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DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS 

 

 

Kopējā parlamentārās pārraudzības grupa 
par Eiropas Savienības Aģentūru 

tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) 

- Izveidošanas sanāksme - 

 

Pirmdien, 2017. gada 9. oktobrī, plkst. 15.00–18.30 
Otrdien, 2017. gada 10. oktobrī, plkst. 9.00–12.30 

 
 

Eiropas Parlamentā, Briselē 

Telpa: Paul- Henri Spaak (PHS) 3C050 
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Vispārīga informācija 

 

LESD Līguma 88. pantā, kuru ieviesa ar Lisabonas līgumu, ir noteikta vienota kārtība 

Eiropola darbības pārbaudei, ko Eiropas Parlaments veic kopā ar valstu parlamentiem. 

 

2016. gada 11. maijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/794 par 

Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu). Jaunā regula pilnvaroja 

Eiropolu un nodrošināja kopīgu parlamentāro pārbaudi, kuru attiecībā uz aģentūru veic Eiropas 

Parlaments kopā ar valstu parlamentiem.  

 

ES parlamentu priekšsēdētāju konference 2017. gada 24. aprīlī pieņēma secinājumus par 

Eiropola Kopējās parlamentārās pārraudzības grupas (KPPG) izveidi saskaņā ar Eiropola 

Regulas 51. panta 1. punktu un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 1. protokola 9. pantu, 

Līgumu par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas 

līgumu. 

 

Saskaņā ar Eiropola Regulas 51. pantu KPPG būs būtiska nozīme — ,,KPPG veic Eiropola 

darbību politisku uzraudzību, tam pildot savus uzdevumus, tostarp saistībā ar minēto darbību 

ietekmi uz fizisku personu pamattiesībām un brīvībām”.  

 

Priekšsēdētaju konference 2017. gada 24. aprīļa sanāksmē vienojās, ka KPPG sanāksmes notiks 

divreiz gadā. Gada pirmajā pusē KPPG sanāksme notiks Eiropas Savienības Padomes rotējošās 

prezidentvalsts parlamentā, bet gada otrajā pusē KPPG sanāksme notiks Eiropas Parlamentā.  

 

Saskaņā ar priekšsēdētāju konferences secinājumiem KPPG nākamās sanāksmes, kas notiks 

Eiropas Parlamentā 2017. gada 9. un 10. oktobrī, mērķis būs pieņemt reglamentu, tā lai pilnībā 

varētu sākt darbu 2017. gada otrajā pusgadā. 

 

KPPG uzdevumi un pienākumi ir noteikti Regulā (ES) Nr. 2016/794 un, cita starpā, ietver 

tiesības apspriesties ar Eiropola valdes priekšsēdētaju, Eiropola izpilddirektoru vai tā 

vietniekus, kā arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, tostarp tiesības konsultēties saistībā 

Eiropola darbības daudzgadu plānu, kā arī tiesības pieprasīt attiecīgos dokumentus, kuri 

nepieciešami tās uzdevumu izpildei, tostarp tiesības sagatavot secinājumu kopsavilkumu par 

Eiropola politiskās pārraudzības darbībām. 
 

Pamatdokumenti 
 

Regula (ES) Nr. 2016/794 

Priekšsēdētāju konferences secinājumi 2017. gada 23.un 24. aprīlī Bratislavā 

Eiropola daudzgadu darbības plāna pavadvēstule 

Eiropola daudzgadu darbības plāns 

ES politikas cikla dokumenti — Empact 

ES politikas cikla dokumenti — infografika 

KPPG reglamenta noteikumu projekts 

 

Pirmdien 2017. gada 9. oktobrī, plkst. 15.00–18.30  
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plkst. 15.00– 15.20 — līdzpriekšsēdētāju atklāšanas piezīmes 

 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas priekšsēdētājs Claude Moraes; 

 

Igaunijas Parlamenta KPPG delegācijas priekšsēdētājs, Juridisko lietu komitejas pārstāvis 

Raivo Aeg; 

 

plkst. 15.20–16.00 — galvenās uzrunas: 

 

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Mairead Mcguinness (video vēstījums); 

 

Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrs Andres Anwelt; 

 

Eiropas Komisijas Drošības savienības komisārs Julian King (video vēstījums); 

 

16.00–17.30—  Eiropola Regulas 51. pants par pārraudzības īstenošanu:  

 

EP referenta par Eiropola regulu (Regula (ES) 2016/794 Agustín Díaz De Mera García 

Consuegra ievadpiezīmes;  

 

Viedokļu apmaiņa ar Eiropola valdes priekšsēdētāju Priit Pärkna un Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītāju Giovanni Buttarelli; 

 

plkst. 11.00–12.30 — KPPG reglaments līdzpriekšsēdētāju uzstāšanās par projektu un 

viedokļu apmaiņa 

 

Pirmdien, 2017. gada 9. oktobrī, plkst. 19.00–20.00  

 

Saņemšana
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Otrdien, 2017. gada 10. oktobrī, plkst. 9.00–12.30  

 

plkst. 9.00–10.15 — ES politikas cikls 2014.–2017. g. un 2018.–2012. g.:  

 

ES prioritātes cīņā pret organizētu un smagu starptautisko noziedzību un viedokļu apmaiņa 

Eiropas Padomes Pastāvīgās komitejas operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos 

priekšsēdētāja Erkki Koort un Eiropas Komisijas HOME ĢD ģenerāldirektora vietnieka 

drošības jautājumos Olivier Ondi uzstāšanās un viedokļu apmaiņa;  

 

plkst. 10.15–11.00 — Eiropola daudzgadu darbības plāns:  

 

Eiropola izpilddirektora Rob Wainwright uzstāšanās un viedokļu apmaiņa; 

 

 

plkst. 11.00–12.30 — KPPG reglaments viedokļu apmaiņa un iespējama pieņemšana 

 

 

 

 

 

 

 

Nākamā sanāksme Bulgārija (datums vēl jāapstiprina). 

 

 

 

 

 

 

 


