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POLICIJAS SADARBĪBA

Policijas sadarbības galvenais instruments ir Eiropas Policijas birojs (Eiropols), kas ir Eiropas
plašākas iekšējās drošības arhitektūras centrālais elements. Sadarbība un politika joprojām
attīstās, galveno uzmanību pievēršot visas ES mēroga draudu un noziedzības efektīvākai
apkarošanai, un Eiropas Parlaments jo īpaši uzrauga, lai šīs darbības tiktu veiktas, ievērojot
pamattiesības un datu aizsardzības noteikumus.

JURIDISKAIS PAMATS

LESD 33. pants (sadarbība muitas jomā), 87., 88. un 89. pants.

MĒRĶI

Efektīva policijas sadarbība ir centrālais elements, kas nepieciešams, lai Savienību padarītu
par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kuras pamatā ir pamattiesību ievērošana.
Pārrobežu sadarbības uzdevums tiesībaizsardzības jomā – iesaistot policiju, muitu un citas
tiesībaizsardzības iestādes – ir novērst, atklāt un izmeklēt kriminālnoziegumus visā Eiropas
Savienībā. Praksē šī sadarbība galvenokārt ir saistīta ar smagiem noziegumiem (organizēto
noziedzību, narkotiku tirdzniecību, cilvēktirdzniecību, kibernoziegumiem) un terorismu.

SASNIEGUMI

A. Sadarbības sākums
Dalībvalstu policijas pārstāvju sadarbība aizsākās 1976. gadā, kad tika izveidota TREVI grupa
– tieslietu un iekšlietu ministriju pārstāvju starpvaldību tīkls. Māstrihtas līgumā pēc tam tika
noteikti kopīgas intereses jautājumi, kas policijas iestāžu sadarbībai deva leģitīmu pamatu
(terorisms, narkotikas un citi starptautiskās noziedzības veidi). Tajā principā noteikta arī Eiropas
Policijas biroja (Eiropola) izveidošana, sākotnēji kā Eiropola Narkotiku apkarošanas vienība.
Eiropola konvenciju parakstīja 1995. gada 26. jūlijā, taču birojs savu darbību oficiāli sāka tikai
1999. gada 1. jūlijā, kad saskaņā ar Amsterdamas līgumu (parakstīts 1997. gada 2. oktobrī) tika
paplašinātas tā pilnvaras. Taču policijas iestāžu sadarbība sākās vēl pirms Eiropola izveidošanas.
Līdz ar Šengenas zonas izveidošanu 1985. gadā, kad tajā iesaistījās tikai dažas valstis, reāla
kļuva arī policijas iestāžu pārrobežu sadarbība (sk. arī 2.1.3. un 5.12.4.). Līdz ar Amsterdamas
līguma spēkā stāšanos Šengenas acquis – tostarp ar policijas iestāžu sadarbību saistītie aspekti
– tika iekļauti ES tiesību aktos, tomēr kā starpvaldību sadarbības “trešais pīlārs”. Tāda pati
starpvaldību pieeja tika izmantota policijas sadarbības pasākumiem, ko pieņēma neliels skaits
dalībvalstu saskaņā ar Prīmes līgumu, kurā bija noteikumi par DNS datu, pirkstu nospiedumu un
transportlīdzekļu reģistrācijas datu apmaiņu). Savienības līmenī Prīmes līgumu pilnībā īstenoja
ar Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmumu 2008/615/TI.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.12.4.pdf
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B. Pašreizējā institucionālā struktūra
Institucionālā struktūra tika ievērojami vienkāršota ar Lisabonas līgumu (LESD), saskaņā
ar kuru policijas iestāžu sadarbības pasākumu lielākā daļa tagad tiek pieņemta parastajā
likumdošanas (koplēmuma) procedūrā un paredzot to pārskatīšanu tiesvedības kārtībā ES
Tiesā. Tomēr, neaplūkojot tādas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas specifiskas jomas
(nepiedalīšanās klauzulas attiecībā uz Apvienoto Karalisti, Īriju un Dāniju (LESD 21. un
22. protokols) un valstu parlamentu privileģētā loma (1. un 2. protokols)), policijas iestāžu un arī
tiesībsargājošo iestāžu sadarbība krimināllietās nav pilnībā iekļauta Kopienas institucionālajā
struktūrā un saglabā vairākas tās sākotnējās iezīmes:
— Komisija dala savas iniciatīvas tiesības ar dalībvalstīm, ar nosacījumu, ka šīs dalībvalstis

pārstāv ceturto daļu no Padomes locekļiem (LESD 76. pants);

— ar Parlamentu tikai apspriežas par tiem operatīvajiem sadarbības pasākumiem, kurus
Padome vienprātīgi pieņēmusi. Ja Padomē nav vienprātības, deviņām un vairāk
dalībvalstīm ir iespējama kopdarbība uz paplašinātas sadarbības pamata. Šādā gadījumā
Eiropadome procesu aptur, lai panāktu vienošanos (“avārijas bremzēšanas” mehānisms
saskaņā ar LESD 87. panta 3. punktu);

— uz tiesību aktiem, kas pieņemti pirms LESD spēkā stāšanās, vēl piecus gadus nevar
attiecināt pārkāpuma procedūru par pienākumu neizpildi vai tiesvedību Tiesā par
prejudiciālu nolēmumu (LESD 36. protokols). Šis termiņš beidzās 2014. gada decembrī.

C. Policijas iestāžu sadarbības aģentūras un citas attiecīgas struktūrvienības
1. Eiropas Policijas birojs (Eiropols)
Eiropola loma ir uzlabot valstu policijas iestāžu un citu līdzīgu iestāžu darbības efektivitāti,
veicinot to sadarbību. Šajā sadarbībā galvenā uzmanība tiek pievērsta preventīviem pasākumiem
un terorisma, kibernoziegumu, narkotiku tirdzniecības un citu nopietnu pārrobežu noziedzības
veidu apkarošanai.
No 2010. gada 1. janvāra Eiropols ir ES aģentūra, kuru finansē no ES budžeta, kurā ir
gandrīz 1000 darbinieku (tostarp vairāk nekā 200 sakaru virsnieki) un kura centrālais birojs
atrodas Hāgā. Eiropola darbības galvenais mērķis ir uzlabot informācijas apmaiņu starp
policijas iestādēm. Šajā nolūkā Eiropols sagatavo ES smagas un organizētas noziedzības draudu
novērtējumus (SOCTA), ko izmanto par pamatu Padomes lēmumiem, un Eiropas Savienības
Ziņojumus par terorisma situāciju un tendencēm Eiropas Savienībā (TE-SAT). Eiropolam nav
piespiedu drošības līdzekļu piemērošanas pilnvaru – tas nevar veikt aizturēšanu vai kratīšanu
–, taču tā operatīvās darbības pilnvaras pakāpeniski paplašinās. Ar Padomes 2002. gada
28. novembra lēmumu, piemēram, noteica, ka Eiropols var piedalīties kopīgu izmeklēšanas
grupu darbā un drīkst pieprasīt dalībvalstīm uzsākt kriminālizmeklēšanu. Palielinājušās arī tā
analītiskā darba iespējas, jo īpaši pēc Eiropas Kibernoziedzības centra (EC3) izveidošanas
2013. gada janvārī, kas cita starpā ir atbildīgs par interneta organizētās noziedzības draudu
novērtējumu (iOCTA). Eiropols ir bijis ES tiesībaizsardzības spēku priekšpulks, reaģējot uz
jauniem draudiem. Pēc teroristu uzbrukumiem Parīzē un Kopenhāgenā 2015. gada sākumā
Tieslietu un iekšlietu padome pilnvaroja Eiropolu izveidot Vienību ziņošanai par interneta
saturu, lai cīnītos pret terorisma propagandu un citām ekstrēmiskām darbībām internetā.
Jaunā vienība sāka darbu 2015. gada 1. jūlijā. Vēlāk, pēc 2015. gada novembrī Parīzē
notikušajiem uzbrukumiem Padome vēl vairāk paplašināja Eiropola pretterorisma pilnvaras,
2016. gada 1. janvārī izveidojot jauno Eiropas Terorisma apkarošanas centru, uz kuru tiek
norīkoti dalībvalstu pretterorisma eksperti, lai palielinātu pārrobežu izmeklēšanas spējas. Tāpat,
ņemot vērā nelegālo migrantu milzīgo pieplūdu ES 2014. gadā un 2015. gada sākumā un
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cenšoties pastiprināt pūliņus apkarot cilvēku kontrabandu, Eiropols 2015. gada martā sāka
kopīgu operāciju MARE. Tas arī atbalsta šo operāciju, piedaloties jaunizveidotajos “karstajos
punktos” pie ārējām robežām (sk. 5.12.4.). Visbeidzot, Eiropolam ir tiesības (saskaņā ar
Padomes 2000. gada 27. marta lēmumu) sākt sarunas nolūkā noslēgt nolīgumus ar trešām
valstīm un ar ES nesaistītām struktūrām. Tas, piemēram, ir parakstījis sadarbības nolīgumus ar
Interpolu un Amerikas Savienotajām Valstīm.
Komisija 2013. gada 27. martā iesniedza tiesību akta priekšlikumu Eiropas Parlamentam un
Padomei, lai grozītu patlaban spēkā esošo lēmumu par Eiropolu, kurā ir priekšlikums apvienot
Eiropolu un Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL). Padome un Parlaments apvienošanu
noraidīja, un tagad tā ir atlikta. Parlaments un Padome 2016. gada maijā apstiprināja jauno
Eiropola regulu[1]. Jaunā regula atvieglo Eiropolam specializētu vienību izveidi, lai reaģētu
uz jauniem apdraudējumiem, paredz noteikumus par esošajām vienībām (piemēram, iepriekš
minētajām terorisma apkarošanas vienībām) un nodrošina aģentūrai stingrāku datu aizsardzības
režīmu, labāku pārvaldību un lielāku pārskatatbildību, izmantojot Apvienoto parlamentārās
kontroles grupu, kurā piedalās Eiropas Parlaments un valstu parlamenti.
2. Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)
Policistu apmācība ir nozīmīgs policijas iestāžu sadarbības aspekts. Šim nolūkam 2000. gadā
tika izveidota Eiropas Policijas akadēmija, kas sākotnēji darbojās kā dalībvalstīs jau pastāvošo
apmācības centru tīkls un vēlāk kļuva par ES aģentūru (Padomes 2005. gada 20. septembra
Lēmums 2005/681/TI). Sākotnēji tā atradās Bramshilā (Apvienotajā Karalistē), bet kopš
2014. gada 1. oktobra CEPOL centrālais birojs ir Budapeštā.
3. Pastāvīgā komiteja operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos (COSI)
Operatīvā sadarbība jau no paša sākuma ir bijusi klupšanas akmens policijas iestāžu sadarbības
attīstībā. Izņemot jau minēto ierobežoto progresu, kas panākts ar Eiropola starpniecību, un
kopējo izmeklēšanas grupu izveidošanu, sadarbība sākotnēji – kopš 2000. gada – aprobežojās
ar Bernes kluba sanāksmi reizi divos gados, kurā tikās vairāku Eiropas valstu iekšējās drošības
dienestu vadītāji un kas nodarbojās ar brīvprātīgu informācijas apmaiņu tādās jomās kā
pretizlūkošana, organizētā noziedzība un terorisms. Pamatojoties uz šādu principu, Lisabonas
līgums iet tālāk, un LESD 71. pants ir juridiskais pamats Pastāvīgajai komitejai operatīvai
sadarbībai iekšējās drošības jautājumos (COSI), kas oficiāli izveidota ar Padomes 2010. gada
25. februāra lēmumu. COSI pienākumi:
— izvērtēt operatīvās sadarbības vispārējo virzienu un nepilnības;

— sagatavot konkrētus ieteikumus;

— sniegt atbalstu Padomei saskaņā ar solidaritātes klauzulu (LESD 222. pants).

Tomēr COSI nav “Eiropas FIB”, kas spētu veikt pati savas operācijas, un tā nepiedalās
likumdošanas procedūrā. Tā sakņojas valstu galvaspilsētās, un dalībvalstu pārstāvji tiekas
Briselē, kur tiem palīdz tieslietu un iekšlietu padomnieki no pastāvīgajām pārstāvniecībām.
Pārstāvji no citām iekšējās drošības organizācijām, piemēram, Eiropola, Eurojust (sk. 5.12.6.
par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās) un Frontex (sk. 5.12.4. par ārējo robežu pārvaldību),
bieži piedalās COSI sanāksmēs.

[1]Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru
tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI,
2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.12.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.12.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.12.4.pdf
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4. ES INTCEN
ES Izlūkdatu analīzes centrs (ES INTCEN), stingri ņemot, nav policijas iestāžu sadarbības
institūcija, jo tas ir Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) daļa. Tomēr tas dod
ieguldījumu policijas iestāžu sadarbībā, jo sagatavo apdraudējuma novērtējumus, pamatojoties
uz informāciju, ko snieguši izlūkdienesti, militārpersonas, diplomāti un policijas dienesti.
INTCEN var dot vērtīgu ieguldījumu arī operatīvajā darbā, sniedzot, piemēram, informāciju par
visu ES attiecībā uz teroristu mērķiem, motīviem un pārvietošanos.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009. gada decembrī ir ievērojami palielinājusies
Eiropas Parlamenta loma tieslietās un iekšlietās. Tā nostāja par policijas iestāžu sadarbību
ir atspoguļota parlamentārajās rezolūcijās, kas liecina par vēlmi palielināt savu nozīmi un
par to, ka ES policijas iestāžu sadarbības attīstība ir tās relatīvā sākumposmā. Attiecībā uz
šo pēdējo jautājumu Parlaments ir bieži izteicis nožēlu par to, ka iekšējās drošības jomā
nav patiesi vienotas pieejas. Savā 2015. gada 9. jūlija rezolūcijā par Eiropas darba kārtību
drošības jautājumos tas pauda nožēlu, “ka, neskatoties uz daudziem Parlamenta aicinājumiem,
joprojām nav veikts šā brīža ES instrumentu efektivitātes izvērtējums, tostarp, ņemot vērā jaunos
drošības draudus, ar kuriem saskaras ES, un atlikušo trūkumu izvērtējums”, un uzsvēra, ka “šāds
pasākums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu to, ka Eiropas drošības politika ir efektīva, vajadzīga,
samērīga, saskanīga un visaptveroša”. Tāpat bieži vien ir izteiktas šaubas par to, vai kārtības
nodrošināšanā un tiesībaizsardzībā ir atrasts pareizais līdzsvars starp brīvību un drošību.
Otrs svarīgs jautājums, par ko Eiropas Parlaments pauž lielas bažas, ir Parlamenta kā
institucionāla partnera pozīcijas izveidošana attiecībā uz iekšējo drošību. Lai gan parlamentārā
pārbaude uz COSI joprojām formāli neattiecas, Parlaments ir ievērojami izcēlis savas jaunās
pilnvaras policijas iestāžu sadarbības jomā. Savā 2014. gada 2. aprīļa rezolūcijā par Stokholmas
programmas vidusposma pārskatu tas atgādināja, ka tagad “ir pilntiesīgs institucionāls
dalībnieks drošības politikas jomā” un ka tam “vajadzētu būt ļoti svarīgai nozīmei iekšējo
drošības politikas virzienu novērtēšanā un noteikšanā”. Savā 2015. gada 9. jūlija rezolūcijā par
Eiropas darba kārtību drošības jautājumos Parlaments atkārtoja nostāju, ka tas būtu jāiesaista
“politisko prioritāšu un stratēģisko mērķu izvirzīšanā”. Parlaments neapšaubāmi cīnās par savu
autoritāti iekšējās drošības politikas jomā. Kā Eiropola reformas daļu tas ir aktīvi aizstāvējis
plašāku parlamentāru kontroli un datu aizsardzības noteikumu pilnveidošanu. Tas arī aicināja
atcelt Datu saglabāšanas direktīvu[2], pamatojoties uz tās nesamērīgumu, – vēl pirms tam,
kad Tiesa to pilnīgi noraidīja ar savu 2014. gada aprīļa izšķirīgo nolēmumu. Visbeidzot,
Parlaments izturēja ievērojamu spiedienu no Komisijas un dalībvalstīm nekavējoties pieņemt
Eiropas Pasažieru datu reģistra (PDR) sistēmu terorisma apkarošanai. ES PDR direktīvu[3] galu
galā pieņēma 2016. gada aprīlī, galīgajā tekstā iekļaujot vairākas Parlamenta atbalstītas datu
aizsardzības garantijas un klauzulu par direktīvas pārskatīšanu divus gadus pēc transponēšanas
valsts tiesību aktos.
Kristiina Milt
04/2017

[2]Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīva 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst
vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu
komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK.
[3]Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/681 par pasažieru datu reģistra (PDR)
datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie
atbildības par tiem.
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