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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Austrijas Republikas ierosinājumu pieņemt Padomes lēmumu, ar ko koriģē 
Eiropola personāla pamatalgas un pabalstus
(5417/2006 – C6-0072/2006 – 2006/0803(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Austrijas Republikas iniciatīvu (5417/2006)1,

– ņemot vērā 44. pantu Padomes 1998. gada 3. decembra Aktā, ar ko nosaka Civildienesta 
noteikumus, kuri piemērojami Eiropola darbiniekiem (še turpmāk — „Civildienesta 
noteikumi”),

– ņemot vērā ES līguma 39. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0072/2006),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei — Demokrātiska 
Eiropola kontrole (COM(2002)0095),

– ņemot vērā Parlamenta 2002. gada 30. maija ieteikumu Padomei par Eiropola turpmāko 
attīstību un tā automātisku iekļaušanu Eiropas Savienības institucionālajā sistēmā2,

– ņemot vērā Parlamenta 2003. gada 10. aprīļa ieteikumu Padomei par Eiropola turpmāko 
attīstību3,

– ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 7. jūlija rezolūciju par Luksemburgas Lielhercogistes 
ierosinājumu nolūkā pieņemt Padomes lēmumu, ar ko koriģē Eiropola darbinieku 
pamatalgas un pabalstus1;

– ņemot vērā Reglamenta 93. un 51. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2006),

A. tā kā ar Parlamentu nav notikušas apspriedes un tas nav informēts par jebkādiem darbības 
un organizatoriskiem pasākumiem attiecībā uz Eiropolu vai tā pašreizējām darbībām un 
turpmākām programmām saistībā ar ES un dalībvalstu vajadzībām; tā kā informācijas 
trūkuma dēļ Parlaments nespēj novērtēt ierosinātā lēmuma atbilstību un piemērotību;

1. noraida Austrijas Republikas iniciatīvu;

2. aicina Austrijas Republiku atsaukt tās iniciatīvu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī Austrijas 
Republikas valdībai.

  
1 OV vēl nav publicēts.
2 OV C 187 E, 7.8.2003., 144. lpp.
3 OV C 64 E, 12.3.2004, 588. lpp.
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PASKAIDROJUMS

Ar Eiropas Parlamentu apspriedās par Austrijas Republikas iesniegto ierosinājumu, ar ko 
koriģē Eiropola personāla pamatalgas un pabalstus laika posmā no 2005. gada 1. jūlija līdz 
2006. gada 1. jūlijam.

Šī lēmuma priekšlikuma pamatā ir Austrijas ierosinājums, un tā mērķis ir koriģēt Eiropola 
personāla pamatalgas un pabalstus, ņemot vērā valdes veikto pārskatīšanu. Valde ņēma vērā 
dzīves dārdzības izmaiņas Nīderlandē, kā arī valsts iestāžu darbinieku algu izmaiņas 
dalībvalstīs. Valdes sagatavotajā pārskatā sniegts pamatojums atalgojuma palielinājumam par 
1,6% laika posmā no 2005. gada 1. jūlija līdz 2006. gada 1. jūlijam.

Eiropas Parlaments ļoti labi saprot minētās organizācijas vēlmi koriģēt un atjaunināt tās 
personāla algas saskaņā ar dzīves dārdzības palielināšanos un neiebilst pret šādu koriģēšanu.

Tomēr Eiropas Parlaments uzskata, ka apspriešanās ar to par šādu finansiāla rakstura 
dokumentu ir diezgan provokatoriska. Tas ir vispārzināms fakts, ka Eiropols ir starpvaldību 
institūcija, ko dibinājušas Eiropas Savienības dalībvalstis. Eiropas Parlamentam nav tiesību 
izteikt viedokli par Eiropola budžetu un tādēļ tam nav nekādas lomas attiecībā uz 
administratīvajiem lēmumiem, ko pieņem saistībā ar minēto organizāciju. Tādēļ šķiet, ka 
apspriešanās ar EP par šādu finansiāla rakstura dokumentu ir tikai formalitāte, jo par Eiropola 
budžeta pieņemšanu nav paredzēta nekāda apsriešanās ar EP. 

Jūsu referents ir minējis vissvarīgākos jautājumus, kas būtu jārisina, pirms Eiropas Parlaments 
var sniegt viedokli par finansiāla rakstura jautājumiem attiecībā uz Eiropolu.

1. Eiropas Parlamenta uzraudzība attiecībā uz Eiropola darbu
Ir svarīgi atzīmēt, ka apspriešanās ar Eiropas Parlamentu par Eiropola kā starpvaldību iestādes 
darbu ir vajadzīga tikai tad, ja šādi var palielināt minētās iestādes darba pārredzamību un 
pārskatatbildību. 

Pašreiz attiecībā uz Eiropola darbu nav paredzēta ne Eiropas Parlamenta uzraudzība, ne 
Eiropas Kopienu Tiesas tiesiska uzraudzība2.

Lai gan Līguma par Eiropas Savienību 39. pantā ir paredzēts, ka Padomei ir pienākums 
apspriesties ar Parlamentu, pirms tā pieņem juridiski saistošus pasākumus, piemēram, 
pamatlēmumus, lēmumus un konvencijas, šis noteikums nav pietiekams, lai nodrošinātu 
demokrātisku kontroli. Turklāt „Eiropas Parlaments piedalās noteiktu lēmumu pieņemšanā 
par Eiropola attīstību, piemēram, pieņemot grozījumus Eiropola Konvencijā, bet ne lēmumus 
par Eiropola darbības prioritātēm”3.

    
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0290.
2 Cīņa pret terorismu un organizēto noziedzību; policijas sadarbība Eiropā: Eiropola nozīme, Jens Henrik 
Hųjbjerg, Eiropola direktora vietnieka uzstāšanās apvienotajā parlamentārajā sanāksmē 2005. gada 18. oktobrī, 
1. lpp.
3 Terorisma un organizētās noziedzības apkarošana; policijas sadarbība Eiropā: Eiropola loma, Briselē 
2005. gada 27. septembrī.
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Eiropas Parlaments vairākkārt1 ir atzīmējis, ka pašreizējā parlamentārās kontroles sistēma ir 
pārāk sarežģīta un neefektīva starpvaldību lēmumu pieņemšanas procedūras dēļ policijas 
sadarbības jomā.
Parlamentārās kontroles jomā Parlaments jau ir vērsies pie Padomes, aicinot to stiprināt 
Eiropas Parlamenta demokrātiskās kontroles tiesības attiecībā uz Eiropolu2. Šie lūgumi līdz 
šim nav izpildīti.

1.1. Ir jāatceras, ka ES Konstitūcijas mērķis neatkarīgi no neveiksmēm tās pieņemšanā bija 
uzlabot III-276. pantā minēto stāvokli3. Ja Konstitūcija būtu pieņemta, tā paredzētu, ka 
Parlaments sadarbībā ar Padomi „nosaka Eiropola struktūru, darbību, rīcības jomu un 
uzdevumus”, kā arī „kārtību Eiropola darbību pārbaudei, ko veic Eiropas Parlaments, iesaistot 
šajā pārbaudē valstu parlamentus”.

Šī panta iekļaušana Konstitūcijas projektā skaidri parāda dalībvalstu vienprātību par Eiropola 
darba pārredzamības palielināšanu un Eiropas Parlamenta lomu Eiropola darba pārbaudē. 

2. Eiropols kā ES aģentūra
Ir plānota Eiropola pārveidošana par ES aģentūru, lai galveno personāla daļu veidotu 
pastāvīgi darbinieki, šādi aizstājot pašreizējo darbinieku sastāvu, ko veido galvenokārt 
dalībvalstu norīkoti pārstāvji. Izmantojot šo pārveidi, varētu izvairīties no lielās personāla 
mainības, kuras dēļ ir grūti saglabāt pastāvīgu Eiropola darba ievirzi. Ja šo pārveidi īstenos, 
Eiropola darbību pilnībā finansēs tieši no ES budžeta un Eiropas Parlamentam būs daudz 

  
1CNS/2005/0803 attiecībā uz Eiropolu — Luksemburgas Lielhercogistes ierosinājums par Eiropola darbinieku 
pamatalgu un pabalstu koriģēšanu no 2004. gada jūlija, referents Claude Moraes;
CNS/2004/0817 attiecībā uz EUR naudas vienību — Vācijas Federatīvās Republikas, Spānijas Karalistes, 
Francijas  Republikas, Itālijas Republikas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ierosinājums, 
lai pieņemtu Padomes Lēmumu par euro aizsardzību pret viltošanu, norīkojot Eiropolu par centrālo biroju euro 
viltošanas apkarošanai, referents Dķaz de Mera Garcķa Consuegra Agustķn;
CNS/2005/0803 attiecībā uz Eiropolu — Īrijas Republikas ierosinājums par Eiropola darbinieku pamatalgu un 
pabalstu koriģēšanu no 2002. gada jūlija, referents Turco Maurizio;
CNS/2002/0822 attiecībā uz Eiropolu — Dānijas ierosinājums par grozījumiem Eiropola Civildienesta 
noteikumos, referents Turco Maurizio;
CNS/2002/0814 attiecībā uz Eiropolu — Dānijas ierosinājums par konvencijas protokolu saistībā ar naudas 
atmazgāšanu, referents von Boetticher Christian Ulrik.

2 Skatīt 4. ieteikumu par parlamentāro kontroli 2003. gada 10. aprīļa EP ieteikumā Padomei par Eiropola 
nākotni, P5_TA (2003)0186.
3 III-276. pantā ir noteikts:
„1. Eiropola uzdevums ir atbalstīt un stiprināt dalībvalstu policijas iestāžu un citu tiesībaizsardzības iestāžu 
darbību un to savstarpējo sadarbību, novēršot un apkarojot smagus noziegumus, kas skar vismaz divas 
dalībvalstis, terorismu un tāda veida noziegumus, kas skar vispārējās intereses, uz kurām attiecas Savienības 
politika. 
2. Eirolikumos nosaka Eiropola struktūru, darbību, rīcības jomu un uzdevumus. Šie uzdevumi var būt: 
a) vākt, uzglabāt, apstrādāt, analizēt informāciju un apmainīties ar informāciju, ko sniedz dalībvalstu iestādes vai 
trešās valstis vai struktūras; 
b) koordinēt, organizēt un īstenot izmeklēšanas un operatīvās darbības, ko veic kopīgi ar dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm vai apvienotās izmeklēšanas vienībās, vajadzības gadījumā saziņā ar Eurojust. 
Eirolikumos nosaka arī kārtību Eiropola darbību pārbaudei, ko veic Eiropas Parlaments, iesaistot šajā pārbaudē 
valstu parlamentus. 
3. Jebkura rīcība Eiropolam jāveic, sazinoties un vienojoties ar to dalībvalstu iestādēm, uz kuru teritoriju šī rīcība 
attiecas. Piespiedu līdzekļu piemērošana ir vienīgi valstu kompetento iestāžu ziņā. 
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vieglāk veikt Eiropola darba pārbaudi. Jūsu referents ļoti atbalsta ideju kopīgi ar dalībvalstu 
parlamentiem izveidot iestādi Eiropola darba uzraudzībai. Eiropola reforma nozīmētu arī 
Eiropola Konvencijas un tās trīs vēl neīstenoto protokolu aizstāšanu ar Eiropas Savienības 
Padomes lēmumu. Jūsu referents izsaka skaidru atbalstu Eiropola pārstrukturēšanai un 
pārveidošanai par ES aģentūru, jo tas ļaus EP deputātiem veikt Eiropola darbības pārbaudi. 
Tikai tādā gadījumā apspriešanās par Eiropola personāla algu un pabalstiem būs lietderīga un 
vērtīga.

Secinājumi
Eiropas Parlaments uzskata, ka ir jāatbalsta Eiropola izveide par efektīvu iestādi organizētās 
noziedzības apkarošanai Eiropas Savienībā. Tādēļ Parlaments izsaka stingru vēlmi pārveidot 
Eiropolu par pilntiesīgu ES aģentūru. Jūsu referents uzskata, ka Eiropas Parlamenta viedokļa 
izteikšana par Eiropola personāla finansiālajiem jautājumiem būs lietderīga tikai tad, kad būs 
notikusi minētā pārveidošana.

Šā iemesla dēļ un saskaņā ar iedibināto Parlamenta praksi referents izsaka priekšlikumu 
noraidīt ierosinājumu, par kuru apspriedās ar Parlamentu.


