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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu statusa nolīgumu starp Eiropas 
Savienību un Serbijas Republiku par darbībām, ko Serbijas Republikā veic Eiropas 
Robežu un krasta apsardzes aģentūra
(15581/2018 – C9-0180/2019 – 2018/0409(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (15581/2018),

– ņemot vērā projektu statusa nolīgumam starp Eiropas Savienību un Serbijas Republiku 
(15579/2018),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 77. panta 2. punkta b) un d) apakšpunktu, 79. panta 
2. punkta c) apakšpunktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu 
(C8-0180/2019),

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A9-0019/2020),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Serbijas Republikas valdībai un parlamentam.
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PASKAIDROJUMS

a. Vispārīga informācija

Ierosinātā Padomes lēmuma mērķis ir apstiprināt statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un 
Serbiju par darbībām, ko Serbijā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra 
(“Aģentūra”), kā paredzēts Regulā (ES) 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi. 
Sarunas par šo statusa nolīgumu notika pirms Aģentūras mandāta pārskatīšanas un pirms tika 
pieņemta jaunā Regula par Eiropas Robežu un krasta apsardzi: Regula (ES) 2019/1896.

Minētajā regulā Aģentūrai ir paredzētas dažādas iespējas sadarboties ar trešām valstīm. Statusa 
nolīguma mērķis ir nodrošināt juridiski saistošu regulējumu Aģentūras veiktajām operācijām, 
kurās vienību dalībnieki ar īstenošanas pilnvarām tiktu izvietoti trešās valsts teritorijā. Regulas 
(ES) 2016/1624 54. panta 4. punktā ir skaidri noteikts, ka gadījumos, kad ir paredzēts, ka 
Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienības tiks izvietotas trešā valstī, lai veiktu darbības, 
kurās vienību dalībniekiem būs īstenošanas pilnvaras, vai ja citas darbības trešās valstīs to 
pieprasa, Savienība ar attiecīgo trešo valsti noslēdz statusa nolīgumu. 

Statusa nolīguma nolūks ir nodrošināt juridiski saistošu regulējumu, kurā būtu jānosaka 
operācijas apmērs, noteikumi par civiltiesisko atbildību un kriminālatbildību, kā arī izvietoto 
vienību dalībnieku uzdevumi un pilnvaras. Ar statusa nolīgumiem būtu arī jānodrošina 
pamattiesību pilnīga ievērošana un jāizveido īpaši sūdzību mehānismi, ko izmantot tad, ja šo 
operāciju laikā tiek pārkāptas pamattiesības.

Statusa nolīgums ar Serbiju ir viens no vairākiem līdzīgiem nolīgumiem, kas noslēgti ar 
Rietumbalkānu valstīm. 

b. Referentes nostāja

Referente uzskata, ka, Aģentūrai sadarbojoties ar trešām valstīm, ir ļoti svarīgi nevis vienoties 
par neformālu darba kārtību, bet gan noslēgt oficiālus un juridiski saistošus nolīgumus, lai 
nodrošinātu šādas sadarbības pārredzamību, sabiedrības veiktu kontroli un demokrātisku 
pārraudzību. Visi šādi nolīgumi, kas noslēgti starp Eiropas Savienību un trešām valstīm 
attiecībā uz sadarbību starp Aģentūru un šo trešo valsti, būtu rūpīgi jāapsver, tiem būtu 
jānodrošina pievienotā vērtība Savienībai un nolūka un satura ziņā tiem jābūt noteikti 
vajadzīgiem un samērīgiem. 

Tādējādi statusa nolīgumu slēgšana ir ļoti svarīga ne tikai tāpēc, lai nodrošinātu pārredzamību 
un pārskatatbildību par Aģentūras operatīvo sadarbību ar trešām valstīm, bet arī lai nodrošinātu 
skaidru regulējumu sadarbībai ar trešām valstīm Eiropas Savienības ārējo robežu pārvaldības 
jomā. 

Statusa nolīgums, par kuru Parlaments tiek aicināts dot piekrišanu, ļautu Serbijas teritorijā ar 
Aģentūras līdzdalību veikt kopīgas operācijas, ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumus 
un/vai atgriešanas operācijas. Atgriešanas operācijas attiektos tikai uz trešās valsts 
valstspiederīgajiem, kas no Eiropas Savienības tiek atgriezti Serbijā. 

Saskaņā ar statusa nolīguma 4. pantu par katru kopīgo operāciju vai ātrās reaģēšanas 
robežapsardzes pasākumu ir jāsaskaņo operatīvais plāns. Šajā plānā ir jāizklāsta darbības 
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operatīvie mērķi un uzdevumi un jāietver noteikumi par pamattiesībām, tostarp par personas 
datu aizsardzību. 

Saskaņā ar statusa nolīguma 6. pantu Aģentūras izpilddirektoram ir tiesības apturēt vai izbeigt 
jebkuru darbību Serbijā, jo īpaši “gadījumos, kad tiek pārkāptas pamattiesības, netiek ievērots 
neizraidīšanas princips vai datu aizsardzības noteikumi”. Statusa nolīguma 7. pantā ir paredzēti 
sīki izstrādāti noteikumi par Aģentūras un tās personāla kriminālatbildību un civiltiesisko 
atbildību saistībā ar Serbijā veiktajām darbībām.

Statusa nolīguma 9. pants attiecas uz pamattiesībām un paredz, ka (Serbijā izvietotās) vienības 
dalībnieki “pilnībā ievēro pamattiesības un pamatbrīvības, tostarp attiecībā uz piekļuvi 
patvēruma procedūrām, cilvēka cieņu, spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas 
attieksmes aizliegumu, tiesības uz brīvību, neizraidīšanas principu un kolektīvās izraidīšanas 
aizliegumu, bērna tiesības un tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību”. Šis pants 
nodrošina arī nediskriminēšanas principa ievērošanu.

Attiecībā uz jebkādām turpmākām sarunām par statusa nolīgumu slēgšanu atbilstoši Regulai 
(ES) 2019/1896 referente aicina Komisiju pirms iesaistīšanās sarunās veikt attiecīgās trešās 
valsts pamattiesību stāvokļa novērtējumu un šāda novērtējuma rezultātus savlaicīgi paziņot 
Parlamentam.

Turklāt, lai nodrošinātu pārredzamību un ļautu Parlamentam pienācīgi novērtēt statusa 
nolīgumus, referente mudina Komisiju savlaicīgi darīt pieejamus visus dokumentus, kas 
Parlamentam vajadzīgi, lai pirms nolīgumu slēgšanas veiktu savu institucionālo darbu un 
uzsāktu attiecīgās piekrišanas procedūras saskaņā ar Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 
108. panta 7. punktu, ietverot statusa nolīgumu projektus.

Ņemot vērā, ka referente ir arī citu līdzīgu statusa nolīgumu referente, viņa norāda, ka dažādu 
statusa nolīgumu noteikumos ir dažas būtiskas atšķirības:

 noteikums par vajadzību atturēties no tādu pasākumu veikšanas, kas varētu apdraudēt 
iespējamo kriminālprocesu, ir ietverts tikai vienā no statusa nolīgumiem; 

 statusa nolīgumos ir dažādi formulētas Aģentūras vienības dalībnieku izņēmuma 
tiesības rīkoties trešās valsts vārdā, kas varētu radīt juridisku nenoteiktību; 

 tāpat arī diskriminācijas klauzulas formulējums visos trīs statusa nolīgumos nav pilnībā 
saskaņots; 

 attiecībā uz kriminālatbildību izpilddirektora apliecinājuma (par to, vai iespējamais 
noziedzīgais nodarījums tika paveikts laikā, kad vienības dalībnieks pildīja savus 
pienākumus) saistošais raksturs nav precizēts visos statusa nolīgumos; 

 statusa nolīgumos pastāv atšķirības attiecībā uz citu vienības dalībnieku pienākumu 
sniegt liecības kriminālprocesā. 

Referente aicina Komisiju un Aģentūru savlaicīgi un mērķtiecīgi ziņot Parlamentam par 
jebkādām ar darbību saistītām grūtībām vai uz vietas konstatētām novirzēm, kas rodas šo 
tiesiskā regulējuma atšķirību dēļ.
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Lai gan statusa nolīgums tika apspriests un saskaņots saskaņā ar Aģentūras iepriekšējo mandātu 
(Regula (ES) 2016/1624), referente sagaida, ka, īstenojot šo statusa nolīgumu, tiks pilnībā 
ievēroti visi Regulas (ES) 2019/1896 noteikumi, jo īpaši attiecībā uz 110. panta 2. punktu.

Noslēgumā referente uzskata, ka ierosinātais statusa nolīgums atbilst statusa nolīguma 
paraugam, kas sniegts Komisijas paziņojumā par saturu un noteikumiem, kuri būtu jāiekļauj 
galīgajā nolīgumā.

Tā kā šis nolīgums jau ir īstenošanas posmā, Parlaments pieprasa, lai Aģentūra nekavējoties 
informē Parlamentu par darbībām, kas tiek veiktas, īstenojot šo statusa nolīgumu, un atgādina, 
ka saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1896 73. panta 7. punktu Aģentūrai ir pienākums savos gada 
ziņojumos iekļaut izvērtējumu par sadarbību ar trešām valstīm.

Ņemot vērā iepriekš minēto, referente iesaka Parlamentam apstiprināt Padomes lēmuma 
teksta projektu.
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Statusa nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un Serbijas 
Republiku par darbībām, ko Serbijas Republikā veic Eiropas Robežu un 
krasta apsardzes aģentūra
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