
DT\660824LV.doc PE 386.684v01-00

LV                           Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

10.04.2007

DARBA DOKUMENTS
par Padomes Lēmumu par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši,
apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Fausto Correia



PE 386.684v01-00 2/5 DT\660824LV.doc

LV               Ārējais tulkojums

Ievads

Prīmes Līgumu 2005. gada 27. maijā Prīmē (Vācija) parakstīja septiņas dalībvalstis (Beļģija, 
Vācija, Francija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija un Spānija). 2006. gada 1. novembrī tas 
stājās spēkā Austrijā un Spānijā un 2006. gada 23. novembrī – Vācijā. Vēl astoņas dalībvalstis 
(Somija, Itālija, Portugāle, Slovēnija, Zviedrija, Rumānija, Bulgārija un Grieķija) formāli 
apstiprinājušas vēlmi tam pievienoties.

Ar šo Līgumu izveido tiesisku regulējumu, lai turpmāk attīstītu dalībvalstu sadarbību
terorisma, pārrobežu noziedzības un nelegālās imigrācijas apkarošanā. Konkrētāk, tas paredz 
DNS, pirkstu nospiedumu, transportlīdzekļu reģistrācijas un personas datu un citu datu
apmaiņu līgumslēdzēju pušu starpā policijas pārrobežu sadarbībai.

Prīmes Līgums ir starptautisko tiesību līgums, kas pieņemts ārpus Eiropas Savienības tiesiskā 
regulējuma, taču no satura viedokļa tas ir cieši saistīts ar ES. Veidā, kādā tas pieņemts un 
ierosināts iekļaušanai ES regulējumā, saskatāma līdzība ar tā dēvēto „Šengenas acquis”. 
Vācijas prezidentūra sāka sarunas par Prīmas Līguma integrāciju ES tiesiskajā regulējumā
neformālā ministru sanāksmē, kas notika 2007. gada 15.–16. janvārī Drēzdenē. Sanāksmē šis 
priekšlikums1 guva ievērojamu atbalstu. Tieslietu un iekšlietu padomē 2007. gada 15. februārī 
ar trešā pīlāra lēmuma palīdzību nolēma integrēt Prīmes Līguma daļas ES tiesiskajā 
regulējumā. Tas attiecas uz visiem jautājumiem par policijas un tiesu iestāžu sadarbību
krimināllietās, izņemot noteikumus par pārrobežu policijas iestāžu iejaukšanos nenovēršamu 
briesmu gadījumā (Līguma 25. pants) un sadarbības nodrošināšanu pēc pieprasījuma (Līguma 
27. pants).

Prīmes Lēmuma mērķis ir padarīt intensīvāku un ātrāku informācijas apmaiņu starp iestādēm.
To iespējams panākt, ļaujot salīdzināt iegūto DNS profilu ar tiem profiliem, kas glabājas 
automatizētās dalībvalstu datu bāzēs. Saiknes starp šiem personas datiem var noteikt ar 
dalībvalstu kontaktpunktu palīdzību (jāizveido). Tādā pat veidā iespējams apmainīties ar 
pirkstu nospiedumu datiem un transportlīdzekļu reģistrācijas datiem. Dalībvalstu 
kontaktpunktus var izmantot arī cīņā pret terorismu.

Saskaņā ar Hāgas programmu2 no 2008. gada 1. janvāra datu apmaiņai būtu jānotiek pēc 
pieejamības principa. Tas nozīmē, ka vienas dalībvalsts tiesu amatpersona, kurai vajadzīga 
informācija, lai veiktu savus pienākumus, var iegūt šo informāciju no citas dalībvalsts 
(informācija būs „pieejama”).

Komisija 2005. gada oktobrī iepazīstināja ar Padomes Pamatlēmuma projektu par pieejamības 
principu. Alexander Alvaro iecēla par šī jautājuma referentu. Pagaidām šī jautājuma 
risinājums uz priekšu nevirzās.

Tajā pašā laikā Eiropas Parlamentam3 ne vēlāk kā 7. jūnijā jāsniedz atzinums par Lēmumu par 
pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši, apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību 

  
1 Pat ja pastāv kādas bažas par īstenošanas izmaksām un iebildumi par 25. pantu („pasākumi nenovēršanu 
briesmu gadījumā), skatīt Padomes 2007. gada 5. februāra dokumentu Nr. 6003/07.
2 Hāgas programma brīvības, drošības un tiesiskuma stiprināšanai Eiropas Savienībā, ko 2004. gada 5. novembrī 
apstiprināja Eiropadome.
3 Ar 2007. gada 1. marta „lettre de saisine”.
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(Prīmes Lēmums). Referents izsaka nožēlu par to, ka ir maz laika atzinuma sagatavošanai par 
tik būtisku un sarežģītu dosjē.

Dažas sākotnējās referenta ievirzes

Referents pilnībā apzinās, cik svarīgs ir šis instruments pārrobežu policijas iestāžu sadarbībā
un cīņā pret organizēto noziedzību un terorismu. Tomēr viņš vēlas izcelt dažus jautājumus, 
kuriem jāpievērš lielāka uzmanība.

1) Veids, kādā apsprieda un pieņēma Prīmes Līgumu

Prīmes Līgumu apsprieda un pieņēma ļoti nepārredzamā veidā un bez nopietnas 
demokrātiskas kontroles (valstu parlamenti tiek iesaistīti tikai ratifikācijas posmā, un Eiropas 
Parlaments tiek iesaistīts tikai tagad, apspriežoties par Padomes Pamatlēmuma projektu). Lai 
gan Prīmes Līguma 1. panta 4. punkts paredz, ka „ilgākais trīs gadu laikā pēc šī Līguma 
spēkā stāšanās, pamatojoties uz tā izpildes pieredzes novērtējumu, iesniedz iniciatīvu, 
apspriežoties ar Eiropas Komisiju vai pēc tās ierosinājuma, saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līguma noteikumiem, lai šā Līguma noteikumus 
iekļautu Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā”, Padomes Pamatlēmuma projekts jau ir 
iesniegts.

Referents pozitīvi vērtē Līguma iekļaušanu ES tiesiskajā regulējumā, jo tas veicina 
pārredzamību un tiesisko noteiktību, taču žēl, ka šobrīd ir ierosināts iekļaut tikai tā daļu (proti, 
jautājumus par trešo pīlāru). Kopienas kompetences jautājumi (t.i., noteikumi par „drošības 
aģentiem lidmašīnās”, kas minēti Līguma 17.–19. pantā, un pasākumi nelegālās imigrācijas 
apkarošanai – Līguma 20.–23. pantā) netiks iekļauti ES tiesiskajā regulējumā, taču joprojām 
ietilps starptautiskajā Prīmes Līgumā. Līdz ar to būs divas dažādas tiesību sistēmas, kas 
neveicina juridisku skaidrību. Attiecībā uz tām Prīmes Līguma daļām, kuras skaidri ietilpst 
Kopienas kompetencē, kādam varētu rasties bažas, vai šo noteikumu saglabāšana 
starptautiskajā līgumā nav EK līguma pārkāpums. Vairāk uzmanības jāpievērš arī Lēmuma 
saistībai ar citiem daudzpusējiem un divpusējiem līgumiem (t.i., ar Prīmes Līgumu kā tādu) 
(Lēmuma projekta 36. pants).

Kopumā referents uzskata, ka šī neskaidrā tiesiskā situācija galvenokārt radusies pīlāru 
struktūras mākslīgā rakstura un pelēkās līnijas dēļ, kas izšķir pirmajā un trešajā pīlārā 
atrunātās kompetences. Konstitucionālā līguma pieņemšana būtu izvērsusi Kopienas metodi 
attiecībā uz visu tieslietu un iekšlietu jomu, tādējādi atsaucot prasību par vienprātību Padomē 
vairāku jautājumu izskatīšanā. Šajā ziņā referents atbalsta Berlīnes Deklarācijas pieņemšanu 
un uzskata, ka turpmākajām institucionālajām reformām noteikti jākonsolidē
Konstitucionālajā līgumā iekļautie uzlabojumi visai tieslietu un iekšlietu jomai. Tikmēr 
jāatgādina, ka EK līguma 42. pants (tā dēvētā pārejas klauzula) jau piedāvā iespēju dažus 
jautājums novirzīt no trešā pīlāra uz Kopienas pīlāru (ko ierosināja arī Somijas prezidentūra). 
Šī iespēja nekavējoties jāapsver, lai aizpildītu šo demokrātisko robu, kas joprojām pastāv tik 
būtiskā jomā kā pilsoņu pamattiesības.

2) Daži īpaši Lēmuma projekta pasākumi
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Referenta galvenās rūpes ir panākt līdzsvaru starp operatīvas un efektīvas policijas iestāžu 
sadarbības prasībām cīņā pret galvenajiem draudiem Eiropas Savienības pamatiem un cīņā par 
pamattiesību aizsardzību un ievērošanu.
Tāpēc ierosinātie pasākumiem vajadzētu būt nepieciešamiem un samērīgiem. Būtu jāparedz 
arī novērtējuma kontroles un labošanas mehānismi sarežģītu situāciju noregulēšanai.
Saskaņā ar personas datu definīciju, kas minēta Pamatlēmuma priekšlikumā par datu 
aizsardzību trešajā pīlārā (2. punkta a) apakšpunkts), DNS profili, ko veido DNS nekodētā 
daļa, kas attiecas uz atsauces numuru, ir personas dati, jo tie ļauj identificēt (lai gan netieši) 
privātpersonu. Tie kā tādi minēti arī šīs iniciatīvas 24. panta 1. punkta a) apakšpunktā. Tādēļ 
šajā gadījumā būtu piemērojamas tās pašas garantijas, kas ierosinātas Pamatlēmumā, proti, a 
priori un saskaņota datu pieejamības pieprasījumu kontrole. Tāpēc 3. panta 1. un 5. punkta 
noteikumi ir nepietiekami, jo tie attiecas tikai uz valstu tiesību aktu kritērijiem. Ja 
dalībvalstīm būtu iespēja pieprasīt DNS paraugu savākšanu, varētu rasties juridiskas 
problēmas attiecībā uz garantijām valstu atšķirīgo tiesu sistēmu dēļ. Tāpēc būtu skaidrāk 
jāformulē nosacījumi un aizsardzības mehānismi. Lai gan „atbilst/neatbilst” sistēma šķiet 
līdzsvarots mehānisms, jādefinē ne tikai tās tehniskās procedūras (6. panta 2. punkts), bet arī 
būtiskās prasības piekļuvei personas datiem. Tāda pati garantija piemērojama arī attiecībā uz 
pirkstu nospiedumu un transportlīdzekļu reģistrācijas datiem.

Īpaša piesardzība jāievēro, pārraidot personas datus nozīmīgu pasākumu gadījumā un lai
novērstu teroristu uzbrukumus, jo šāda pārraide pamatota uz riska pieņēmumiem. Tātad
jānosaka absolūtas nepieciešamības kritēriji un skaidrs pamatojums datu pārraidei.
Attiecībā uz kopīgām operācijām, kas minētas šī priekšlikuma 5. nodaļā, ir būtiski definēt
precīzākus likumus to saskaņošanai ar Eiropola darbībām un izmaksu sadalīšanai starp tām 
dalībvalstīm, kas piedalās šajās operācijās.

33. pantā minētie paziņojumi ne tikai būtu jāiesniedz Padomes ģenerālsekretariātā un 
jāpārsūta dalībvalstīm un Komisijai, bet arī regulāri jāpublicē „Oficiālajā Vēstnesī”.

Referents izteica vispārīgu piezīmi, ka ir svarīgi, lai Padome sniegtu Parlamentam to izmaksu 
novērtējumu, kas radušās, izpildot šo Lēmumu, un jo īpaši, ja tās paredzēts finansēt no
Kopienas budžeta4 vai dalībvalstu līdzekļiem.

3) Sarežģītās attiecības starp Padomes Lēmuma projektu un Prīmes Konvencijas 
Administratīvās un tehniskās izpildes nolīgumu5

Padomes Lēmuma 34. pants paredz, ka „Padome pieņem pasākumus, kas vajadzīgi šī 
Lēmuma izpildei Eiropas Savienības līmenī atbilstoši procedūrai, kas noteikta EK līguma
34. panta 2. punkta C apsvēruma otrajā teikumā”. Līdz ar Prīmes Līgumu tika sagatavots arī 
Administratīvo un tehnisko noteikumu nolīgums Prīmes Konvencijas izpildei. Padome šajos 
izpildes noteikumos noteica, ka „pastāvošais Prīmes Līguma izpildes risinājums nav 
maināms6”. Referentu šī situācija ļoti uztrauc, jo šie izpildes pasākumi šķiet ļoti detalizēti (t.i.,

  
4 Sal. Komisijas 2007. gada 5. februāra dokumenta Nr. 6003/07 4. punktu.
5 Īstenošanas nolīgums noslēgts 2006. gada 5. decembrī, skatīt Padomes 2007. gada 22. janvāra dokumentu 
Nr. 5437/07.
6 Padomes 2007. gada 5. februāra dokuments Nr. 6003/07.
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par kopīgām (policijas) operācijām), bet šos pasākumus var veikt bez nopietnas
demokrātiskas pārbaudes.

4) Saistība ar citiem priekšlikumiem

Vācijas prezidentūra neparedz Prīmes Līguma („Sadarbība pēc pieprasījuma”) 27. pantu 
iekļaut ES tiesiskajā regulējumā, jo uzskata, ka tā saturs atspoguļots 2006. gada 18. decembra 
Pamatlēmumā 2006/960/JHA par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu 
informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu (Antoine Duquesne ziņojums).
Tomēr pastāv saiknes ar citiem tiesiskiem instrumentiem, kuri būtu jāpārbada, lai noskaidrotu, 
vai pašreizējā Lēmuma projekta noteikumi ir saskaņoti un nav pretrunā. Pēc referenta domām,
tas attiecas vismaz uz šādiem pasākumiem:

- Padomes Pamatlēmuma priekšlikums par informācijas apmaiņu, kas pamatojas uz 
pieejamības principu (referents: Alexander Alvaro);

- Pamatlēmuma priekšlikums par Datu aizsardzību trešajā pīlārā (referents: Martine Roure). 
Vispārīgs tiesiskais regulējums par datu aizsardzību trešajā pīlārā ir būtisks, un tam, nevis 
individuālai pieejai, jādod priekšroka7; tātad Pamatlēmumu par datu aizsardzību piemēro (pēc 
tā stāšanās spēkā) pašreizējam Lēmumam, kā tas ir Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II, 
referents: Carlos Coelho) un Vīzu informācijas sistēmas (referente: Sarah Ludford) gadījumā. 
Abos gadījumos atsauce uz Eiropas Padomes 1981. gada Konvenciju un citi 25. panta 
1. punkta instrumenti jāaizvieto vai jāpapildina ar atsauci uz Pamatlēmumu par datu 
aizsardzību.

- Austrijas Republikas iniciatīva pieņemt Padomes Lēmumu par sadarbības uzlabošanu starp 
Eiropas Savienības dalībvalstu īpašajām intervences vienībām („Atlas” iniciatīva, referents 
Fausto Correia) .
- jautājuma par Eiropola pieeju šiem datiem noskaidrošana (Eiropola ziņojums, referents: 
Agustín Díaz de Mera).
- Vienotā rīcība 97/339/JHA attiecībā uz sadarbību tiesiskuma, kārtības un drošības jomā, kā 
arī 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumu par kopējām izmeklēšanas grupām.

  
7 Attiecībā uz šo punktu skatīt EDAU atzinumu par 2007. gada 4. aprīļa Prīmes iniciatīvu.


