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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, lai pieņemtu Padomes aktu, ar ko groza 
Eiropola Civildienesta noteikumus
(5428/2006 – C6-0073/2006 – 2006/0804(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Austrijas Republikas ierosinājumu (5428/2006)1,

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

– ņemot vērā ES līguma 39. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar 
Parlamentu (C6-0073/2006),

– 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 
iniciatīvu, lai pieņemtu Padomes lēmumu, ar ko koriģē Eiropola personālam 
izmaksājamās pamatalgas un pabalstus4,

– 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 ierosinājumu;

2. aicina Austrijas Republiku atsaukt tās ierosinājumu;

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.
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0290.
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PASKAIDROJUMS

Ar Eiropas Parlamentu apspriedās par Austrijas Republikas iesniegto ierosinājumu, lai 
pieņemtu Padomes aktu, ar ko groza Eiropola Civildienesta noteikumus. 

Austrijas iesniegtā priekšlikuma mērķis ir grozīt noteikumus attiecībā uz visu darbinieku 
līguma nosacījumiem. Turklāt priekšlikumā, kas jāpieņem ar Padomes vienprātīgu balsojumu, 
paredzēts atjaunināt Civildienesta noteikumus, jo īpaši saistībā ar darba attiecībām ar finanšu 
kontroliera biroju un valdes sekretariātu.

Eiropas Parlaments apzinās to nozīmi, kāda ir Eiropolam kā ES struktūras būtiskam drošības 
elementam. Ir panākta attīstība jautājumos, kas saistīti ar sadarbību un informācijas apmaiņu 
par krimināllietu analīzi un organizēto noziedzību. Referents uzskata, ka nolūkā turpmāk 
sadarboties ES drošības jautājumos, dalībvalstīs jāpiemēro kopīgs standarts, ko var panākt 
tikai tad, ja Eiropols kļūst par pilntiesīgu ES aģentūru. Eiropola attīstība ir iekļauta Eiropas 
Komisijas1 darba kārtībā, un Komisija var iesniegt priekšlikumu par šīs starpvaldību 
organizācijas pārveidošanu par ES iestādi 2006. gada otrajā pusē. Turklāt šķiet, ka Eiropola 
reorganizācija ir viena no svarīgākajām prioritātēm ES tieslietu un iekšlietu ministru 
sanāksmēs. Reformas alternatīvas izstrādāja Padomes darba grupa, un tās tiks iesniegtas 
izskatīšanai ES tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmē vēlākais 2006. gada 1. jūnijā2. 
Jāpārskata Eiropola pilnvaras, lai uzlabotu šīs organizācijas darba efektivitāti un policijas 
pārrobežu sadarbību.

Civildienesta noteikumu uzlabošana un atjaunināšana, protams, ir būtisks pasākums 
organizācijas stabilitātes veicināšanā, jo tas palīdz radīt labāku darba vidi. Tomēr referents 
uzskata, ka šis priekšlikums jāizvērtē plašākā kontekstā, ņemot vērā jaunākos notikumus 
saistībā ar Eiropolu. Kā minēts iepriekš, pašreiz šajā iestādē notiek reformas, kuru pamatā ir 
dibināti iemesli.

Eiropas Parlaments Eiropolam vairākkārt ir pieprasījis nodrošināt demokrātisku kontroli, datu 
aizsardzību, pārredzamību (dokumentu pieejamību) un pārskatatbildību. Līdz šim Padome vēl 
nav pievērsusies šiem jautājumiem. Referents pilnībā atbalstīs Eiropola vispārēju reformu, 
ciktāl šī reforma skar iepriekšminētos jautājumus. Tomēr šķiet, ka pašlaik tā neatbilst mums 
izvirzītajai prasībai izstrādāt atzinuma projektu attiecībā uz ierosinājumu, par kuru apspriedās 
ar Parlamentu. 

Nepieciešama lielāka pārredzamība, lai palielinātu to Eiropola nozīmi, kāda tam ir kā ES 
policijas sadarbības birojam. Jebkuros turpmākajos priekšlikumos par Eiropola nākotni ir 
jāiekļauj turpmāk izklāstītie jautājumi, un tikai tad Eiropas Parlaments var sniegt atzinumu. 
Atsevišķi jautājumi Parlamentam ir īpaši nozīmīgi un tos var izmantot par pamatu 
apsvērumiem.

1. Eiropola Konvencijas protokolu grozījumi

  
1 Padomes un Komisijas rīcības plāns, ar ko ievieš Hāgas programmu par brīvības, drošības un tiesiskuma 
nostiprināšanu Eiropas Savienībā, Briselē 2005. gada 10. jūnijā, 9778/2/05 REV 2 TI 207, 18. lpp.
2 Eiropola nākotne, dokuments par alternatīvām, kurā ietverti Austrijas prezidentūras laikā 2006. gada maijā 
notikušās apspriedes rezultāti par Eiropola nākotni.
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Jāatzīmē, ka sākotnējā Eiropola Konvencijā, ko parakstīja 1995. gada 26. jūlijā, izdarīja 
grozījumus ar trim protokoliem1, kurus līdz šim nav ratificējušas visas dalībvalstis, un līdz ar 
to tie nevar stāties spēkā. Šo protokolu mērķis ir palielināt Eiropola kā galvenās 
tiesībaizsardzības organizācijas nozīmi. Tajos uzmanība pievērsta dalībvalstu norādītajiem 
šķēršļiem ikdienas sadarbībā ar Eiropolu un Eiropola sadarbībā ar trešām personām2. Tādēļ 
pārsteidz tas, ka dalībvalstis, kuras sarunu un Padomes protokola pieņemšanas laikā 
apliecināja savu politisko gatavību pārmaiņām, tagad nevēlas turpināt ratifikācijas iekšējo 
procesu. Turklāt, pieņemot ES Konstitucionālo līgumu, dalībvalstis skaidri norāda uz Eiropola 
paplašināto ietekmi nākotnē, bet pašlaik šķiet, ka tās nevēlas veikt nepieciešamās darbības, lai 
īstenotu pārmaiņas, par kurām jau panākta vienošanās. Lai gan Eiropadome pieprasīja 
dalībvalstīm ratificēt visus protokolus līdz 2004. gada beigām, līdz šim nav panākta nekāda 
virzība3. Triju protokolu ratifikācija ir īpaši svarīga prioritāte, kā to uzsvēra Austrijas 
prezidentūra augsta līmeņa sanāksmē par Eiropola nākotni, jo „pretējā gadījumā veidosies 
plaisa starp politisko gribu un īstenošanas praksi”. Iespējams, ka pašlaik ir īstais brīdis 
Eiropas Konvenciju aizstāt ar Padomes Lēmumu4. 

2. Piekļuve Eiropola dokumentiem
Eiropola izveide aizsākās iepriekšējā gadsimta 90. gadu sākumā un to var uzskatīt par vecāko 
organizāciju, kas izveidota ES sadarbībai tiesībaizsardzības jomā. Jau vairākus gadus pastāv 
problēmas, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi Eiropola dokumentiem, proti, grūtības rada 
pieejamības princips. Jau pašlaik Eiropola uzdevumos ietilpst savstarpēja apmaiņa ar 
informāciju5. Tomēr sarūgtina tas, ka Eiropola Konvencijā dalībvalstu pienākums sniegt datus 
Eiropolam iekļauts tikai kā morāla rakstura jautājums. Daudz efektīvāk būtu, ja šis pienākums 
būtu tiesiski saistošs6. Šo prasību varētu izpildīt, ja Eiropols kļūtu par Eiropas aģentūru, jo 
šādā gadījumā varētu īstenot Eiropas kopīgos standartus.

Lai panāktu pārskatatbildību, Eiropola darbība jāizvērtē Eiropas Parlamentam. Parlaments 
regulāri ir pieprasījis Eiropolam iesniegt gada darbības pārskatu un datu aizsardzības 
ziņojumu, ko izstrādājusi par datu aizsardzību atbildīgā apvienotā uzraudzības iestāde, bet līdz 
šim minētās prasības nav ievērotas7. Atsevišķi minētie jautājumi ir iekļauti protokolā8,

  
1 Saskaņā ar Eiropola Konvenciju (Eiropola Konvencijas 43. pants) protokoli jāratificē dalībvalstīm saskaņā ar 
attiecīgajām to konstitucionālajām prasībām.
2 Piemēram, ar otro protokolu (Padomes 2002. gada 28. novembra Lēmums) Eiropolu pilnvaro piedalīties 
dalībvalstu kopīgas izmeklēšanas grupās, kā arī uzsver un palielina nozīmi, kāda Eiropolam ir kā dalībvalstu 
izmeklēšanas galvenajai koordinācijas iestādei. Ar trešo protokolu („Dānijas protokols”, Padomes 2003. gada 
27. novembra Lēmums), citu starpā, saskaņo iekšējās procedūras, kas kavēja Eiropola darbu iepriekš un kavē arī 
tagad, nodrošina Eiropolam iespēju izveidot jaunas datu bāzes, lai uzlabotu analītisko darbu, veicina trešo 
personu dalību Eiropola analītiskajā darbā un paplašina Eiropas Parlamenta tiesības.
3 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, 
2. lpp.
4 Priekšsēdētāja kopsavilkums augsta līmeņa sanāksmē par Eiropola nākotni (2006. gada 23.–24. februārī), 
Europol 20 CATS 63, Briselē 2006. gada 29. martā, 7868/06, 3. lpp.
5 Eiropola Konvencija, Padomes 1995. gada 26. jūlija Akts, II sadaļa.
6 Priekšsēdētāja kopsavilkums augsta līmeņa sanāksmē par Eiropola nākotni (2006. gada 23.–24. februārī), 
Europol 20 CATS 63, Briselē 2006. gada 29. martā, 7868/06, 6.–7. lpp.
7 Claude Moraes ziņojums par Luksemburgas Lielhercogistes iniciatīvu, lai pieņemtu Padomes lēmumu, ar ko 
koriģē Eiropola personālam izmaksājamās pamatalgas un pabalstus (5429/2005-CC6-0037/2005-2005/0803 
(CNS), A6-0139/2005, 6. lpp.
8 Protokols (Oficiālais Vēstnesis C 002 , 06/01/2004, 0001–0012. lpp.), ar ko groza Konvenciju par Eiropas 
Policijas biroja izveidi (Eiropola Konvencija), Padomes 2003. gada 27. novembra Akts.
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piemēram, piekļuves tiesību nodrošināšana Eiropola dokumentiem1, Eiropas Parlamenta 
informēšana saskaņā ar konsultāciju procedūru un iespēja prezidentūrai vai tās pārstāvjiem un 
Eiropola direktoram uzstāties Parlamentā, lai izskatītu ar Eiropolu saistītos pamatjautājumus2

Neskatoties uz atsevišķiem protokolā iekļautiem pārredzamības elementiem, lai gan protokols 
vēl nav ratificēts, ir skaidrs, ka Eiropas Parlamentam pašreiz liegtā iespēja uz līdzvērtīgiem 
pamatiem ar Padomi iesaistīties Eiropola direktora kandidatūras izvirzīšanas un atlaišanas 
procesā nepārprotami pierāda Parlamenta nepietiekamo kontroli pār Eiropolu. Vēl nav 
panākta Eiropola apņemšanās nosūtīt Eiropas Parlamentam informāciju, kurā ietverts 
vispārējs pārskats par Eiropola darbību iepriekšējā gadā, ziņojums par Eiropola turpmāko 
darbību un finanšu plāns pieciem gadiem3. Šāda situācija ir neapmierinoša. Var apgalvot, ka 
Eiropols ir Eiropas izlūkdienests4, un tādēļ drošība ir svarīgāka par pārredzamību. Tomēr, 
iepazīstoties ar Eiropola pamatuzdevumu, ir skaidrs, ka šī iestāde galvenokārt sniedz 
informāciju un nodrošina analītiskās sistēmas darbību, un tai nav izpildvara. Tā dēvētajā 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpā šāda nelīdzsvarotība starp drošības mērķiem un 
pārredzamību turpmāk nav pieļaujama.

Secinājumi
Eiropols var sniegt ļoti noderīgu atbalstu dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, lai novērstu 
un apkarotu starptautiskās organizētās noziedzības smagas formas. Tomēr iepriekšminēto 
iemeslu dēļ Eiropas Parlaments kritiski vērtē pietiekamas demokrātiskās kontroles, 
pārredzamības un pārskatatbildības trūkumu šajā iestādē gan valstu, gan Eiropas mērogā. 
Referents pauž noteiktu atbalstu tādai Eiropola organizatoriskās un darba sistēmas reformai, 
kura Eiropas Parlamentu nodrošinās ar vajadzīgajiem instrumentiem, lai pārraudzītu Eiropola 
darbību, garantējot demokrātisko kontroli, ko īsteno mūsu iestāde.

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

  
1 .ibid., 32.a panta 17. punkts, 7. lpp.
2 ibid., 34. panta 18. punkts, 7. lpp.
3 ibid., 28. panta 10. punkts un 35. panta 4. punkts.
4 2007. gada darba programma, Europol, Hāgā 2006. gada 31. martā, 3. lpp.


