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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų 
Eurojusto ir Serbijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto
(10334/2019 – C9-0041/2019 – 2019/0807(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos projektą (10334/2019),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 
39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 
straipsnį, pagal kuriuos Taryba konsultavosi su Parlamentu (C9-0041/2019),

– atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/187/TVR, įkuriantį 
Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais1, ypač į jo 26a straipsnio 
2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A9-
0000/2019),

1. pritaria Tarybos projektui;

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 
Parlamento patvirtintą tekstą;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

1 OL L 63, 2002 3 6, p. 1.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Eurojusto ir Serbijos bendradarbiavimo susitarimas sudarytas pagal panašių susitarimų, 
kuriuos Eurojustas sudarė anksčiau, pavyzdį (pavyzdžiui, Eurojusto ir buvusiosios 
Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Eurojusto ir JAV, Eurojusto ir Norvegijos, Eurojusto 
ir Šveicarijos ir neseniai – Eurojusto ir Gruzijos). Tokių susitarimų tikslas – skatinti 
bendradarbiavimą kovojant su sunkiais nusikaltimais, ypač organizuotu nusikalstamumu ir 
terorizmu. Juose, be kita ko, numatyti ryšių palaikymo pareigūnai, kontaktiniai punktai ir 
informacijos mainai. Tokie bendradarbiavimo susitarimai grindžiami 2002 m. vasario 28 d. 
Tarybos sprendimo 2002/187/TVR 26a straipsnio 2 dalimi, pagal kurią siekiant sustiprinti 
kovą su sunkiais nusikaltimais įsteigiamas Eurojustas. 

Minėtas susitarimas atitinka 2018 m. Europos Komisijos Vakarų Balkanų strategiją2. Joje 
Komisija atkreipė dėmesį į kovą su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, teigdama, kad 
„Vakarų Balkanuose ir Turkijoje labai rimta problema tebėra organizuotas nusikalstamumas. 
Per Turkiją ir Vakarų Balkanus eina svarbūs kontrabandos maršrutai. Šiose šalyse ir per jas ir 
toliau veikia galingi tarptautinio masto nusikaltėlių tinklai. <...> Pastaraisiais metais Vakarų 
Balkanai ėmėsi svarbių žingsnių, kad modernizuotų kovai su terorizmu skirtą teisinę ir 
institucinę sistemą. Toliau gerėjo ir stiprėjo operatyvinis bendradarbiavimas su ES 
valstybėmis narėmis ir ES agentūromis. Visos Vakarų Balkanų šalys aktyviai dalyvauja 
įgyvendinant Vakarų Balkanų kovos su terorizmu iniciatyvą (WBCTi). Vis dėlto dauguma jų 
turi pradėti dėti daugiau pastangų, kad išspręstų grįžtančių užsienio kovotojų klausimą ir 
užkirstų kelią ekstremizmui ir radikalizacijai, be kita ko, kalėjimuose.“ Kitos regiono šalys 
kandidatės (Juodkalnija, Šiaurės Makedonija ir Albanija) jau yra sudariusios panašius 
susitarimus. Be to, savo 2019 m. ataskaitoje Komisija paminėjo, jog Serbija turi dėti didesnes 
pastangas, kad panaikintų trūkumus, visų pirma pasiekti įtikinamų rezultatų organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ir apkaltinamųjų nuosprendžių priėmimo 
srityje. Ji taip pat nurodė, kad iš Eurojusto bylų nagrinėjimo matyti, jog Serbija yra šalis, 
kurios daugiausia prašoma pagalbos regione, ir antra iš visų trečiųjų šalių, kurių daugiausiai 
prašoma pagalbos. 2018 m. Serbija buvo susijusi su 34 bylomis.3

Be to, Europos Komisija savo antrojoje ataskaitoje pagal bevizio režimo sustabdymo 
mechanizmą teigia: „Kalbant apie organizuotą nusikalstamumą, pažymėtina, kad Serbijos 
piliečiai yra vieni iš tų, kurie, kaip vis dar pranešama, įvykdo daugiausia organizuotų turtinių 
nusikaltimų ES, visų pirma Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Italijoje. Be to, Serbijos 
piliečiai ir toliau yra vieni iš tų, kurie dažniausiai nukenčia nuo iš Vakarų Balkanų regiono 
vykdomos prekybos žmonėmis. Organizuotos nusikalstamos grupės, sudarytos iš Irano 
piliečių, dalyvauja šiuo maršrutu, taip pat Pietų Kaukazo maršrutu vykdant prekybą heroinu. 
Serbijoje tebėra sukaupta labai daug šaunamųjų ginklų ir tai kelia riziką neteisėtos šaunamųjų 
ginklų prekybos požiūriu.“4

Taigi toks susitarimas gali paskatinti glaudesnį bendradarbiavimą kovojant su organizuotu 
nusikalstamumu ir yra naudingas Serbijai ir ES valstybėms narėms, nes organizuotas 

2 „Įtikinama plėtros perspektyva ir didesnis ES įsipareigojimas Vakarų Balkanų šalims“ (COM(2018)65 final).
3 Komunikatas dėl ES plėtros politikos, 2019 m. ataskaita dėl Serbijos, Komisijos tarnybų darbinis dokumentas 
(SWD(2019)219 final).
4 COM(2018)856 final.
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nusikalstamumas yra tarpvalstybinė problema. Toks susitarimas taip pat yra sveikintinas 
teisminio bendradarbiavimo srityje, atsižvelgiant į jau galiojantį Europolo ir Serbijos 
susitarimą ir CEPOL ir Serbijos darbo susitarimą, susijusį su policijos bendradarbiavimu. 

Pagal dabartinį Eurojusto sprendimą tokie Eurojusto ir trečiųjų šalių bendradarbiavimo 
susitarimai, kuriuose išdėstytos nuostatos dėl asmens duomenų mainų, gali būti sudaromi tik 
tuomet, jei atitinkamam subjektui taikoma 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvencija 
arba atlikus vertinimą, kuriuo patvirtinama, kad tas subjektas užtikrina tinkamą duomenų 
apsaugos lygį. Šiuo požiūriu reikia pabrėžti, kad Serbija 2005 m. ratifikavo minėtąją 
konvenciją, o 2008 m. – jos papildomą protokolą. 2019 m. kovo 28 d. Eurojusto jungtinis 
priežiūros organas pateikė teigiamą nuomonę dėl susitarimo nuostatų dėl duomenų apsaugos. 
Jis, be kita ko, nurodė, kad 2018 m. Serbijoje priimti nauji duomenų apsaugos įstatymai.5 Be 
to, naujajame Reglamente (ES) Nr. 2018/1727 dėl Eurojusto, kuriuo pakeičiamas ir 
panaikinamas Tarybos sprendimas 2002/187/TVR, numatyta galimybė sudaryti susitarimus su 
trečiosiomis šalimis, pagal kuriuos tokie susitarimai būtų galimas asmens duomenų 
perdavimo pagrindas, jei laikomasi bendrųjų operatyvinių asmens duomenų perdavimo 
trečiosioms šalims principų (šiuo požiūriu žr. reglamento 56 straipsnį).

Taigi, atsižvelgdamas į visas išdėstytas priežastis, pranešėjas pritaria Tarybos įgyvendinimo 
sprendimo projektui dėl Eurojusto ir Serbijos bendradarbiavimo susitarimo projekto.

5 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS, br. 87/2018).
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ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas 
sudarytų Eurojusto ir Serbijos bendradarbiavimo susitarimą
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