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ĪSS PAMATOJUMS

KONTEKSTS

Eiropas Policijas birojs (Eiropols) tika izveidots kā starpvaldību struktūra, ko reglamentēja 
starp dalībvalstīm noslēgta konvencija, kura stājās spēkā 1999. gadā. Ar Padomes 2009. gadā 
pieņemtu lēmumu Eiropols kļuva par ES aģentūru, ko finansē no ES budžeta. Eiropola 
uzdevums ir sniegt atbalstu valstu tiesībaizsardzības dienestu darbībai un to savstarpējai 
sadarbībai, lai novērstu smagus noziegumus un terorismu un cīnītos pret tiem.

Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL) kā ES aģentūru izveidoja 2005. gadā, un tā ir atbildīga 
par darbībām saistībā ar tiesībaizsardzības amatpersonu mācībām. Tās mērķis ir veicināt 
sadarbību starp valstu policijas spēkiem, rīkojot Eiropas mēroga policijas kursus.

Lai izveidotu apjomradītus ietaupījumus un tā kā šo abu Kopienas aģentūru intereses un 
uzdevumi ir vienādi, šķita piemēroti tās apvienot. Kopīgajā paziņojumā par ES 
decentralizētajām aģentūrām, kuru 2012. gada jūlijā apstiprināja Eiropas Parlaments, Padome 
un Komisija, ir izklāstīti principi tādu aģentūru kā Eiropols un CEPOL pārvaldības kārtībai. 
Apvienojot Eiropolu un CEPOL vienotā aģentūrā, kas atrastos pašreizējā Eiropola galvenajā 
mītnē Hāgā, tiktu panākta būtiska sinerģija un efektivitāte.

Līdztekus tam un lai ierobežotu nopietnu un organizētu noziegumu skaita palielināšanos 
Eiropā pēdējos 10 gados, piemēram, cilvēku, nelikumīgu narkotiku un šaujamieroču 
tirdzniecību, finanšu noziegumus, piemēram, korupciju, krāpšanu un nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju, kā arī kibernoziegumus, šķiet būtiski paplašināt dalībvalstu sadarbību un 
kontaktus starp operatīvajiem darbiniekiem un mācībspēkiem.

MĒRĶI

Priekšlikumam ir vairāki mērķi:

 pielāgot Eiropolu Lisabonas līguma prasībām, izveidojot Eiropola tiesisko regulējumu 
regulas veidā un ieviešot mehānismu Eiropola darbību kontrolei, kuru veic Eiropas 
Parlaments kopā ar valstu parlamentiem;

 izveidot Eiropas mācību shēmas un apmaiņas programmas visiem attiecīgiem 
tiesībaizsardzības profesiju pārstāvjiem valsts un ES līmenī;

 piešķirt Eiropolam jaunus pienākumus, lai tas varētu sniegt visaptverošāku atbalstu 
tiesībaizsardzības iestādēm dalībvalstīs; tostarp Eiropols pārņemtu pašreizējos CEPOL
uzdevumus tiesībaizsardzības amatpersonu mācību un Tiesībaizsardzības mācību 
shēmas izstrādes jomā; tas ietver arī iespēju, ka Eiropolā būtu izvietoti ES 
specializētās zinātības centri dažu noziedzības veidu apkarošanai, uz kuriem attiecas 
Eiropola mērķi, jo īpaši Eiropas Kibernoziedzības centrs;

 nodrošināt Eiropolam stingru datu aizsardzības režīmu, lai nodrošinātu, ka Eiropola 
datu aizsardzības uzraudzītājs ir pilnīgi neatkarīgs, var darboties efektīvi un tam ir 
pietiekamas iejaukšanās pilnvaras;
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 uzlabot Eiropola pārvaldību, cenšoties palielināt efektivitāti.

PĀRSKATATBILDĪBA

Pielāgojot Eiropolu Lisabonas līguma prasībām, palielinot tā pārskatatbildību, 
paredzamā regula nodrošina, ka Eiropola darbības pārrauga ES pilsoņu demokrātiski ievēlēti 
pārstāvji. Praktiskā ziņā Eiropas Parlaments un valstu parlamenti katru gadu saņems 
informāciju ar gada darbības pārskatu un galīgo pārskatu starpniecību, kā arī informācijas 
nolūkos saņems draudu novērtējumus, stratēģiskās analīzes, vispārējos ziņojumus u. tml.

Turklāt Eiropas Parlaments:

 pilda savu budžeta iestādes pienākumu (saņem tāmi, budžeta un finanšu pārvaldības 
ziņojumu par attiecīgo finanšu gadu, kā arī jebkādu informāciju, kas nepieciešama 
budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrai);

 ir iestāde, ar kuru apspriežas par Eiropola daudzgadu darba programmu un saņem 
informāciju par Eiropola gada darba programmu;

 var aicināt valdes izraudzīto Eiropola izpilddirektora vai izpilddirektora vietnieka 
amata kandidātu uz uzklausīšanu Parlamenta kompetentajā komitejā vai atbildēt uz tā 
jautājumiem par savu sniegumu.

Lai Eiropas Parlaments varētu īstenot pārraudzību, bet vienlaikus tiktu garantēta operatīvās 
informācijas konfidencialitāte, Eiropolam un Eiropas Parlamentam jānoslēdz darba 
vienošanās par piekļuvi Eiropas Savienības klasificētajai informācijai un slepenai 
neklasificētai informācijai, kuru apstrādā Eiropols vai ar tā starpniecību.

Eiropols — centrs informācijas apmaiņai starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm.
Tas tiek panākts, stiprinot dalībvalstu pienākumu sniegt Eiropolam būtiskus datus. Tiek 
piedāvāts stimuls, paplašinot tiesībaizsardzības dienestu iespējas saņemt finansiālu atbalstu 
pārrobežu izmeklēšanai tajās jomās, kas nav saistītas ar eiro viltošanu. Tiek ieviests ziņošanas 
mehānisms, lai uzraudzītu, kā dalībvalstis sniedz Eiropolam datus.

VAJADZĪGIE GROZĪJUMI

Ierosinot grozījumus, Konstitucionālo jautājumu komiteja un tās referente īpaši vēlējās 
uzsvērt:
– Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu uzdevumu kopīgi noteikt efektīvas un regulāras 
starpparlamentārās sadarbības veidošanu un veicināšanu Savienībā, jo īpaši policijas un tiesu 
iestāžu sadarbības jomā, Savienībai un dalībvalstīm vienlaikus īstenojot savas pilnvaras;
– Eiropola un CEPOL apvienošana nav veiksmīgs Eiropola darba efektivitātes uzlabošanas 
risinājums;
– ir jāpiemēro Eiropas Parlamenta pieņemtie spēkā esošie datu aizsardzības noteikumi.

GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu 
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un iekšlietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

par Eiropas Savienības Aģentūru 
tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai
(Eiropolu), un ar kuru atceļ Lēmumu 
2009/371/TI un Lēmumu 2005/681/TI

par Eiropas Savienības Aģentūru 
tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu), un 
ar kuru atceļ Lēmumu 2009/371/TI

Or. en

Pamatojums

Eiropola un CEPOL apvienošana nav veiksmīgs šīs aģentūras darba efektivitātes uzlabošanas 
risinājums. Šo aģentūru darbība ir diezgan efektīva, un abu šo aģentūru sadarbība 
paplašinās, tādējādi jau uzlabojot drošību Eiropā. Savukārt Eiropola un CEPOL apvienošana 
varētu nevēlami ietekmēt to neatkarību. Tādēļ priekšlikuma virsrakstā ir jāmin tikai Eiropols.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 88. pantu un 
87. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību, jo īpaši tā 88. pantu, 

Or. en

Pamatojums

Eiropola un CEPOL apvienošana nav veiksmīgs šīs aģentūras darba efektivitātes uzlabošanas 
risinājums. Tādēļ apsvērumā ir jābūt atsaucei tikai uz LESD 88. pantu.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Līguma 88. pantā noteikts, ka Eiropolu 
pārvalda ar regulu, kuru pieņem saskaņā ar 
parasto likumdošanas procedūru. Tajā arī 
prasīts, lai tiktu noteikta kārtība Eiropola 
darbību pārraudzībai, ko Eiropas
Parlaments veic kopā ar valstu 
parlamentiem. Tādēļ nepieciešams aizstāt 
Lēmumu 2009/371/TI ar regulu, kurā 
paredz noteikumus parlamentārai 
pārraudzībai.

(2) Līguma 88. pantā noteikts, ka Eiropolu 
pārvalda ar regulu, kuru pieņem saskaņā ar 
parasto likumdošanas procedūru. Tajā arī 
prasīts, lai tiktu noteikta kārtība Eiropola 
darbību pārraudzībai, ko Eiropas 
Parlaments veic kopā ar valstu 
parlamentiem saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 12. panta 
c) apakšpunktu un 1. protokola 9. pantu 
par valstu parlamentu nozīmi Eiropas 
Savienībā, lai veicinātu Eiropola 
demokrātisko leģitimitāti un atbildību 
Eiropas pilsoņu priekšā. Tādēļ 
Lēmums 2009/371/TI jāaizstāj ar regulu, 
kurā paredz noteikumus parlamentārai 
pārraudzībai.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt īpašos Eiropola parlamentārās pārraudzības mērķus. LES 12. pantā ir 
norādīts, ka valstu parlamenti aktīvi palīdz nodrošināt Savienības sekmīgu darbību, un 
(1.) protokolā un protokola 9. pantā ir uzsvērta valstu parlamentu nozīme, saskaņā ar 
Eiropas Parlamentu veidojot un veicinot starpparlamentāru sadarbību Savienībā. Ir jānorāda 
abi ES primāro tiesību aktu panti par starpparlamentāro sadarbību.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL)
izveidoja saskaņā ar Lēmumu 2005/681/TI, 
lai veicinātu sadarbību starp valstu 
policijas spēkiem, organizējot un 
koordinējot mācību pasākumus ar policijas 
darbības Eiropas dimensiju.

(3) Lai pildītu savu uzdevumu, Eiropols 
izveido arī īpašu sadarbību ar Eiropas 
Policijas akadēmiju (CEPOL), kas 
izveidota saskaņā ar Lēmumu 2005/681/TI, 
lai veicinātu sadarbību starp valstu 
policijas spēkiem, organizējot un 
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koordinējot mācību pasākumus ar policijas 
darbības Eiropas dimensiju.

Or. en

Pamatojums

Eiropola un CEPOL apvienošana nav veiksmīgs šīs aģentūras darba efektivitātes uzlabošanas
risinājums. Šo aģentūru darbība ir diezgan efektīva, un ir svarīgi tikai paplašināt abu šo 
aģentūru sadarbība, lai uzlabotu drošību Eiropā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā saistību starp Eiropola un 
CEPOL uzdevumiem, integrējot un 
racionalizējot minēto aģentūru funkcijas, 
tiktu stiprināta operatīvās darbības 
efektivitāte, apmācības pasākumu 
būtiskums un policijas Savienības mēroga 
sadarbības efektivitāte.

(6) Ņemot vērā saistību starp Eiropola un 
CEPOL uzdevumiem, minēto aģentūru 
īpaša sadarbība stiprinātu operatīvās 
darbības efektivitāti, mācību pasākumu 
būtiskumu un policijas Savienības mēroga 
sadarbības efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Eiropola un CEPOL apvienošana nav veiksmīgs šīs aģentūras darba efektivitātes uzlabošanas 
risinājums. Šo aģentūru darbība ir diezgan efektīva, un ir svarīgi tikai paplašināt abu šo
aģentūru sadarbība, lai uzlabotu drošību Eiropā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ Lēmums 2009/371/TI un 
Lēmums 2005/681/TI būtu jāatceļ un 
jāaizstāj ar šo regulu, kurā ir ņemtas vērā 
atziņas, kas gūtas, īstenojot abus lēmumus. 
Ar šo regulu izveidotajam Eiropolam būtu 
jāaizstāj Eiropols un CEPOL, kas izveidoti

(7) Tādēļ Lēmums 2009/371/TI būtu 
jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu, kurā ir 
ņemtas vērā atziņas, kas gūtas, īstenojot šo 
lēmumu. Ar šo regulu izveidotajam 
Eiropolam būtu jāaizstāj Eiropols, kas 
izveidots ar atcelto lēmumu, un būtu 
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ar abiem atceltajiem lēmumiem, un būtu 
jāuzņemas to funkcijas. 

jāuzņemas tā funkcijas. 

Or. en

Pamatojums

Eiropola un CEPOL apvienošana nav veiksmīgs šīs aģentūras darba efektivitātes uzlabošanas 
risinājums. Tāpēc vairs nav nepieciešama atsauce uz CEPOL aģentūru.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Lai panāktu, ka Eiropols ir pilnībā
atbildīga un pārredzama iekšēja 
organizācija, ir nepieciešams, ņemot vērā
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
88. pantu, noteikt procedūras, kā Eiropas 
Parlaments kopā ar valstu parlamentiem 
pārrauga Eiropola darbības, pienācīgi 
ņemot vērā nepieciešamību garantēt 
operatīvās informācijas konfidencialitāti.

(48) Lai ņemtu vērā Eiropas Parlamenta 
nozīmi Eiropas brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpas uzraudzības procesā un 
valstu parlamentu un Eiropas Parlamenta 
politisko atbildību attiecībā uz piešķirto 
pilnvaru ievērošanu un īstenošanu 
likumdošanas procesā, ir svarīgi panākt, 
ka Eiropols ir pilnīgi atbildīga un 
pārredzama iekšēja organizācija. Tādēļ, 
ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 88. pantu, ir jāizveido procedūras, 
kā Eiropas Parlaments kopā ar valstu 
parlamentiem pārrauga Eiropola darbības, 
pienācīgi ņemot vērā nepieciešamību 
garantēt operatīvās informācijas 
konfidencialitāti. 

Or. en

Pamatojums

Prezidentūras secinājumos, kas pieņemti 2011. gada 4. un 5. aprīlī Briselē notikušajā ES 
parlamentu priekšsēdētāju konferencē, bija norādīts un atzīts, ka ir svarīgi īstenot ciešāku un 
padziļinātāku Eiropola darbību parlamentāro pārraudzību.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
48.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48a) Saskaņota Eiropola parlamentārā 
pārraudzība, ko veic Eiropas Parlaments 
un valstu parlamenti, būtu jāīsteno, 
izmantojot esošās starpparlamentārās 
struktūras, ko papildina intensīvāka 
informācijas apmaiņa un noteikumi par 
regulārām kopējām sanāksmēm.

Or. en

Pamatojums

ES parlamentu priekšsēdētāji iepriekš minētajā 2011. gada 4. un 5. aprīlī Briselē notikušajā 
konferencē diskusijās vienojās par parlamentārās pārraudzības veidu Eiropas Policijas 
biroja (Eiropola) darbības uzraudzībai.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Ar šo regulu izveidotais Eiropols 
aizstāj Eiropolu, kas izveidots ar Lēmumu 
2009/371/TI un CEPOL, kas izveidota ar 
Lēmumu 2005/681/TI, un ir to pēctecis. 
Tādēļ tam vajadzētu būt tiesību un saistību 
pārņēmējam attiecībā uz visiem to 
līgumiem, tostarp darba līgumiem, 
saistībām un iegūto īpašumu. Starptautiskie 
nolīgumi, kurus noslēdzis Eiropols, kas 
izveidots, pamatojoties uz Lēmumu 
2009/371/TI, un CEPOL, kas izveidota, 
pamatojoties uz Lēmumu 2005/681/TI, 
paliek spēkā, izņemot CEPOL noslēgto 
mītnes nolīgumu.

(57) Ar šo regulu izveidotais Eiropols 
aizstāj Eiropolu, kas izveidots ar Lēmumu 
2009/371/TI. Tādēļ tam vajadzētu būt 
tiesību un saistību pārņēmējam attiecībā uz 
visiem to līgumiem, tostarp darba 
līgumiem, saistībām un iegūto īpašumu. 
Starptautiskie nolīgumi, kurus noslēdzis 
Eiropols, kas izveidots, pamatojoties uz 
Lēmumu 2009/371/TI, paliek spēkā.

Or. en
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Pamatojums

Eiropola un CEPOL apvienošana nav veiksmīgs šīs aģentūras darba efektivitātes uzlabošanas 
risinājums. Tāpēc vairs nav nepieciešama atsauce uz CEPOL.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Lai Eiropols varētu arī turpmāk, cik 
iespējams, labi pildīt tā Eiropola 
uzdevumus, kas izveidots, pamatojoties uz 
Lēmumu 2009/371/TI, un CEPOL 
uzdevumus, kas izveidota, pamatojoties uz 
Lēmumu 2005/681/TI, būtu jāparedz 
pārejas pasākumi, īpaši attiecībā uz valdi, 
izpilddirektoru un Eiropola budžeta daļas 
nodalīšanu apmācībai trīs gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

(58) Lai Eiropols varētu arī turpmāk, cik 
iespējams, labi pildīt tā Eiropola 
uzdevumus, kas izveidots, pamatojoties uz 
Lēmumu 2009/371/TI, būtu jāparedz 
pārejas pasākumi, jo īpaši attiecībā uz 
valdi, izpilddirektoru un Eiropola budžeta 
daļas nodalīšanu mācībām trīs gadus pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Eiropola un CEPOL apvienošana nav veiksmīgs šīs aģentūras darba efektivitātes uzlabošanas 
risinājums. Tāpēc vairs nav nepieciešama atsauce uz CEPOL.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
III nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III nodaļa svītrots
UZDEVUMI SAISTĪBĀ AR 

TIESĪBAIZSARDZĪBAS 
AMATPERSONU APMĀCĪBU

Or. en
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Pamatojums

Eiropola un CEPOL apvienošana nav veiksmīgs šīs aģentūras darba efektivitātes uzlabošanas 
risinājums. Tāpēc vairs nav nepieciešama atsauce uz uzdevumiem saistībā ar mācībām.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Eiropola akadēmija

1. Ar šo regulu izveidotais Eiropola 
departaments, ko dēvē par Eiropola 
akadēmiju, atbalsta, izstrādā, sniedz un 
koordinē tiesībaizsardzības amatpersonu 
apmācību īpaši cīņā pret smago 
noziedzību, kas skar divas vai vairāk 
dalībvalstis, un terorismu, augsta riska 
sabiedriskās kārtības un sporta pasākumu 
pārvaldībā, Savienības nemilitāro misiju 
plānošanā un vadīšanā, kā arī 
tiesībaizsardzības vadībā un valodu 
prasmēs un jo īpaši,
a) lai vairotu informētību un zināšanas 
par 
i) starptautiskiem un Savienības 
instrumentiem tiesībaizsardzības 
sadarbības jomā; 
ii) Savienības struktūrām, īpaši Eiropolu, 
Eurojust un Frontex, to darbību un lomu; 
iii) tiesībaizsardzības sadarbības 
tiesiskajiem aspektiem un praktiskajām 
zināšanām par piekļuvi informācijas 
kanāliem; 
b) lai veicinātu reģionālās un divpusējās 
sadarbības attīstību starp dalībvalstīm un 
starp dalībvalstīm un trešām valstīm;
c) lai pievērstos konkrētām 
krimināltiesību vai policijas darbības 
tematiskajām jomām, ja apmācība 
Savienības līmenī var dot pievienoto 
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vērtību;
d) lai izstrādātu specifiskas kopīgas 
mācību programmas tiesībaizsardzības 
amatpersonām nolūkā tās apmācīt dalībai 
Savienības civilajās misijās;
e) lai sniegtu atbalstu dalībvalstīm 
divpusējos tiesībaizsardzības spēju 
veidošanas pasākumos trešās valstīs; 
f) lai apmācītu mācībspēkus un palīdzētu 
uzlabot labu mācību praksi un veikt tās 
apmaiņu.
2. Eiropola akadēmija izstrādā un 
regulāri atjaunina mācību līdzekļus un 
metodoloģiju un tos pielieto mūžizglītības 
perspektīvā, lai stiprinātu 
tiesībaizsardzības amatpersonu prasmes. 
Eiropola akadēmija izvērtē minēto 
darbību rezultātus, lai uzlabotu turpmāko 
darbību kvalitāti, saskanīgumu un 
efektivitāti. 

Or. en

Pamatojums

Eiropola un CEPOL apvienošana nav veiksmīgs šīs aģentūras darba efektivitātes uzlabošanas 
risinājums. Tāpēc vairs nav nepieciešama atsauce uz uzdevumiem saistībā ar mācībām.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Eiropola akadēmijas uzdevumi

1. Eiropola akadēmija sagatavo 
daudzgadu stratēģisko apmācības 
vajadzību analīzi un daudzgadu mācību 
programmas.
2. Eiropola akadēmija izstrādā un īsteno 
apmācības pasākumus un mācību 
produktus, kas var ietvert 
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a) kursus, seminārus, konferences, tīmeklī 
bāzētus un e-mācību pasākumus;
b) kopīgas mācību programmas, lai 
uzlabotu informētību, pievērstos 
trūkumiem un/vai veicinātu kopīgu pieeju 
attiecībā uz pārrobežu noziedzības 
parādībām;
c) apmācības moduļus, kas ir pielāgoti 
progresīviem posmiem vai attiecīgajai 
mērķgrupai nepieciešamo prasmju 
sarežģītības līmeņiem, un koncentrējas 
vai nu uz konkrētu ģeogrāfisko zonu vai 
konkrētu noziedzības tematisko jomu vai 
konkrētu profesionālo iemaņu kopumu;
d) tiesībaizsardzības amatpersonu 
apmaiņas un norīkojuma programmas, 
ņemot vērā uz darbību balstītu pieeju 
apmācībai.
3. Lai nodrošinātu saskanīgu Eiropas 
apmācības politiku civilo misiju un spēju 
veidošanas atbalstam trešās valstīs, 
Eiropola akadēmija
a) novērtē esošo ar Savienību saistīto 
tiesībaizsardzības apmācības politikas un 
iniciatīvu ietekmi;
b) izstrādā un sniedz apmācību, lai 
sagatavotu dalībvalstu tiesībaizsardzības 
amatpersonas dalībai civilās misijās, 
tostarp, lai sniegtu viņiem iespēju apgūt 
vajadzīgās valodu prasmes;
c) izstrādā un sniedz apmācību 
tiesībaizsardzības amatpersonām no 
trešām valstīm, īpaši valstīm, kas kandidē 
uz pievienošanos Savienībai;
d) pārvalda īpaši paredzētus Savienības 
Ārējās palīdzības fondus, lai palīdzētu 
trešām valstīm veidot spējas būtiskās 
politikas jomās saskaņā ar Savienības 
noteiktajām prioritātēm.
4. Eiropola akadēmija veicina 
tiesībaizsardzības apmācības dalībvalstīs 
un saistīto esošo Eiropas kvalitātes 
standartu savstarpēju atzīšanu. 
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Or. en

Pamatojums

Eiropola un CEPOL apvienošana nav veiksmīgs šīs aģentūras darba efektivitātes uzlabošanas 
risinājums. Tāpēc vairs nav nepieciešama atsauce uz uzdevumiem saistībā ar mācībām.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. pants svītrots
Apmācībai būtiska pētniecība

1. Eiropola akadēmija veicina tādas 
pētniecības attīstību, kas ir būtiska šajā 
nodaļā aptvertajiem mācību pasākumiem. 
2. Eiropola akadēmija veicina un veido 
partnerattiecības ar Savienības 
struktūrām, kā arī ar valsts un privātām
akadēmiskām iestādēm un veicina 
spēcīgāku partnerattiecību veidošanu 
starp universitātēm un tiesībaizsardzības 
mācību iestādēm dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Eiropola un CEPOL apvienošana nav veiksmīgs šīs aģentūras darba efektivitātes uzlabošanas 
risinājums. Tāpēc vairs nav nepieciešama atsauce uz uzdevumiem saistībā ar mācībām.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, Savienības struktūras, 
trešās valstis un starptautiskās 
organizācijas informācijas pārsūtīšanas 
brīdī var norādīt vispārīgus vai konkrētus 
ierobežojumus piekļuvei vai izmantošanai, 

2. Dalībvalstis, Savienības struktūras, 
trešās valstis un starptautiskās 
organizācijas informācijas pārsūtīšanas 
brīdī var norādīt vispārīgus vai konkrētus 
ierobežojumus piekļuvei vai izmantošanai, 
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tostarp attiecībā uz dzēšanu vai 
iznīcināšanu. Ja šādu ierobežojumu 
nepieciešamība kļūst acīmredzama pēc 
pārsūtīšanas, tās attiecīgi informē Eiropolu.
Eiropols ievēro šādus ierobežojumus.

tostarp attiecībā uz dzēšanu vai 
iznīcināšanu. Nosakot šādus 
ierobežojumus, tās maksimāli iespējami 
cenšas nenoteikt, ka informācija nav
izpaužama Eiropas Parlamentam un 
valstu parlamentiem, īstenojot 
parlamentāro pārraudzību saskaņā ar šīs 
regulas IX nodaļas noteikumiem. Ja šādu 
ierobežojumu nepieciešamība kļūst 
acīmredzama pēc pārsūtīšanas, tās attiecīgi 
informē Eiropolu. Eiropols ievēro šādus 
ierobežojumus.

Or. en

Pamatojums

Dokumentos, kas būs pieejami parlamentārās pārraudzības procedūras laikā, ir jāņem vērā 
to konfidencialitāte.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. un 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors 
pēc Eiropas Parlamenta un valstu 
parlamentu lūguma ierodas Eiropas 
Parlamentā, lai, kopā ar valstu 
parlamentiem, apspriestu ar Eiropolu
saistītus jautājumus, ņemot vērā 
pienākumu ievērot diskrētumu un 
konfidencialitāti.

1. Valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors 
pēc Eiropas Parlamenta un valstu 
parlamentu lūguma ierodas Eiropas 
Parlamentā, lai vismaz divreiz gadā kopā ar 
valstu parlamentiem apspriestu ar Eiropola 
stratēģiskajiem dokumentiem un/vai tā 
novērtējuma ziņojumiem saistītus 
jautājumus, ņemot vērā pienākumu ievērot 
diskrētumu un konfidencialitāti.

2. Eiropola darbību parlamentāro 
pārraudzību Eiropas Parlaments kopā ar 
valstu parlamentiem veic saskaņā ar šo 
regulu.

2. Eiropola darbību parlamentāro 
pārraudzību Eiropas Parlaments kopā ar 
valstu parlamentiem veic saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu 
pieņemtajiem lēmumiem.

2.a Šajā ziņā šo pārraudzību veic 
starpparlamentāra struktūra, kurā 
regulāri tiktos Eiropas Parlamenta un 
valstu parlamentu pārstāvji un kuras 
darbības nosacījumus Eiropas Parlaments 
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un valstu parlamenti pieņem vismaz 
6 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā. 
Minētā pārraudzība ir jāveic, izmantojot 
esošās starpparlamentārās struktūras.

Or. en

Pamatojums

ES parlamentu priekšsēdētāji iepriekš minētajā 2011. gada 4. un 5. aprīlī Briselē notikušajā 
konferencē diskusijās vienojās par parlamentārās uzraudzības veidu Eiropas Policijas biroja 
(Eiropola) darbības uzraudzībai. Šīs starptautiskās struktūras darbības praktiskos 
noteikumus Eiropas Parlaments un valstu parlamenti nosaka kopīgi.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
54. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropola darbību parlamentārās 
pārraudzības nolūkā saskaņā ar 53. pantu,
Eiropas Parlamentam un tā pārstāvjiem pēc 
pieprasījuma var atļaut piekļuvi Eiropas 
Savienības klasificētajai informācijai un 
sensitīvai neklasificētai informācijai, ko 
apstrādā Eiropols vai ar tā starpniecību. 

1. Eiropola darbību parlamentārās 
pārraudzības nolūkā saskaņā ar 53. pantu 
Eiropas Parlamentam un tā pārstāvjiem pēc 
apspriešanās ar datu sniedzējiem un 
personisku datu dzēšanas pēc 
pieprasījuma atļauj piekļuvi Eiropas 
Savienības klasificētajai informācijai un 
slepenai neklasificētai informācijai, ko 
apstrādā Eiropols vai ar tā starpniecību. 

2. Piekļuve Eiropas Savienības 
klasificētajai informācijai un sensitīvai
neklasificētai informācijai notiek saskaņā 
ar pamatprincipiem un minimuma
standartiem, kas minēti 69. pantā. Sīkāku 
kārtību paredz darba vienošanās, kuru 
noslēdz starp Eiropolu un Eiropas 
Parlamentu.

2. Piekļuve Eiropas Savienības 
klasificētajai informācijai un slepenai
neklasificētai informācijai notiek saskaņā 
ar pamatprincipiem un obligātajiem
standartiem, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta Prezidija 2013. gada 
15. aprīļa Lēmumā attiecībā uz 
noteikumiem par rīcību ar konfidenciālu 
informāciju Eiropas Parlamentā1. Sīkāku 
kārtību paredz darba vienošanās, kuru 
noslēdz starp Eiropolu un Eiropas 
Parlamentu saskaņā ar II pielikumu 
Pamatnolīgumam par Eiropas 
Parlamenta un Eiropas Komisijas 
attiecībām.

_____________
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1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpiemēro Eiropas Parlamenta pieņemtie spēkā esošie datu aizsardzības noteikumi.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta 
atbildīgā komiteja var uzaicināt valdes
izraudzīto kandidātu sniegt paziņojumu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

Pirms iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta 
atbildīgās komitejas uzaicinātais valdes 
izraudzītais kandidāts sniedz paziņojumu 
un atbild uz komitejas locekļu 
jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Izpilddirektora darbības parlamentārā pārraudzība ir attiecīgi jāpastiprina, pielīdzinot to arī 
citām Eiropas aģentūrām (ENVI) piemērojamiem jaunajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
70. pants – 1. un 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā piecus gadus pēc [dienas, 
kad sāk piemērot šo regulu] un pēc tam 
reizi piecos gados Komisija uzdod veikt 
izvērtēšanu, it īpaši, lai izvērtētu Eiropola 
un tā darba prakses ietekmi, lietderību un 
efektivitāti. Izvērtēšanā jo īpaši aplūko 
vajadzību grozīt Eiropola mērķus un visu 
šādu grozījumu finansiālās sekas. 

1. Ne vēlāk kā piecus gadus pēc [dienas, 
kad sāk piemērot šo regulu] un pēc tam 
reizi piecos gados Komisija uzdod veikt 
izvērtēšanu, it īpaši, lai izvērtētu Eiropola 
un tā darba prakses ietekmi, lietderību un 
efektivitāti, kā arī Eiropas Parlamenta un 
valstu parlamentu īstenotās Eiropola 
darbību kontroles mehānismu darbību. 
Izvērtēšanā īpaši aplūko vajadzību grozīt 
Eiropola mērķus un visu šādu grozījumu 
finansiālās sekas. 



PE513.290v01-00 18/19 PA\939629LV.doc

LV

2. Komisija nosūta izvērtējuma ziņojumu 
kopā ar saviem secinājumiem par ziņojumu 
Eiropas Parlamentam, Padomei, valstu 
parlamentiem un valdei.

2. Komisija nosūta izvērtējuma ziņojumu, 
vajadzības gadījumā pievienojot 
priekšlikumu grozīt šo regulu, kopā ar 
saviem secinājumiem par ziņojumu 
Eiropas Parlamentam, Padomei, valstu 
parlamentiem un valdei. 

Or. en

Pamatojums

Punkts par novērtēšanu un pārskatīšanu ir jāpaplašina, iekļaujot arī Eiropola darbības 
parlamentārās kontroles mehānismu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
77. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu aizstāj un atceļ 
Lēmumu 2009/371/TI un 
Lēmumu 2005/681/TI.

Ar šo regulu aizstāj un atceļ 
Lēmumu 2009/371/TI.

Atsauces uz aizstātajiem lēmumiem
uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atsauces uz aizstāto lēmumu uzskata par 
atsaucēm uz šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
78. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visus leģislatīvos pasākumus, ar kuriem 
īsteno Lēmumu 2009/371/TI un Lēmumu 
2005/681/TI, atceļ, atcelšanai stājoties 
spēkā no dienas, kad sāk piemērot šo 
regulu. 

1. Visus leģislatīvos pasākumus, ar kuriem 
īsteno Lēmumu 2009/371/TI, atceļ, 
atcelšanai stājoties spēkā no dienas, kad 
sāk piemērot šo regulu.

2. Visi neleģislatīvie pasākumi, ar kuriem 
īsteno Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido 
Eiropas Policijas biroju (Eiropolu), un 
Lēmumu 2005/681/TI, ar ko izveido 

2. Visi neleģislatīvie pasākumi, ar kuriem 
īsteno Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido 
Eiropas Policijas biroju (Eiropolu), paliek 
spēkā pēc [dienas, kurā sāk piemērot šo 
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CEPOL, paliek spēkā pēc [dienas, kurā sāk 
piemērot šo regulu], ja vien Eiropola valde 
nav nolēmusi citādi.

regulu], ja vien Eiropola valde nav 
nolēmusi citādi.

Or. en


