos koledžas (CEPOL). Jis pradėjo veiklą kaip
esamų nacionalinių mokymo institutų tinklas, o vėliau tapo ES agentūra (2005 m. rugsėjo 20
d. Tarybos sprendimas 2005/681/TVR). Iš pradžių būstinė buvo įsikūrusi Bramshile (Jungtinė
Karalystė), tačiau nuo 2014 m. spalio 1 d. CEPOL persikėlė į Budapeštą.
3. Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatinis komitetas (COSI)
Jau iš pat pradžių operatyvinis bendradarbiavimas buvo policijos bendradarbiavimo vystymosi
kliuvinys. Be jau minėtos lėtos pažangos plečiant Europolo funkcijas ir dalyvaujant jungtinėse
tyrimų grupėse, bendradarbiavimas iš pradžių apsiribojo nuo 2000 m. kas dveji metai
rengiamais kai kurių Europos šalių vidaus saugumo tarnybų vadovų grupės (vadinamojo Berno
klubo) susitikimais, kurie buvo savanoriško keitimosi informacija kontržvalgybos, kovos su
organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu srityse struktūra. Lisabonos sutartyje plėtojama ta
pati pagrindinė mintis ir SESV 71 straipsnyje nustatytas Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus
saugumo srityje nuolatinio komiteto (COSI), oficialiai įsteigto 2010 m. vasario 25 d. Tarybos
sprendimu, teisinis pagrindas. Šio komiteto atsakomybės sritys:
— vertinti bendrą operatyvinio bendradarbiavimo kryptį ir trūkumus;

— tvirtinti konkrečias rekomendacijas;

— padėti Tarybai, atsižvelgiant į vadinamąją solidarumo sąlygą (SESV 222 straipsnis).

Vis dėlto šis komitetas nėra „Europos FTB“, kuris pats gali vykdyti operacijas, be to, jis
nedalyvauja teisėkūros procedūroje. Jis veikia valstybių sostinėse, o valstybių narių atstovai

[1]Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros
(Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR,
2009/936/TVR ir 2009/968/TVR.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.12.4.pdf
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atvyksta į posėdžius Briuselyje, kur sulaukiama paramos iš teisingumo ir vidaus reikalų
srities patarėjų, dirbančių nuolatinėse atstovybėse. Komiteto posėdžiuose dažnai dalyvauja
ir kitų vidaus saugumo srities organizacijų, pavyzdžiui, Europolo, Eurojusto (žr. 5.12.6 dėl
teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose) arba FRONTEX (žr. 5.12.4 dėl išorės sienų
valdymo) atstovai.
4. ES žvalgybos analizės centras (INTCEN)
Europos Sąjungos žvalgybos analizės centras (INTCEN) iš esmės nėra policijos
bendradarbiavimo organas, nes jis priklauso Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT). Vis dėlto,
teikdamas grėsmės įvertinimą, pagrįstą informacija, gaunama iš žvalgybos tarnybų, karinių,
diplomatinių ir policijos tarnybų, jis prisideda prie policijos bendradarbiavimo. INTCEN taip
pat gali būti naudingas operatyviniu aspektu, pavyzdžiui, teikdamas duomenis visoje ES apie
teroristų judėjimo vietas, motyvus ir maršrutus.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

2009 m. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Parlamento vaidmuo teisingumo ir vidaus
reikalų srityje labai sutvirtėjo. Iš pozicijos, kurios jis laikėsi savo rezoliucijose policijos
bendradarbiavimo klausimu, matyti jo noras įtvirtinti savo poziciją ir tai, kad ES policijos
bendradarbiavimas yra palyginti ankstyvame etape. Vėliau Parlamentas dažnai apgailestavo
dėl tikrai bendro požiūrio į vidaus saugumą trūkumo. Savo 2015 m. liepos 9 d. rezoliucijoje
dėl Europos saugumo darbotvarkės jis apgailestavo, kad „nepaisant nuolatinių Parlamento
raginimų, vis dar neatliktas esamų ES priemonių veiksmingumo vertinimas, taip pat
atsižvelgiant į naujas saugumo grėsmes, su kuriomis susiduria ES“, ir tvirtino, „kad tokį
vertinimą reikia atlikti tam, kad būtų užtikrinta, kad Europos saugumo politika būtų veiksminga,
būtina, proporcinga, nuosekli ir išsami“. Jis taip pat dažnai perspėdavo, kad vykdant policijos
ir teisėsaugos veiklą būtina tinkama laisvės ir saugumo pusiausvyra.
Kitas klausimas, kuriuo Europos Parlamentas labai rūpinosi, kaip jau minėta, buvo užsitikrinti
savo kaip institucinio veikėjo vidaus saugumo klausimais padėtį. Nors oficialiai COSI
parlamentinė kontrolė netaikoma, Parlamentas visada siekė pabrėžti savo naują kompetenciją
policijos bendradarbiavimo srityje. Savo 2014 m. balandžio 2 d. rezoliucijoje dėl Stokholmo
programos įgyvendinimo laikotarpio vidurio peržiūros ataskaitos Parlamentas priminė, kad
„dabar sprendžiant saugumo politikos klausimus Parlamentas yra visateisis institucinis
veikėjas“ ir kad jis turėtų „aktyviai dalyvauti nustatant vidaus saugumo strategijos ypatumus
ir prioritetus“. Savo 2015 m. liepos 9 d. rezoliucijoje dėl Europos saugumo darbotvarkės
Parlamentas pakartojo, kad jis turėtų dalyvauti „nustatant politinius prioritetus ir strateginius
tikslus“ darbotvarkėje. Neabejotinai, Parlamentas padarė įtaką vidaus saugumo politikai.
Vykdant Europolo reformą jis aktyviai pasisakė už griežtesnę parlamentinę kontrolę ir geresnes
duomenų apsaugos taisykles. Jis taip pat ragino panaikinti Duomenų saugojimo direktyvą[2],
nes ji neatitinka proporcingumo reikalavimo, dar prieš tai, kai Teisingumo Teismas 2014 m.
balandžio mėn. priėmė precedentą sukuriantį sprendimą, kuriuo ją panaikino. Be to, Parlamentas
atsilaikė prieš nemažą Komisijos ir valstybių narių spaudimą nedelsiant pritarti Europos keleivio
duomenų įrašo sistemai, skirtai kovai su terorizmu. 2016 m. balandžio mėn. pagaliau buvo
patvirtinta PNR direktyva[3], į kurios galutinį tekstą įtraukta nemažai Parlamento remiamų

[2]2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/24/EB dėl duomenų, generuojamų arba
tvarkomų teikiant viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas arba viešuosius ryšių tinklus, saugojimo ir iš dalies
keičianti Direktyvą 2002/58/EB.
[3]2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų
naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos
baudžiamojon atsakomybėn tikslais

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.12.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.12.4.pdf
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duomenų apsaugos priemonių ir nuostata, pagal kurią reikalaujama atlikti direktyvos peržiūrą
praėjus dvejiems metams nuo jos perkėlimo į nacionalinę teisę.
Kristiina Milt
04/2017
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