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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz 

Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Albāniju 

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS)) 

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (08688/2018), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu, kurā grozījumi izdarīti ar 

Amsterdamas Līgumu, un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā 

ar kuru Padome ir ar to apspriedusies (C8–0251/2018), 

– ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu, 

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0275/2018), 

1. apstiprina Padomes projektu; 

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta 

apstiprinātajā tekstā; 

3. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta 

apstiprināto tekstu; 

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 

parlamentiem. 
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PASKAIDROJUMS 

 

Eurojust un Albānijas sadarbības nolīgums ir turpinājums līdzīgiem vienota modeļa 

nolīgumiem, ko Eurojust noslēdza iepriekš (piemēram, Eurojust un bijusī Dienvidslāvijas 

Maķedonijas Republika, Eurojust un ASV, Eurojust un Norvēģija, Eurojust un Šveice u. c.). 

Šādu nolīgumu mērķis ir veicināt sadarbību smagu noziegumu, jo īpaši organizētās 

noziedzības un terorisma, apkarošanā. Tie cita starpā paredz sadarbības koordinatorus, 

kontaktpunktus un informācijas apmaiņu. Šādi sadarbības nolīgumi balstās uz 26.a panta 2. 

punktu Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumā 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai 

pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem. Saskaņā ar ANO un Eiropola datiem Albānijas 

noziedzīgās grupas ir priekšgalā heroīna, kokaīna un marihuānas kontrabandas jomā pasaules 

mērogā (ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja 2017. gada ziņojums); skatīt arī 

ES 2017. gada smagās un organizētās noziedzības draudu novērtējumu). Un saskaņā ar, 

piemēram, ASV Valsts departamenta datiem, organizētā noziedzība, kas ietver noziedzīgu 

organizāciju tīklu, kuras nodarbojas ar narkotiku tirdzniecību, izspiešanu, kukuļošanu, 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, prostitūciju un cilvēku tirdzniecību, joprojām rada 

bažas lielākajai daļai Albānijas iedzīvotāju. Līdz ar to šāda vienošanās var veicināt cīņu pret 

šādiem noziegumiem, un tā ir gan Albānijas, gan ES dalībvalstu interesēs, jo organizētā 

noziedzība ir starptautiska problēma. 

 

Turklāt Albānija kopš 2014. gada ir ES kandidātvalsts. Saskaņā ar Komisijas 2018. gada 

ziņojumu (SWD (2018) 151 final) attiecībā uz cīņu pret organizēto noziedzību, “ņemot vērā 

iepriekšējos ieteikumus, tika panākts zināms progress attiecīgo tiesību aktu saskaņošanā ar 

Eiropas standartiem un labāko praksi. Albānija ir pieņēmusi grozījumus pret mafiju vērstajā 

tiesību aktā un Kriminālprocesa kodeksā, lai padarītu kriminālizmeklēšanu efektīvāku. 

Zināms progress tika panākts arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiscēšanā, kas galvenokārt 

attiecas uz preventīvo konfiskāciju. Ir pastiprinājusies policijas starptautiskā sadarbība, jo 

īpaši ar ES dalībvalstīm. Ir jāuzlabo sadarbība starp policiju, prokuratūru un citām attiecīgām 

aģentūrām un struktūrām. Jāpieliek lielākas pūles, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu, līdzekļu iegūšanu noziedzīgā ceļā un nepamatotu bagātības iegūšanu.” Ņemot 

vērā minēto sadarbības nolīgumu ar Eurojust, tas ir svarīgs papildu elements attiecībā uz 

situācijas turpmāku uzlabošanu Albānijā minētajā jomā. Tāpat būtu jāpiemin, ka līdzīgs 

nolīgums attiecībā uz policijas sadarbību starp Albāniju un Eiropolu par operatīvo un 

stratēģisko sadarbību tika parakstīts jau 2013. gada 9. decembrī.  

 

Saskaņā ar pašreizējo Eurojust lēmumu šādus sadarbības nolīgumus starp Eurojust un trešām 

valstīm, kuros ietverti noteikumi par apmaiņu ar personas datiem, var noslēgt tikai tad, ja uz 

attiecīgo vienību attiecas Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra konvencija, vai pēc 

novērtējuma, kas apstiprina, ka minētā vienība nodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni. 

Šajā sakarībā jāuzsver, ka Albānija 2005. gadā ir ratificējusi minēto konvenciju un tās 2001. 

gada papildu protokolu. Arī Eurojust Apvienotā uzraudzības iestāde 2017. gada 17. jūlijā 

sniedza pozitīvu atzinumu šajā sakarībā. Paredzētā jaunā Eurojust regula (2013/0256 (COD)) 

līdz ar tās galīgo pieņemšanu pēc tam, kad 2018. gada jūnijā starp Eiropas Parlamentu un 

Padomi tika panākta vienošanās, paredz iespēju noslēgt šādus nolīgumus, jo tie ir viens no 

iespējamiem pamatiem personas datu nosūtīšanai, saskaņā ar kuriem ir jāievēro vispārīgi 

principi operatīvo personas datu nosūtīšanai uz trešām valstīm (šajā sakarībā skatīt minētās 

regulas konsolidētās versijas 38. un 43. pantu). Tas nozīmē, ka, tiklīdz jaunā regula stājas 
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spēkā un ir jāpiemēro, minētie sadarbības nolīgumi, tostarp šis nolīgums, ir jāsaskaņo 

attiecībā uz personas datu nosūtīšanu. 

 

Līdz ar to, ņemot vērā visu minēto, referente sniedz atbalstu Padomes īstenošanas lēmuma 

projektam attiecībā uz nolīguma projektu par sadarbību starp Eurojust un Albānijas 

Republiku. 
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Lēmums, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz Nolīgumu par 

sadarbību starp Eurojust un Albāniju 

Atsauces 08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS) 
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Atbildīgā komiteja 
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GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA 
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