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POLICIJSKO SODELOVANJE

Glavno orodje za policijsko sodelovanje je Evropski policijski urad (Europol), ki je osrednji
del širše evropske ureditve na področju notranje varnosti. Sodelovanje in politike so še zmeraj
v fazi razvoja, pozornost pa se posveča predvsem bolj učinkovitemu boju proti grožnjam
celotni EU in kriminalu, predvsem Evropski parlament pa pri tem dosledno upošteva temeljne
pravice in pravila o varstvu podatkov.

PRAVNA PODLAGA

Členi 33 (carinsko sodelovanje), 87, 88 in 89 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

CILJI

Učinkovito policijsko sodelovanje je bistvenega pomena pri zagotavljanju, da Unija postane
območje svobode, varnosti in pravice, ki temelji na spoštovanju temeljnih pravic. Čezmejno
sodelovanje na področju kazenskega pregona – pri katerem so udeleženi policija, carina in drugi
organi kazenskega pregona – je namenjeno preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih
dejanj po vsej Evropski uniji. V praksi se to sodelovanje nanaša predvsem na huda kazniva
dejanja (organizirani kriminal, trgovino s prepovedanimi drogami, trgovino z ljudmi,
kibernetski kriminal) in terorizem.

DOSEŽKI

A. Začetki
Začetki policijskega sodelovanja med državami članicami segajo v leto 1976; sodelovanje
je takrat potekalo v okviru t. i. skupine Trevi, medvladne mreže predstavnikov pravosodnih
ministrstev in ministrstev za notranje zadeve. Z Maastrichtsko pogodbo so bila nato opredeljena
vprašanja skupnega interesa, ki so upravičevala policijsko sodelovanje (terorizem, prepovedane
droge in druge oblike mednarodnega kriminala). S pogodbo je bil oblikovan tudi Evropski
policijski urad (Europol), ki je začel delovati kot Europol – služba za droge. Konvencija
o Europolu je bila podpisana 26. julija 1995, urad pa je uradno začel delovati šele
1. julija 1999, na podlagi okrepljenih pristojnosti, dodeljenih z Amsterdamsko pogodbo
(podpisano 2. oktobra 1997). Vendar je policijsko sodelovanje potekalo še pred ustanovitvijo
Europola. Z oblikovanjem schengenskega območja leta 1985, ki je v začetku zajemalo le nekaj
držav članic, je čezmejno policijsko sodelovanje postalo resničnost (glej tudi 2.1.3 in 5.12.4).
Z začetkom veljavnosti Amsterdamske pogodbe je schengenski pravni red (vključno z vidiki,
ki so zadevali policijsko sodelovanje), postal sestavni del zakonodaje EU, čeprav je spadal pod
t. i. tretji steber, medvladno sodelovanje. Enak medvladni pristop je bil uporabljen za ukrepe
na področju policijskega sodelovanja, ki jih je sprejela majhna skupina držav članic v okviru
Prümske pogodbe, ki je vsebovala določbe o izmenjavi podatkov o DNK, prstnih odtisih in

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.12.4.pdf
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registraciji vozil. Prümska pogodba je bila v celoti uveljavljena na ravni Unije s Sklepom
Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008.
B. Veljavni institucionalni okvir
Institucionalni okvir je znatno poenostavila Lizbonska pogodba (PDEU), v skladu s katero
se večina ukrepov na področju policijskega sodelovanja zdaj sprejema v okviru rednega
zakonodajnega postopka (soodločanje), obenem pa so predmet sodne presoje Sodišča Evropske
unije. Kljub temu pa policijsko sodelovanje, tudi če pustimo ob strani posebnosti območja
svobode, varnosti in pravice (izvzetja za Združeno kraljestvo, Irsko in Dansko – protokola
št. 21 in 22 k PDEU – ter posebno vlogo nacionalnih parlamentov – protokola št. 1 in 2),
skupaj s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah še vedno ni povsem vključeno v okvir
Skupnosti in ohranja nekatere izvorne značilnosti:
— Komisija si pristojnost za dajanje pobud deli z državami članicami, če te predstavljajo

četrtino članic Sveta (člen 76 PDEU);

— Evropski parlament je pri operativnih ukrepih sodelovanja, ki jih soglasno sprejme Svet,
zgolj posvetovalni organ. Če v Svetu ni mogoče doseči soglasja, obstaja možnost, da
devet ali več držav članic sodeluje na podlagi okrepljenega sodelovanja. V tem primeru
se postopek v Svetu začasno prekine, da bi poskusili doseči soglasje v okviru Evropskega
sveta (mehanizem t. i. „zasilne zavore“ v skladu s členom 87(3) PDEU);

— zoper akte, sprejete pred začetkom veljavnosti PDEU, sta bila postopek za ugotavljanje
kršitev ali predložitev Sodišču za predhodno odločbo mogoča šele po petih letih (protokol
št. 36 k PDEU). To obdobje se je končalo decembra 2014.

C. Agencije za policijsko sodelovanje in drugi z njimi povezani organi
1. Evropski policijski urad (Europol)
Naloga Europola je prispevati k učinkovitejšemu delovanju nacionalnih policijskih organov
in drugih podobnih organov s spodbujanjem sodelovanja med njimi. To sodelovanje je
osredotočeno na preprečevanje terorizma, kibernetske kriminalitete, trgovine s prepovedanimi
drogami in drugih oblik hudih čezmejnih kaznivih dejanj ter boj proti njim.
Od 1. januarja 2010 je Europol agencija EU, ki se financira iz proračuna Unije in pri kateri
je zaposlenih skoraj 1 000 uslužbencev, med njimi nekaj več kot 200 uradnikov za zvezo.
Sedež ima v Haagu. Glavni cilj Europola je izboljšati izmenjavo informacij med policijskimi
organi. V ta namen pripravlja ocene o ogroženosti zaradi organiziranega kriminala in hudih
kaznivih dejanj (SOCTA), ki so osnova za sklepe Sveta, ter poročila o stanju in trendih na
področju terorizma v Evropski uniji (TE-SAT). Europol nima pooblastil za izvajanje prisilnih
ukrepov, kar pomeni, da ne more odvzeti prostosti ali voditi preiskav, kljub temu pa so se njegove
operativne pristojnosti sčasoma okrepile. Akt Sveta z dne 28. novembra 2002, na primer, je
Europolu omogočil, da sodeluje v skupnih preiskovalnih skupinah in od držav članic zahteva,
da sprožijo preiskave kaznivih dejanj. Okrepile so se tudi njegove analitične zmogljivosti,
zlasti z ustanovitvijo Evropskega centra za kibernetsko kriminaliteto (EC3) januarja 2013, ki
je med drugim pristojen za oceno ogroženosti zaradi internetnega organiziranega kriminala.
Europol je na čelu organov kazenskega pregona EU pri odzivih na porajajoče se krize. Svet za
pravosodje in notranje zadeve je po terorističnih napadih v Parizu in Københavnu v začetku
leta 2015 Europolu podelil mandat za ustanovitev enote za prijavljanje sumljivih spletnih vsebin,
ki se bori proti spletni teroristični propagandi in drugim dejavnostim skrajnežev. Nova enota
je začela delovati 1. julija 2015. Svet je po napadih v Parizu novembra 2015 dodatno razširil
mandat Europola za boj proti terorizmu in 1. januarja 2016 ustanovil nov evropski center za
boj proti terorizmu, v katerem strokovnjaki za boj proti terorizmu, napoteni iz držav članic,
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krepijo zmogljivosti za čezmejne preiskave. Podobno je spričo ogromnega dotoka nezakonitih
migrantov v EU leta 2014 in v začetku leta 2015 Europol marca 2015 začel izvajati skupno
operacijo MARE, da bi okrepil prizadevanja v okviru boja proti trgovini z ljudmi. K tej operaciji
prispeva tudi s svojo prisotnostjo v novoustanovljenih „žariščnih točkah“ na zunanjih mejah
(glej 5.12.4). Europol ima prav tako v skladu s sklepom Sveta z dne 27. marca 2000 pooblastila
za sklepanje sporazumov s tretjimi državami in organi, ki niso organi EU. Tako je na primer
sklenil sporazuma o sodelovanju z Interpolom in Združenimi državami Amerike.
Komisija je 27. marca 2013 Evropskemu parlamentu in Svetu predložila zakonodajni predlog
o spremembi sedanjega sklepa o Europolu, ki je vseboval predlog o združitvi Europola
z Evropsko policijsko akademijo (CEPOL). Predlog sta zavrnila tako Svet kot Parlament, zato je
bil opuščen. Parlament in Svet sta maja 2016 odobrila novo uredbo o Europolu[1]. Nova uredba
Europolu omogoča lažjo vzpostavitev posebnih enot za odzivanje na porajajoče se grožnje,
opredeljuje pravila za obstoječe enote (kot so zgoraj navedene enote za boj proti terorizmu),
ter predvideva odpornejši sistem varstva podatkov, izboljšano upravljanje in večjo odgovornost
agencije. To bo storila skupina za skupni parlamentarni nadzor, v kateri bodo predstavniki
Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov.
2. Evropska policijska akademija (CEPOL)
Pomemben del policijskega sodelovanja je usposabljanje policistov. S tem namenom je bila
leta 2000 ustanovljena Evropska policijska akademija (CEPOL), ki jo je na začetku tvorila
mreža obstoječih nacionalnih ustanov za usposabljanje, kasneje pa je postala agencija EU
(Sklep Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005). Akademija je imela sprva prostore
v Bramshillu (Združeno kraljestvo), od 1. oktobra 2014 pa ima sedež v Budimpešti.
3. Stalni odbor za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti (COSI)
Operativno sodelovanje je od samega začetka ovira pri razvoju policijskega sodelovanja. Razen
skromnega napredka, ki so ga omogočili Europol in napotitve skupnih preiskovalnih skupin,
je bilo sodelovanje sprva omejeno na srečanja bernskega kluba, t.j. forum, ki združuje vodje
nacionalnih varnostnih služb več evropskih držav in je usmerjen v prostovoljno izmenjavo
informacij na področjih, kot so protiobveščevalne dejavnosti, organizirani kriminal in terorizem.
Lizbonska pogodba je nadgradila to osnovno zamisel, in sicer tako, da je s členom 71 PDEU
zagotovila pravno podlago za stalni odbor za operativno sodelovanje na področju notranje
varnosti (COSI), ki je bil uradno ustanovljen s sklepom Sveta z dne 25. februarja 2010. Naloge
stalnega odbora za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti so:
— priprava ocene splošne usmeritve in pomanjkljivosti operativnega sodelovanja,

— priprava konkretnih priporočil,

— pomoč Svetu v skladu s solidarnostno klavzulo (člen 222 PDEU).

Vseeno pa stalni odbor ni nekakšna evropska različica ameriškega zveznega preiskovalnega
urada, ki bi izvajala lastne preiskave, prav tako ne sodeluje v zakonodajnem postopku. Deluje iz
glavnih mest držav članic, predstavniki držav članic pa se srečujejo v Bruslju, kjer jih podpirajo
svetovalci na področju pravosodja in notranjih zadev iz stalnih predstavništev. Srečanj odbora
se pogosto udeležujejo predstavniki drugih organizacij s področja notranje varnosti, kot so
Europol, Eurojust (glej 5.12.6 o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah) in Frontex
(glej 5.12.4 o upravljanju zunanjih meja).

[1]Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za
sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in
razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.12.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.12.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.12.4.pdf
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4. Center EU INTCEN
Center Evropske unije za analizo obveščevalnih podatkov (EU INTCEN) strogo gledano ni
organ policijskega sodelovanja, saj deluje v okviru Evropske službe za zunanje delovanje
(EEAS). Vseeno pa prispeva k policijskemu sodelovanju s pripravljanjem ocen o ogroženosti, ki
temeljijo na informacijah obveščevalnih služb, vojske, diplomatskih predstavnikov in policije.
Koristno lahko prispeva tudi z operativnega vidika, na primer z zagotavljanjem informacij
o končnih ciljih, motivih in premikih teroristov po vsej EU.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe decembra 2009 se je vloga Evropskega parlamenta
na področju pravosodja in notranjih zadev bistveno okrepila. Stališče, ki ga je Parlament zavzel
o policijskem sodelovanju v svojih resolucijah, odraža tako njegovo željo po utrditvi svoje vloge
kot tudi razmeroma zgodnjo fazo razvoja policijskega sodelovanja v Uniji. Kar zadeva slednje,
je Parlament večkrat obžaloval pomanjkanje dejanskega skupnega pristopa k notranji varnosti.
V svoji resoluciji z dne 9. julija 2015 o evropski agendi za varnost je obžaloval, „da kljub
številnim pozivom Parlamenta – tudi ob upoštevanju novih varnostnih groženj, s katerimi se EU
sooča – še vedno ni bila opravljena ocena učinkovitosti obstoječih instrumentov EU in preostalih
vrzeli“, prav tako pa izrazil mnenje, „da je ta ukrep potreben, ker naj bi zagotovil, da bo evropska
varnostna politika učinkovita, ustrezna, sorazmerna, skladna in celostna“. Parlament je prav tako
večkrat posvaril, da je treba pri opravljanju nalog policije in kazenskega pregona vzpostaviti
ustrezno ravnovesje med svobodo in varnostjo.
Drugi glavni cilj Evropskega parlamenta, kot je navedeno zgoraj, je bil, da uveljavi svojo
vlogo institucionalnega akterja na področju notranje varnosti. Čeprav odbor COSI uradno
ostaja zunaj dosega parlamentarnega nadzora, si je Parlament dejavno prizadeval za uveljavitev
svojih novih pooblastil na področju policijskega sodelovanja. V svoji resoluciji z dne
2. aprila 2014 o vmesnem pregledu stockholmskega programa je opozoril, da je „sedaj
polnopravni institucionalni akter na področju varnostne politike“ in da „bi moral imeti
ključno vlogo pri ocenjevanju in opredelitvi politik za notranjo varnost“. V svoji resoluciji
z dne 9. julija 2015 o evropski agendi za varnost je poudaril, da bi ga bilo treba vključiti
v „določanje političnih prednostnih nalog in strateških ciljev“ agende. Parlament ima nedvomno
močan vpliv na politiko notranje varnosti. V okviru reforme Europola je dejavno zagovarjal
okrepljen parlamentarni nadzor in izboljšanje predpisov o varstvu podatkov. Prav tako je
zaradi nesorazmernosti pozval k razveljavitvi direktive o hrambi podatkov[2], še preden jo
je razveljavilo Sodišče s svojo znamenito sodbo aprila 2014. Parlament se je prav tako uprl
precejšnjemu pritisku Komisije in držav članic za hitro sprejetje evropske evidence imen
letalskih potnikov za namene boja proti terorizmu. Direktiva o evidenci podatkov o potnikih[3] je
bila dokončno sprejeta aprila 2016. Končno besedilo vsebuje vrsto varoval za varstvo podatkov,
ki jih je podprl Parlament, in člen, s katerim se zahteva pregled direktive dve leti po prenosu
v nacionalno zakonodajo.
Kristiina Milt
04/2017

[2]Direktiva 2006/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o hrambi podatkov, pridobljenih ali
obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih
omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES.
[3]Direktiva (EU) 2016/681 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o uporabi podatkov iz evidence
podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj.
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