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EUROPOS PARLAMENTAS 
PILIEČIŲ LAISVIŲ, TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALŲ KOMITETAS

VIEŠAS SEMINARAS

VEIKSMINGAS IR ATSKAITINGAS POLICIJOS 
BENDRADABIAVIMAS ES TOLIMOJE ATEITYJE

Gruodžio 18 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

Europos Parlamentas,
Paul Henri Spaak pastatas, PHS 5B001 kambarys

Rue Wiertz 60, Briuselis

Kaip pasakyta Europos Sąjungos sutarties 29 ir 30 straipsniuose, vienas iš pagrindinių Sąjungos tikslų yra 
suteikti piliečiams aukšto lygio saugumą laisvės, saugumo, teisingumo erdvėje plėtojant bendrus 
veiksmus tarp valstybių narių policijos srityje. Šengeno erdvėje, kai vidaus sienos nekontroliuojamos, 
labai svarbu vystyti veiksmingą policijos bendradarbiavimą tam, kad būtų užkirstas kelias nusikaltėliams 
pasislėpti nuo bausmės. 

Įsigaliojus Maastrichto sutarčiai, pagal kurią policijos bendradarbiavimas įtrauktas į ES sutartį, Europos 
Sąjunga patvirtino daugybę priemonių gerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių policijos tarnybų. 
Visai neseniai Hagos programoje atsispindėjo susirūpinimas, susijęs su plėtra ir terorizmu, ir siekis 
spartinti operatyvinį bendradarbiavimą, ypač skatinant keitimąsi informacija tarp teisėsaugos institucijų ir 
ES duomenų bazės. 

Nors apskritai galima pripažinti padarius nemažą pažangą, vis dėlto ES šioje srityje nepasiekta bendro 
požiūrio, policijos bendradarbiavimas Europos Sąjungoje kritikuojamas, nes esama struktūra neužtikrina 
nei optimalių rezultatų, nei nepriekaištingos pavienių asmenų teisių apsaugos.

Šiame seminare bus atsižvelgta į esamą policijos bendradarbiavimo institucinę ir neoficialią struktūrą. 
Susitikimu siekiama konstruktyvaus forumo būdams, kaip pagerinti policijos bendradarbiavimą ES ir 
kartu apsaugoti su tuo susijusių pavienių asmenų teises ir remti demokratinę kontrolę, apsvarstyti. 
Pridedamas programos projektas ir bus galima gauti pagrindžiančius svarstomų temų dokumentus.
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PROGRAMOS PROJEKTAS 

15.00–15.30 val. SESIJOS PRADŽIA

Įžanginis žodis:

§ Jean-Marie CAVADA, EP Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto 
pirmininkas,

§ Franco FRATTINI, Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojas, teisingumo, laisvės ir 
saugumo komisaras, 

§ Kari RANTAMA, Suomijos nacionalinės policijos komisaro pavaduotojas, 36 straipsnio 
komiteto pirmininkas Suomijos pirmininkavimo metu. 

15.30–16.30 val. I SESIJA
KOKIOS PAGRINDINĖS POLICIJOS BENDRADARBIAVIMO IR 

BENDRAVIMO ES KLIŪTYS 

Pagrindinės policijos bendradarbiavimo kliūtys

Pristato dr. Valsamis MITSILEGAS, Londono Queen Mary universiteto Teisės fakulteto 
vyr. dėstytojas (15.30–15.45 val.)

§ Teisinių ir konstitucinių sistemų skirtumai ES.
- Klausimas dėl valstybių narių įvairių teisinių ir konstitucinių tradicijų: dėl policijos galių, asmens 
duomenų rinkimo nacionaliniu lygiu ir duomenų apsaugos.
- Klausimas dėl Europos Sąjungos įvairių greičių; tai gali paskatinti nesuderinamumą piliečių apsaugos 
bendroje laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje lygiu.
- Hagos programoje pateiktas prieinamumo principas, taikytinas nuo 2008 m. sausio 1 d., grindžiamas 
integracijos per abipusį pripažinimą, o ne suderinamumą idėja, gali sukelti problemų, jei nebus bendrų 
apsaugos priemonių, apsaugančių konstitucinius principus ir pamatines teises. 

§ Daugybė veiksnių ir struktūrų policijos bendradarbiavimo srityje: papildomumo, 
koordinacijos ir persidengimo pavojaus klausimas. 

§ Būtinas išsamus grėsmės įvertinimas. Žvalgybos vadovaujamų policijos pajėgų koncepcija 
siekiama pagerinti žinias apie grėsmes, atsižvelgiant į tai, kad be gero svarbių nusikaltėlių ir 
nusikalstamų tinklų pažinimo šioje srityje sunku kovoti su grėsmėmis ir nustatyti prioritetus. 
Europolo parengtame organizuoto nusikalstamumo grėsmių įvertinime (angl. OCTA) apibūdinami 
pagrindiniai nusikaltimų tipai, organizuotų nusikalstamų grupuočių struktūra ir veikimo būdai. Ar 
OCTA pakankamai numato ir yra iniciatyvus, ar išlieka gana reaktyvus?
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§ Sunkumai strategijų apibrėžimo lygmeniu: būtinas aiškus tikslų ir prioritetų apibrėžimas. 
Būtina vystyti vidaus saugumo strategiją.

§ Bendros kultūros ir abipusio pasitikėjimo tarp policijos institucijų stoka ir ypatingas 
informacijos nuosavybės jausmas. 

Pastebimi sunkumai keičiantis informacija tarp teisėsaugos institucijų ir nenoras bendradarbiauti su 
kolegomis užsienyje. Turėtų būti skatinamas abipusis pasitikėjimas tarp teisėsaugos institucijų, ypač dėl 
to, kad prieinamumo principas remiasi abipusiu pripažinimu, pagal kurį iš anksto numanomas visiškas 
pasitikėjimas kitų valstybės narių teisine ir operatyvine sistema.

§ Problemos operatyviniu lygiu (ryšių ir žvalgybos įrangos nesuderinamumas, kalbos barjeras, 
įvertinimo ir kokybiškos statistikos stoka).

§ Klausimas dėl demokratijos stokos ir atskaitomybės plėtojant duomenų bazes ir dėl ES agentūrų, 
pvz., Europolo, ir komitologijai patvirtinant antrinę teisėkūrą.

§

Duomenų apsauga: ar dabartiniai standartai policijos bendradarbiavimo srityje yra 
patenkinami?

Pristato Peter HUSTINX, Europos Sąjungos duomenų apsaugos prižiūrėtojas (15.45–16.00 val.). 

Labai svarbu, kad teisėsaugos institucijos galėtų keistis informacija, tačiau būtina išorinė kontrolė ir 
įgaliojimų suteikimas. Be to, rūpinimasis duomenų apsauga darosi labai opus dėl minties duomenų bazes 
su policijos informacija (SIS, Europolo duomenų bazė) padaryti sąveikaujančias.

DEBATAI (16.00–16.30val.)

16.30–17.30 val. II SESIJA
IKI ŠIOL RASTI SPRENDIMAI IR GERIAUSIA POLICIJOS 

BENDRADARBIAVIMO PRAKTIKA

Kokie iki šiol rasti sprendimai bendroms operatyvinėms problemoms spręsti? Ar būtų įdomu 
kai kurią geriausią praktiką taikyti visose valstybėse narėse?

Pristato Pierre BERTHELET, teisės ir politinių mokslų dėstytojas, Europos Sąjungos vidaus saugumo 
reikalų ekspertas (16.30–16.40 val.).

Kai kurie pavyzdžiai: 

- Šengeno konvencija;
- Prümo konvencija;
- regioninis bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir pavyzdžiai, įgyvendinti trečiose šalyse (pvz., 

kova su organizuotu nusikalstamumu Baltijos jūros regione). 
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- Dvišaliai ir daugiašaliai susitarimai ir policijos bendradarbiavimo centrų įkūrimas. Kokia šių 
centrų pridėtinė vertė: ar jie – durys, atveriančios kelią glaudesniam bendradarbiavimui tarp kaimyninių 
valstybių Šengeno erdvės kontekste?

Pristato Bernd BELLE, Badeno-Württembergo policijos vyriausiasis komisaras ir Prancūzijos ir 
Vokietijos policijos ir muitinės bendradarbiavimo centro Kehle Vokietijos koordinatorius (16.40–
16.50 val.). 

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos valstybių narių policijos 
bendradarbiavimo gerinimo, ypač prie vidaus sienų, ir iš dalies keičiantis Konvenciją dėl 
Šengeno susitarimo įgyvendinimo (COM(2005)0317–LIBE/6/29788)

Pristato Herbert REUL, EP Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto narys ir pranešėjas 
(16.50–17.00 val.).

Į šį 2005 m. pasiūlymą įtraukta geriausia praėjusio dešimtmečio praktika. Juo siekiama policijos 
bendradarbiavimui sudaryti bendrą su minimaliais standartais pagrindą, leidžiantį valstybėms narėms 
toliau vystyti tarptautinį bendradarbiavimą. Sprendimas susijęs su informacijos pasikeitimu, operatyviniu 
bendradarbiavimu (bendri patruliai, bendros intervencijos ir žvalgybinės operacijos), įrangos 
suderinamumu ir sąveika, policijos pareigūnų mokymu. Šiuo sprendimu, siekiant palaikyti atsiradusį 
pasitikėjimą tarp įvairių šalių pareigūnų, valstybės narės įpareigojamos steigti nuolatinius 
bendradarbiavimo centrus. Be to, sprendimas iš dalies keičia Šengeno konvencijos nuostatas dėl 
tarpvalstybinės žvalgybos ir tarpvalstybinio persekiojimo kertant sienas.

DEBATAI (17.00–17.30 val.)

17.30–18.30 val. III SESIJA
KOKIUS TOLESNIUS SPRENDIMUS GALIMA BŪTŲ NUMATYTI 

SIEKIANT GERINTI POLICIJOS BENDRADARBIAVIMĄ

Ką galima būtų nuveikti strateginiu ir operatyviniu lygmeniu siekiant gerinti policijos 
bendradarbiavimą?

Pristato Patrick ZANDERS, Belgijos federalinės policijos tarptautinės policijos bendradarbiavimo 
politikos skyriaus vyriausiasis komisaras ir direktorius (17.30–17.45 val.).

§ Europos Vadovų Tarybos ir ES Tarybos vaidmuo: ar gali aktyviau dalyvauti Europos 
Parlamentas?

§ Europos Sąjungos policijos vadovų operatyvinės kovos su nusikalstamumu vaidmuo: kokia 
pridėtinė vertė po septynerių metų darbo? Kaip galima būtų pagerinti skaidrumą? 

§ Didysis šešetas 
Ar būtų galima suteikti vyriausybėms narėms, Europos Parlamentui, visuomenei išsamią informaciją apie 
Didžiojo šešeto susitikimų rezultatus? Kaip kitos ES valstybės narės informuotos apie Didžiojo šešeto 
šalių susitikimo pasiūlymus? Ar jos pakankamai dalyvauja? 
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Praeityje tokio pobūdžio tarpvyriausybinės frakcijos paskatino sukurti Šengeno sutartį, Šengeno 
konvenciją ir Prümo konvenciją. Ar iš tiesų gerai, kad ši informacija prieinama šalims, visiškai 
nedalyvavusioms derybose? 

Ar Didžiojo šešeto pasiūlymai pranoksta dabartinę ES politiką ir apeina kai kurias dabar svarstomas 
svarbias priemones?
§ Europolas1

Ar bendradarbiavimas tarp nacionalinių policijos pajėgų ir Europolo yra patenkinamas? Kaip galima būtų 
gerinti Europolo pridėtinę vertę? Kaip galima būtų gerinti parlamentinę kontrolę? Ar dabartinis Europolo 
pobūdis atitinka jo misiją ir tikslus? Kokių pokyčių numatoma Europolui? 

§ Interpolas 
Ar bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir Interpolo patenkinamas? Kaip jį galima gerinti? Kodėl kai 
kurios valstybės narės nesidalija savo informacija su Interpolu? Kokie ryšiai su Europolu? 

§ COSI – Vidaus reikalų strategijos komitetas 
Ką galima padaryti siekiant pagerinti „operatyvinį bendradarbiavimą dėl vidaus saugumo“ tol, kol 
Konstitucija yra įšaldyta? 

§ Kaip geriausia strategiškai panaudoti bendras tyrimo komandas kovoje su rimtais tarptautiniais 
nusikaltimais?

§ Kaip sukurti abipusį supratimą ir pasitikėjimą – bendrą kultūrą tarp policininkų? Kaip šiuo atveju 
galėtų padėti CEPOL?

§ Ar valstybių narių operatyvinis policijos, muitinės, sienos apsaugos ir kitų specializuotų 
teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas turėtų būti labiau įpareigojantis siekiant kovoti su 
terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu Europos Sąjungoje? Suderinamumas ar abipusis 
pripažinimas?

§ Kaip pagerinti bendradarbiavimą tarp policijos, muitinės, sienos apsaugos ir kitų specializuotų 
institucijų valstybių narių lygmeniu?

§ Ar bendradarbiavimas, primestas Europos Sąjungos lygmeniu, turės įtakos bendradarbiavimui 
nacionaliniu lygmeniu?

§ Kaip operatyvinis lygmuo daro įtaką strateginiam lygmeniui? Problema dėl sprendimų priėmimo 
„nuo viršaus iki apačios“?

§ Klausimas dėl Europos Sąjungos sutarties 42 skyriaus atotrūkio išlygos. 

Kaip gerinti parlamentinę kontrolę?

  
1 Daug klausimų dėl Europolo buvo keliama parlamentiniame susitikime „Teisminio ir policijos bendradarbiavimo Europoje 
parlamentinės kontrolės gerinimas“, organizuotame LIBE komiteto 2005 m. spalio mėn. Europolo veiklą ir jo 2005 m. kasmetinį 
pranešimą mūsų komiteto susitikime 2006 m. liepos mėn. pristatė M. P. Ratzel, Europolo direktorius.
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Pristato prof. dr. Willy Bruggeman, Beneluxo universiteto centro profesorius, Belgijos federalinės 
policijos tarybos prezidentas, buvęs Europolo direktoriaus vyr. pavaduotojas (17.45–17.55 val.).

Konstitucine sutartimi siekiama įvesti daugiau demokratijos ir atskaitomybės teisminio ir policijos 
bendradarbiavimo srityje. Kokius galima būtų rasti sprendimus siekiant ištaisyti išorinės kontrolės 
trūkumą neturint konstitucijos?

DEBATAI (17.55–18.25 val.) su:

§ Kari RANTAMA, Suomijos nacionalinės policijos komisaro pavaduotojas, 36 straipsnio 
komiteto pirmininkas

§ Günter KRAUSE, Vokietijos vidaus reikalų ministerijos Policijos reikalų generalinio 
direktorato vadovas

§ Ulf GORANSSON, CEPOL direktorius
§ Michel QUILLE, Europolo direktoriaus pavaduotojas
§ Jean Michel LOUBOUTIN, Interpolo Operatyvinės paramos policijai direktorato 

direktorius
§ Gilles DE KERCHOVE, ES Tarybos generalinio sekretoriato Teisingumo ir vidaus reikalų 

generalinio direktorato direktorius, Briuselio universiteto (ULB) UCL ir Fusle Belgijoje 
Europos studijų instituto dėstytojas

Dalyvaujant Herbert REUL, EP Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariui ir 
pranešėjui, ir Claude MORAES, EP Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariui ir 
Europolo veiklos pranešėjui.

BAIGIAMOJI SESIJA

Jean-Marie CAVADA, EP Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkas 
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PRIEDAS

PRAKTINĖS DEBATŲ GAIRĖS

Pristatyti skiriama iki 8 minučių.

Tam, kad per diskusijas galėtų tarti žodį kuo daugiau Parlamento narių, pasisakyti arba paklausti skiriama 
iki 3 minučių.

Patalpa diskusijoms bus suteikta Parlamento nariams ta tvarka, kuria gaunami prašymai.

Pranešėjai, norintys papildyti savo pranešimus, tai gali padaryti raštu, dokumentus pateikdami iš anksto 
(geriausia anglų ir prancūzų kalbomis) sekretoriatui (el. pašto adresas 
ana.dumitrache@europarl.europa.eu). Šie dokumentai bus išplatinti per posėdį. 

SVARBI INFORMACIJA NORINTIEMS DALYVAUTI SEMINARE

Šis seminaras atviras visuomenei. Tačiau saugumo sumetimais dalyviai, neturintys leidimo į Europos 
Parlamentą, jį turi įsigyti iš anksto. Norintys įsigyti tokį leidimą turėtų susisiekti su seminaro 
sekretoriumi, Ryszard de Groot, iki 2006 m. gruodžio 14 d.

SEMINARO SEKRETORIATO KONTAKTINIAI DUOMENYS

Seminaro sekretoriatas Telefonas Adresas El. pašto adresas
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Ana DUMITRACHE,
administratorė

+32 2 284 14 16 LIBE sekretoriatas, 
Europos Parlamentas
Rue Wiertz 
RMD 1J 038
1047 Brussels

Ryszard DE GROOT,
pavaduotojas 

+32 2 284 07 95 LIBE sekretoriatas,
Europos Parlamentas
Rue Wiertz 
RMD 1J 036
1047 Brussels

Anne DE CONINCK,
sekretorė  

+32 2 284 21 79 LIBE sekretoriatas,
Europos Parlamentas
Rue Wiertz
RMD 01J026
1047 Brussels

ip-libe@europarl.eu.int
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