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EVROPSKI PARLAMENT 
ODBOR ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN 

NOTRANJE ZADEVE 

JAVNI SEMINAR

UČINKOVITO IN ODGOVORNO POLICIJSKO SODELOVANJE V EU

POT NAPREJ

Ponedeljek, 18. decembra, od 15.00 do 18.30

Evropski parlament
Stavba Paul-Henri Spaak, sejna soba PHS 5B001

Rue Wiertz 60, Bruselj

Kot določata člena 29 in 30 Pogodbe o EU, je eden od glavnih ciljev Unije, državljanom zagotoviti 
visoko stopnjo varnosti na območju svobode, varnosti in pravice s pripravo skupnih ukrepov med 
državami članicami na področju policije. Na schengenskem območju, kjer ni nadzora nad notranjimi 
mejami, je poglavitno razviti učinkovito policijsko sodelovanje, da storilci kaznivih dejanj ne bi ostali 
nekaznovani.

Evropska unija je od začetka veljavnosti maastrichtske pogodbe, ki je vključila policijsko sodelovanje 
v Pogodbo o EU, sprejela znatno število ukrepov za izboljšanje sodelovanja med policijskimi organi 
držav članic. V Haaškem programu je bila nedavno izražena skrb zaradi širitve in terorizma, namen 
tega programa pa je spodbujanje operativnega sodelovanja, predvsem z okrepljeno izmenjavo 
informacij med organi pregona in podatkovnimi bazami EU.

Na splošno, čeprav je treba priznati velik napredek v majhnih stvareh, EU še ni uspel skupni pristop na 
tem področju, sodelovanje policijskih organov pa se kritizira, ker trenutni okvir ne zagotavlja niti 
optimalnih rezultatov niti popolne zaščite pravic posameznikov.

Seminar bo obravnaval veljavni institucionalni in neformalni okvir policijskega sodelovanja. Cilj 
srečanja je, da predstavlja ustvarjalen forum za ugotavljanje, kako se lahko izboljša policijsko 
sodelovanje v EU ob varovanju pravic zadevnih posameznikov in krepitvi demokratičnega nadzora.
Priložen je osnutek programa. Na voljo bo dodatno gradivo o obravnavanih temah.
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OSNUTEK PROGRAMA

15.00 - 15.30 – UVODNA SEJA

Uvodni nagovori: 

§ Jean-Marie Cavada, predsednik Odbora za svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
Evropskega parlamenta 

§ Franco FRATTINI, podpredsednik Evropske komisije in komisar za pravosodje, svobodo in 
varnost 

§ Kari RANTAMA, namestnik komisarja finske državne policije, predsednik odbora iz člena 
36, v imenu finskega predsedstva

15.30 - 16.30 – SEJA I
KATERE SO GLAVNE OVIRE PRI POLICIJSKEM SODELOVANJU IN 

IZMENJAVI INFORMACIJ V EU

Glavne ovire pri policijskem sodelovanju

Predstavitev dr. Valsamisa MITSILEGASA, višjega predavatelja na oddelku za pravo, Univerza 
Queen Mary v Londonu (15.30 - 15.45)

§ Neskladje med pravnimi in ustavnimi sistemi v EU
– Vprašanje različnih pravnih in ustavnih tradicij držav članic glede policijskih pristojnosti, zbiranja 
osebnih podatkov na državni ravni in varstva podatkov.
– Vprašanje Evrope različnih hitrosti, ki lahko vodi v nedoslednost pri varstvu državljanov v skupnem 
območju svobode, varstva in pravice.
– Načelo dostopnosti, ki ga je uvedel Haaški program in ki naj bi se začelo izvajati s 1. januarjem 
2008, temelji na ideji integracije z vzajemnim priznavanjem namesto z usklajevanjem in lahko 
predstavlja problem, če ne bo skupnih varoval, ki bodo ščitila ustavna načela in temeljne pravice.

§ Veliko število udeležencev in struktur na področju policijskega sodelovanja – vprašanje 
dopolnilnosti, sodelovanja in tveganja, da pride do prekrivanja

§ Potreba po obsežni oceni grožnje
Cilj koncepta oblikovanja politik na temelju obveščevalnih podatkov je izboljšanje znanja o grožnjah, 
kajti brez dobrega znanja o pomembnih storilcih kaznivih dejanj in kriminalnih mrežah, se je težko 
boriti z grožnjami in je težko postaviti prednostne naloge na tem področju. Ocena nevarnosti na 
področju organiziranega kriminala (OCTA), ki jo je izdelal Europol, opisuje glavne vrste kaznivih 
dejanj ter strukturo organiziranih kriminalnih skupin in način, kako delujejo. Ali je OCTA dovolj 
usmerjena v prihodnost in proaktivna ali ostaja le reaktivna?
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§ Težave na ravni opredelitve strategij – potreba po jasni opredelitvi ciljev in prednostnih 
nalog

Potreben je razvoj strategije o notranji varnosti.

§ Pomanjkanje skupne kulture in vzajemnega zaupanja med policijskimi organi in močan 
občutek lastništva podatkov

Opaziti je težave pri izmenjavi informacij med organi pregona in nepripravljenost na sodelovanje s 
kolegi v tujini. Izboljšati je treba vzajemno zaupanje med organi pregona, zlasti ker načelo dostopnosti 
temelji na vzajemnem priznavanju, ki predpostavlja popolno zaupanje v pravne in operativne sisteme
drugih držav članic. 

§ Težave na operativni ravni (neskladje komunikacijske opreme in opreme za nadzor, jezikovna 
ovira, pomanjkanje ocen in kakovostnih statistik)

§ Vprašanje demokratičnega deficita in odgovornosti pri razvoju podatkovnih baz in agencij 
EU, kot je Europol, ter pri sprejetju sekundarne zakonodaje s komitologijo

Varstvo podatkov – Ali so trenutni standardi na področju policijskega sodelovanja 
zadovoljivi?

Predstavitev Petra Hustinxa, evropskega nadzornika za varstvo podatkov (15.45 - 16.00)

Ključno je, da si organi pregona lahko izmenjujejo informacije, vendar sta kljub temu potrebna zunanji 
nadzor in dovoljenje. Poleg tega so skrbi glede varstva podatkov še večje, odkar se je pojavila zamisel, 
da bi bile podatkovne baze, ki vsebujejo policijske informacije (SIS, podatkovna baza Europola), 
interoperabilne. 

RAZPRAVA (16.00 - 16.30)

16.30 - 17.30 – SEJA II 
DOSEDANJE REŠITVE IN DOBRA PRAKSA PRI POLICIJSKEM 

SODELOVANJU

Katere so dosedanje rešitve skupnih operativnih težav? Ali bi bilo koristno razširiti nekatere 
primere dobre prakse na vse države članice?  

Predstavitev Pierra BERTHELETA, predavatelja prava in politologije, strokovnjaka za zadeve 
evropske notranje varnosti

Nekateri primeri: 

– Schengenska konvencija
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– Prümska konvencija
– Regionalno sodelovanje med državami članicami in tistimi službami, ki sodelujejo s tretjimi 

državami (na primer: Projektna skupina za organizirani kriminal na področju Baltskega morja) 
– Dvo- in večstranski sporazumi in oblikovanje centrov za policijsko sodelovanje – kakšna je 
dodana vrednost teh centrov: So to vrata, ki odpirajo pot k tesnejšemu sodelovanju med sosednjimi 
državami v okviru Schengena? 

Predstavitev Bernda BELLA, glavnega komisarja policije zvezne pokrajine Baden-Württemberg in 
nemškega koordinatorja v francosko-nemškem centru za policijsko in carinsko sodelovanje v Kehlu 
(16.40 - 16.50)

Predlog Sklepa Sveta o izboljšanju policijskega sodelovanja med državami članicami Evropske 
unije, zlasti na notranjih mejah in spremembi Konvencije o izvajanju schengenskega 
sporazuma (COM(2005)0317 - LIBE/6/29788)

Predstavitev Herberta REULA, člana Odbora za svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
Evropskega parlamenta in poročevalca (16.50 - 17.00)

Ta predlog iz leta 2005 zajema dobre prakse, ki so se pojavile v prejšnjem desetletju, in je namenjen  
zagotovitvi skupnega okvira za policijsko sodelovanje z minimalnimi standardi, ki bodo omogočali 
državam članicam, da krepijo čezmejno sodelovanje. Sklep se nanaša na izmenjavo informacij, 
operativno sodelovanje (skupne patrulje, skupne intervencije in operacije nadzora), skladnost in 
interoperabilnost opreme, usposabljanje policistov). Državam članicam nalaga oblikovanje trajnih 
struktur sodelovanja, da se bo vzdrževala rast zaupanja med policisti različnih držav. Poleg tega sklep 
spreminja določbe schengenske konvencije o čezmejnem nadzoru in zasledovanju.

RAZPRAVA (17.00 - 17.30)

17.30 - 18.30 – SEJA III
KATERE NADALJNJE REŠITVE , KI BI IZBOLJŠALE POLICIJSKO 

SODELOVANJE, LAHKO PREDVIDIMO

Kaj je treba storiti na strateški in operativni ravni, da se okrepi policijsko sodelovanje?

Predstavitev Patricka ZANDERSA, glavnega komisarja in direktorja oddelka za politiko 
mednarodnega policijskega sodelovanja pri zvezni policiji, Belgija (17.30 - 17.45)

§ Vlogi Evropskega sveta in Sveta EU – je možna boljša vključitev Evropskega parlamenta?

§ Vloga projektne skupine evropskih vodij policije – kakšna je njena dodana vrednost po 
sedmih letih delovanja? Kako se lahko izboljša preglednost?
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§ G 6
Ali je možno obvestiti nacionalne parlamente, Evropski parlament in javnost o vseh zaključkih 
zasedanja G6? Kako so druge države članice obveščene o predlogih držav G6? Ali so zadostno 
vključene? 

Medvladna srečanja tega tipa so v preteklosti pripeljala do napredka, na primer schengenski sporazum, 
schengenska konvencija in prümska konvencija. Ali je res primerno, da so v tak napredek vključene 
države, ki sploh niso bile vključene v pogajanja? 

Ali predlogi držav G6, s tem ko se izogibajo pomembnim ukrepom, o katerih trenutno potekajo 
pogajanja, presegajo trenutno politiko EU? 

§ Europol1  
Ali je sodelovanje med nacionalnimi policijskimi organi in Europolom zadovoljivo? Kako se lahko 
izboljša dodana vrednost Europola? Kako se lahko izboljša parlamentarni nadzor? Ali je trenutna 
narava Europola v skladu z njegovimi nalogami in cilji? Katere spremembe Europola se načrtujejo? 

§ Interpol
Ali je sodelovanje med državami članicami in Interpolom zadovoljivo? Kako se lahko izboljša? Zakaj 
nekatere države članice ne izmenjujejo informacij z Interpolom? Kakšne so povezave z Europolom? 

§ COSI – Stalni odbor za notranjo varnost 
Kaj je možno storiti, da se okrepi „operativno sodelovanje na področju notranje varnosti“, medtem ko 
je Ustava zamrznjena?

§ Katera je najboljša strateška uporaba skupnih preiskovalnih skupin v boju proti hudim 
oblikam čezmejnega kriminala?

§ Kako ustvariti vzajemno razumevanje in zaupanje, ki je sicer skupna kultura med policisti? 
Kako lahko pri tem pomaga CEPOL? 

§ Ali naj bo operativno sodelovanje med policijskimi organi, carinskimi organi, mejnimi 
stražami ter drugimi specializiranimi organi pregona držav članic bolj zavezujoče zaradi boja 
proti terorizmu in organiziranemu kriminalu v Evropski uniji? Usklajevanje ali vzajemno 
priznavanje?  

§ Kako izboljšati sodelovanje med policijskimi organi, carinskimi organi, mejnimi stražami ter 
drugimi pristojnimi organi na ravni držav članic?

§ Ali sodelovanje, ki ga nalaga evropska raven, vpliva na sodelovanje na nacionalni ravni?

§ Kako operativna raven vpliva na strateško raven? Težave zaradi načina odločanja „od zgoraj 
navzdol“.

§ Vprašanje premostitvene klavzule člena 42 Pogodbe o Evropski uniji.

  
1 Na parlamentarni seji z naslovom Krepitev parlamentarnega nadzora na področju pravosodnega in policijskega sodelovanja 
v Evropi, ki jo je oktobra 2005 organiziral odbor LIBE je bilo govora o številnih vprašanjih glede Europola. Direktor 
Europola Max-Peter Ratzel je na seji odbora julija 2006 predstavil dejavnosti Europola in letno poročilo za leto 2005.
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Kako izboljšati parlamentarni nadzor?

Predstavitev prof. dr. Willyja Bruggemana, profesorja na beneluškem univerzitetnem centru, 
predsednika odbora belgijske zvezne policije, nekdanjega višjega namestnika direktorja Europola
(17.45 - 17.55)

Cilj Pogodbe o Ustavi je uvajanje več demokracije in odgovornosti na področju pravosodnega in 
policijskega sodelovanja. V času, ko Ustava še ni sprejeta, katere so tiste rešitve, ki bi lahko izboljšale 
pomanjkanje zunanjega nadzora?

RAZPRAVA (17.55 - 18.25) z gosti:

§ Kari RANTAMA, namestnik komisarja finske državne policije, predsednik odbora iz člena 
36

§ Günter KRAUSE, vodja generalnega direktorata za policijske zadeve, ministrstvo za 
notranje zadeve, Nemčija

§ Ulf GORANSSON, direktor CEPOL
§ Michel QUILLE, namestnik direktorja Europola
§ Jean Michel LOUBOUTIN, direktor direktorata za operativno policijsko podporo, Interpol
§ Gilles DE KERCHOVE, direktor generalnega sekretariata Sveta EU, GD za pravosodje in 

notranje zadeve, predavatelj na Inštitutu za evropske študije Svobodne univerze v Bruslju, 
na Katoliški univezi v Louvainu in na univerzitetnih fakultetah Saint-Louis v Bruslju, 
Belgija

S sodelovanjem Herberta REULA, člana Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve Evropskega parlamenta in poročevalca, in Clauda MORAESA, člana Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Evropskega parlamenta in poročevalca o dokumentaciji 
Europola.

ZAKLJUČNA SEJA

Jean-Marie Cavada, predsednik Odbora za svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Evropskega 
parlamenta
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PRILOGA

PRAKTIČNE SMERNICE ZA RAZPRAVO

Predstavitve bodo omejene na 10 minut.

Med razpravo bo čas za govore ali vprašanja omejen na tri minute, da bo lahko sodelovalo kar največ 
poslancev.

Poslanci bodo nastopili po vrstnem redu, po katerem bodo vložene prošnje.

Govorniki lahko svoje govore dopolnijo pisno z besedili (po možnosti v angleščini ali francoščini), ki jih 
predhodno pošljejo na sekretariat (e-pošta: ana.dumitrache@europarl.europa.eu). Besedila bodo 
udeležencem razdeljena med srečanjem.

POMEMBNO OBVESTILO ZA VSE, KI SE ŽELIJO UDELEŽITI SEMINARJA

Ta seminar je odprt za javnost. Iz varnostnih razlogov morajo udeleženci, ki nimajo izkaznice Evropskega 
parlamenta, zanjo predhodno zaprositi. Vsi, ki želijo izkaznico, naj se najkasneje do 14. decembra 2006
obrnejo na sekretariat seminarja (Ryszard de Groot).

Simultano tolmačenje bo na voljo v naslednjih jezikih: EN, FR, DE, IT, NL, ES, DA, EL, PT, FI, SV, PL.

KONTAKTNI PODATKI SEKRETARIATA SEMINARJA

Sekretariat seminarja Telefon Naslov Elektronski naslov 

Ana DUMITRACHE
administratorka

+32.2.284.14.16 Sekretariat odbora 
LIBE
Evropski parlament 
Rue Wiertz 
RMD 1J 038
1047 Brussels

Ryszard DE GROOT
pomočnik 

+32.2.284.07.95 Sekretariat odbora 
LIBE
Evropski parlament 
Rue Wiertz 
RMD 1J 036
1047 Brussels

Anne DE CONINCK
sekretarka  

+32.2.284.21.79 Sekretariat odbora 
LIBE
Evropski parlament
Rue Wiertz
RMD 01J026
1047 Brussels

ip-libe@europarl.eu.int
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