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EIROPAS PARLAMENTS 
PILSOŅU BRĪVĪBU, TIESLIETU UN IEKŠLIETU KOMITEJA 

ATKLĀTS SEMINĀRS

EFEKTĪVA UN ATBILDĪGA POLICIJAS SADARBĪBA 
EIROPAS SAVIENĪBĀ

CEĻŠ UZ PRIEKŠU

Pirmdien, 18. decembrī plkst. 15.00–18.30

Eiropas Parlaments,
Paul Henri Spaak ēka, telpa PHS 5B001

Rue Wiertz 60 – Brisele

Kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 29. un 30. pantā, viens no ES galvenajiem uzdevumiem ir 
nodrošināt pilsoņiem augstu drošības līmeni brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, attīstot kopīgu
darbību starp dalībvalstīm policijas nozarē. Šengenas zonā bez kontrolēm uz iekšējām robežām ir 
būtiski svarīgi izveidot efektīvu policijas sadarbību, lai neļautu noziedzniekiem izvairīties no soda.

Kopš ir stājies spēkā Māstrihtas līgums, kas iekļāva policijas sadarbību ES Līgumā, Eiropas Savienība 
ir pieņēmusi daudzus pasākumus, lai uzlabotu sadarbību starp dalībvalstu policijas dienestiem. Nesen 
Hāgas programma atspoguļoja bažas saistībā ar paplašināšanos un terorismu un aicināja uzlabot 
operatīvo sadarbību, jo sevišķi izmantojot plašāku informācijas apmaiņu starp tiesībaizsardzības 
aģentūrām un ES datu bāzēm.

Kopumā, lai gan var atzīt daudzus sasniegumus atsevišķu pasākumu veikšanā, ES nav vēl panākusi 
kopēju pieeju šajā jomā, un policijas sadarbība Eiropas Savienībā tiek kritizēta, jo pašreizējā struktūra 
nenodrošina ne optimālus rezultātus, ne indivīdu tiesību pilnīgu aizsardzību.

Šajā seminārā tiks apspriesta policijas sadarbības pašreizējā institucionālā un neoficiālā struktūru. Šai 
sanāksmei ir jākļūst par konstruktīvu forumu, lai apspriestu pasākumus policijas sadarbības Eiropas 
Savienībā uzlabošanai, aizsargājot iesaistīto indivīdu tiesības un veicinot demokrātisku kontroli. 
Programmas projekts ir pievienots, un kopsavilkums par apspriežamajiem jautājumiem būs pieejamas 
semināra laikā. 
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PROGRAMMAS PROJEKTS 

Plkst. 15.00–15.30 — ATKLĀŠANAS SĒDE

Ievadvārdi 

§ Jean-Marie CAVADA, EP Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas priekšsēdētājs 
§ Franco FRATTINI, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, komisārs tiesiskuma, 

brīvības un drošības jautājumos
§ Kari RANTAMA, Somijas Valsts policijas komisāra vietnieks, ar 36. pantu izveidotās 

komitejas priekšsēdētājs, Somijas prezidentūras pārstāvis 

Plkst. 15.30–16.30 — I SĒDE
KĀDI IR GALVENIE ŠĶĒRŠĻI POLICIJAS SADARBĪBAI UN 

KOMUNIKĀCIJAI EIROPAS SAVIENĪBĀ? 

Galvenie šķēršļi policijas sadarbībai 

Uzstājas Dr Valsamis MITSILEGAS, Londonas Karalienes Mērijas universitātes Juridiskās 
fakultātes vecākais pasniedzējs (plkst. 15.30–15.45)

§ Neatbilstība starp tiesību sistēmām un konstitucionālajām sistēmām Eiropas Savienībā
- jautājums par dažādām tiesību un konstitucionālajām tradīcijām dalībvalstīs attiecībā uz policijas 
pilnvarām, personas datu vākšanu valsts līmenī un datu aizsardzību;
- jautājums par „dažādu ātrumu” Eiropu, kas var radīt nekonsekvenci pilsoņu aizsardzības līmenī 
kopējā brīvības, drošības un tiesiskuma telpā;
- pieejamības princips, ko ieviesa ar Hāgas programmu un kas jāpiemēro no 2008. gada 1. janvāra, 
pamatojas uz integrācijas ideju, pielietojot savstarpēju atzīšanu, nevis harmonizāciju; tas var radīt 
problēmu, ja nav kopēju garantiju, kas aizsargā konstitucionālos principus un pamattiesības. 

§ Aktīvo dalībnieku un struktūru lielais skaits policijas sadarbības jomā — jautājums par 
darbību savstarpēju papildināšanu, koordināciju un dublēšanās risku

§ Nepieciešamība pēc draudu visaptveroša novērtējuma 
Uz izmeklēšanu balstīta tiesībaizsardzības darba koncepcija ir vērsta uz zināšanu uzlabošanu par 
draudiem, pieņemot, ka bez labām zināšanām par nozīmīgākajiem noziedzniekiem un noziedznieku 
tīkliem ir grūti cīnīties pret draudiem un izvirzīt prioritātes šajā jomā. Eiropola radītā Organizētās 
noziedzības draudu novērtēšanas vienība (OCTA) apraksta galvenos noziedzības veidus, organizētās 
noziedzības grupu struktūru un to darbību. Vai OCTA ir pietiekami orientēta uz nākotni un 
apsteidzoša vai tikai reaģē uz sekām? 

§ Grūtības stratēģiju noteikšanas līmenī — nepieciešamība skaidri definēt mērķus un 
prioritātes

Ir jāizveido iekšējās drošības stratēģija.
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§ Kopējas kultūras un savstarpējas uzticēšanās trūkums starp policijas varasiestādēm un 
augsta informācijas īpašumtiesību sajūta

Ir novērotas grūtības informācijas apmaiņā starp tiesībaizsardzības iestādēm un nevēlēšanās
sadarboties ar ārzemju kolēģiem. Savstarpēja uzticēšanās starp tiesībaizsardzības iestādēm ir jāuzlabo 
jo īpaši tādēļ, ka pieejamības princips pamatojas uz savstarpēju atzīšanu, kuras priekšnoteikums ir
pilnīga uzticēšanās citas dalībvalsts tiesību un operatīvajai sistēmai.

§ Problēmas operatīvajā līmenī (komunikāciju un pārraudzības ierīču nesavienojamība, valodu 
barjera, novērtējumu un kvalitātes statistikas trūkums).

§ Jautājums par demokrātijas deficītu un atbildīgumu datu bāžu izveidošanā un tādās ES 
aģentūrās kā Eiropols, kā arī sekundāro tiesību aktu pieņemšanā komitoloģijas procedūrā.  

Datu aizsardzība — vai pašreizējie standarti policijas sadarbības jomā ir apmierinoši?

Uzstājas Peter HUSTINX, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs (plkst. 15.45–16.00)

Ir būtiski svarīgi, lai tiesībaizsardzības iestādes spētu apmainīties ar informāciju, taču ārējā kontrole 
un pilnvarošana ir nepieciešama. Turklāt bažas par datu aizsardzību kļūst aktuālāka, kopš izskanēja 
ideja par sadarbības nodrošināšanu starp policijas informāciju saturošām datu bāzēm (SIS, Eiropola 
datu bāze).

DEBATES (plkst. 16.00–16.30)

Plkst. 16.30–17.30 — II SĒDE
LĪDZ ŠIM ATRASTIE RISINĀJUMI UN PARAUGPRAKSE POLICIJAS 

SADARBĪBĀ 

Kādi ir līdz šim atrastie kopējo operatīvo problēmu risinājumi? Vai būtu lietderīgi ieviest 
dažus labākos risinājumus visās dalībvalstīs? 

Uzstājas Pierre BERTHELET, tiesību zinātnes un politikas zinātnes lektors, eksperts Eiropas 
iekšējās drošības jautājumos (plkst. 16.30–16.40)

Daži piemēri: 

- Šengenas konvencija   
- Prūmas konvencija   
- Reģionālā sadarbība starp dalībvalstīm un trešās valstīs īstenotie pasākumi (piemēram, speciālā 

komisija par organizēto noziedzību Baltijas jūras reģionā ). 
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- Divpusējie un daudzpusējie nolīgumi un policijas sadarbības centru izveidošana — kāda ir šo 
centru pievienotā vērtība: vai tie ir durvis, kas paver ceļu uz dziļāku sadarbību starp kaimiņvalstīm 
Šengenas kontekstā?

Uzstājas Bernd BELLE, Bādenes-Virtembergas policijas galvenais komisārs un Vācijas 
koordinators Francijas un Vācijas policijas un muitas iestāžu sadarbības centrā Kēlā (plkst. 16.40–
16.50)

Priekšlikums Padomes lēmumam par policijas iestāžu sadarbības uzlabošanu starp Eiropas 
Savienības dalībvalstīm, jo īpaši uz iekšējām robežām, ar kuru groza Konvenciju par Šengenas 
Līguma īstenošanu (COM(2005)0317 - LIBE/6/29788) 

Uzstājas Herbert REUL, EP Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas loceklis (plkst. 16.50–
17.00)

Šajā 2005. gada priekšlikumā ir apkopota paraugprakse, kas iegūta pēdējās desmitgades laikā, un tā 
mērķis ir izveidot kopēju struktūru policijas iestāžu sadarbībai, ieviešot minimālos standartus un ļaujot 
dalībvalstīm turpmāk attīstīt pārrobežu sadarbību. Lēmums attiecas uz informācijas apmaiņu, 
operatīvo sadarbību (kopēja patrulēšana, kopējas aizturēšanas un novērošanas operācijas), iekārtu 
saderību un sadarbspēju, policijas amatpersonu apmācību. Tas uzdod dalībvalstīm izveidot pastāvīgas 
sadarbības struktūras, lai saglabātu uzticību starp amatpersonām dažādās valstīs. Turklāt ar lēmumu 
tiek grozīti Šengenas konvencijas noteikumus attiecībā uz pārobežu novērošanu un pārrobežu 
operatīvo vajāšanu.

DEBATES (plkst. 17.00–17.30)

Plkst. 17.30–18.30 – III SĒDE
KĀDUS TURPMĀKOS RISINĀJUMUS VARĒTU PAREDZĒT POLICIJAS 

SADARBĪBAS UZLABOŠANAI? 

Ko varētu darīt stratēģiskā un operatīvā līmenī, lai uzlabotu policijas iestāžu sadarbību? 

Uzstājas Patrick ZANDERS, Beļģijas Federālās policijas galvenais komisārs un Policijas 
starptautiskās sadarbības politikas nodaļas direktors (plkst. 17.30–17.45)

§ Eiropadomes un ES Padomes loma – vai iespējama labāka Eiropas Parlamenta iesaistīšana? 

Eiropas policijas vadītāju operatīvās darba grupas loma — kāda ir pievienotā vērtība pēc 
septiņiem darbības gadiem? Kā varētu uzlabot pārredzamību?

§ G6
Vai būtu iespējams sniegt valstu parlamentiem, Eiropas Parlamentam un sabiedrībai pilnīgu 
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informāciju par G6 sanāksmju rezultātiem? Kā citas ES dalībvalstis tiek informētas par G6 valstu 
ierosinātajiem priekšlikumiem? Vai tās tiek pienācīgi iesaistītas? 

Šāda veida starpvaldību grupējumu darbība pagātnē ir veidojusi pamatu tādiem notikumiem kā 
Šengenas līgums, Šengenas konvencija un Prūmas konvencija. Vai ir pareizi tas, ka šādas struktūras ir 
atvērtas valstīm, kuras pilnīgi nav bijušas iesaistītas sarunās?  

Vai G6 priekšlikumi sniedzas ārpus pašreizējās ES politikas, apejot dažus svarīgus pasākumus, par 
kuriem notiek sarunas? 

§ Eiropols1  
Vai sadarbība starp valstu policijas spēkiem un Eiropolu ir apmierinoša? Kā var uzlabot Eiropola 
pievienoto vērtību? Kā varētu uzlabot parlamentāro pārbaudi? Vai Eiropola pašreizējais raksturs atbilst 
tā misijai un mērķiem? Kādas pārmaiņas sagaida Eiropolu? 

§ Interpols
Vai sadarbība starp dalībvalstīm un Interpolu ir apmierinoša? Kā to var uzlabot? Kādēļ dažas 
dalībvalstis nenodod to rīcībā esošo informāciju Interpolam? Kādas ir saites ar Eiropolu?  

§ COSI – Pastāvīgā iekšējās drošības komiteja 
Ko var darīt, lai uzlabotu „operatīvo sadarbību iekšējās drošības jomā”, kamēr Konstitūcija ir 
iesaldēta?  

§ Kādas ir kopējo izmeklēšanas vienību vislabākās stratēģiskās izmantošanas iespējas cīņā pret 
nopietniem pārrobežu noziegumiem? 

§ Kā radīt savstarpēju izpratni un uzticēšanos, kopēju kultūru starp policistiem? Kā Eiropas 
Policijas akadēmija (CEPOL) var palīdzēt tās radīšanā?

§ Vai operatīvajai sadarbībai starp dalībvalstu policiju, muitas, robežsardzes un citām 
specializētām tiesībaizsardzības iestādēm būtu jābūt vairāk obligātai, lai sekmīgāk cīnītos pret 
terorismu un organizēto noziedzību Eiropas Savienībā? Harmonizācija vai savstarpēja
atzīšana?

§ Kā uzlabot sadarbību starp policiju, muitu, robežsardzi un citām kompetentām iestādēm
dalībvalstu līmenī?

§ Vai Eiropas līmenī obligātā sadarbība ietekmē sadarbību valsts līmenī? 

§ Kā operatīvais līmenis ietekmē stratēģisko līmeni? „Lejupejošā” lēmumu pieņemšanas veida 
problēma.

§ Jautājums par Līguma par Eiropas Savienību 42. panta savienojuma klauzulu.

  
1 Daudzus ar Eiropolu saistītos jautājumus apsprieda parlamentārajā sanāksmē „Tiesu iestāžu un policijas sadarbības 
parlamentārās kontroles uzlabošana Eiropā”, ko organizēja LIBE komiteja 2005. gada oktobrī. Par Eiropola darbību un tā 
2005. gada ziņojumu Eiropola direktors M.-P. Ratzel referēja mūsu komitejas sanāksmē 2006. gada jūlijā.
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Kā uzlabot parlamentāro kontroli?    

Uzstājas profesors Dr Willy Bruggeman, Beniluksa Universitātes centra profesors, Beļģijas 
Federālās policijas kolēģijas priekšsēdētājs, bijušais Eiropola pirmais direktora vietnieks (plkst. 
17.44–17.55)

Konstitucionālā līguma mērķis ir ieviest vairāk demokrātijas un atbildības tiesu iestāžu un policijas 
sadarbības jomā. Kādus risinājumus varētu rast, lai kompensētu ārējās kontroles trūkumu, kamēr 
Konstitūcija nav spēkā?

DEBATĒS (plkst. 17.55–18.25) piedalās:

§ Somijas Valsts policijas komisāra vietnieks, ar 36. pantu izveidotās komitejas priekšsēdētājs 
Kari RANTAMA,

§ Vācijas Iekšlietu ministrijas Policijas lietu ģenerāldirektorāta priekšnieks Günter 
KRAUSE,

§ CEPOL direktors Ulf GORANSSON,
§ Eiropola direktora vietnieks Michel QUILLE,
§ Interopla Operatīvā policijas atbalsta direktorāta direktors Jean Michel LOUBOUTIN,
§ ES Padomes ģenerālsekretariāta Tieslietu un iekšlietu ģenerāldirektorāta direktors, Briseles 

Brīvās universitātes Eiropas Studiju institūta, Luvēnas Katoļu universitātes un FUSL
(Beļģija) lektors Gilles DE KERCHOVE

Piedaloties Herbert REUL, EP Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas loceklim un referentam 
un Claude MORAES, EP Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas loceklim un referentam par 
Eiropola lietām.

NOSLĒGUMA SĒDE 

Jean-Marie CAVADA, EP Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas priekšsēdētājs. 
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PIELIKUMS

PRAKTISKI NORĀDĪJUMI DEBATĒM    

Referātu ilgums nedrīkst pārsniegt 10 minūtes. 

Lai radītu iespēju piedalīties diskusijās pēc iespējas lielākam parlamentāriešu skaitam, uzstāšanās laiks 
būs ierobežots ar 3 minūtēm vienam runātājam vai jautājumam.

Vārdu deputātiem dos tādā secībā, kādā saņemti pieteikumi. 

Tie runātāji, kuri vēlas papildināt savas runas, var iepriekš iesniegt dokumentus rakstiski (vēlams angļu 
vai franču valodā) sekretariātam (e-pasts: ana.dumitrache@europarl.europa.eu). Šos dokumentus izplatīs 
sanāksmes laikā.

SVARĪGS PAZIŅOJUMS TIEM, KURI VĒLAS APMEKLĒT SEMINĀRU 

Šis seminārs ir pieejams sabiedrībai. Taču drošības apsvērumu dēļ tiem dalībniekiem, kuriem nav Eiropas 
Parlamenta piekļuves žetona, ir laikus jāiegūst caurlaide. Lai to saņemtu, ir jāsazinās ar semināra 
sekretariātu (Ryszard de Groot) pirms 2006. gada 14. decembra.

Tulku pakalpojumi būs pieejami šādās valodās: EN, FR, DE, IT, NL, ES, DA, EL, PT, FI, SV, PL.

SEMINĀRA SEKRETARIĀTA KONTAKTINFORMĀCIJA

Semināra sekretariāts Telefons Adrese e-pasta adrese 

Ana DUMITRACHE
Administratore

+32.2.284.14.16 LIBE Secretariat
European Parliament 
Rue Wiertz 
RMD 1J 038
1047 Brussels

Ryszard DE GROOT
Referents

+32.2.284.07.95 LIBE Secretariat
European Parliament 
Rue Wiertz 
RMD 1J 036
1047 Brussels

Anne DE CONINCK
Sekretāre  

+32.2.284.21.79 LIBE Secretariat
European Parliament
Rue Wiertz
RMD 01J026
1047 Brussels

ip-libe@europarl.eu.int


