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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Teisės reikalų komitetas

25.6.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS
(66/2013)

Tema: Ispanijos Deputatų Kongreso ir Senato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo ir mokymo agentūros (Europolo) ir sprendimų 2009/371/TVR 
ir 2005/681/TVR panaikinimo
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.

Pridedama susipažinti Ispanijos Deputatų Kongreso pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

2013 M. BIRŽELIO 18 D. EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ JUNGTINIO 
KOMITETO PAGRĮSTA NUOMONĖ Nr. 4/2013 DĖL PASIŪLYMO DĖL EUROPOS 

PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO DĖL EUROPOS SĄJUNGOS 
TEISĖSAUGOS BENDRADARBIAVIMO IR MOKYMO AGENTŪROS 

(EUROPOLO) IR SPRENDIMŲ 2009/371 TVR IR 2005/681 TVR PANAIKINIMO 
[COM(2013) 173 FINAL] [2013/0091(COD)] {SWD(2013) 98 FINAL} {SWD(2013) 99 
FINAL} {SWD(2013) 100 FINAL} NEATITIKTIES SUBSIDIARUMO PRINCIPUI

BENDROSIOS APLINKYBĖS

A. Prie 2007 m. pasirašytos Lisabonos sutarties, galiojančios nuo 2009 m. gruodžio 1 d., 
pridėtame Protokole dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo nustatyta tvarka, 
pagal kurią nacionaliniai parlamentai tikrina, ar ES teisėkūros iniciatyvos atitinka 
subsidiarumo principą. Šis protokolas į Ispanijos teisę perkeltas 2009 m. gruodžio 22 d. 
Įstatymu Nr. 24/2009, kuriuo iš dalies keičiamas 1994 m. gegužės 19 d. Įstatymas Nr. 8/1994. 
Šios pagrįstos nuomonės teisinis pagrindas visų pirma yra nauji Įstatymo Nr. 8/1994 
straipsniai: 3 straipsnio j punktas, 5 ir 6 straipsniai.

B. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos 
teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūros (Europolo) ir sprendimų 2009/371/TVR 
ir 2005/681/TVR panaikinimo buvo patvirtintas Europos Komisijos ir perduotas 
nacionaliniams parlamentams, kurie per aštuonias savaites turi patikrinti, ar šiame pasiūlyme 
laikomasi subsidiarumo principo; šis terminas baigiasi 2013 m. birželio 25 d.

C. Europos Sąjungos reikalų jungtinio komiteto biuras ir jo įgaliotieji atstovai 2013 m. 
gegužės 7 d. sutarė išnagrinėti minėtą ES teisėkūros iniciatyvą, pranešėju paskirdami 
senatorių Juaną Ramóną Represą Fernándezą ir nurodydami vyriausybei pateikti Įstatymo 
Nr. 8/1994 3 straipsnio j punkte nurodytą pranešimą.

D. Buvo gautas vyriausybės pranešimas, kuriame nurodoma, kad dabartinėje reglamento 
redakcijoje numatytas CEPOL agentūros prijungimas prie Europolo nevisiškai atitinka 
subsidiarumo principą. Kalbant konkrečiau, patvirtinama, kad šis prijungimas galėtų 
paskatinti naujo europinio teisinio reglamentavimo, taikytino tam tikriems policijos mokymo 
aspektams valstybėse narėse, atsiradimą, kurio reikalingumas toli gražu nėra pagrįstas. Dėl 
proporcingumo principo nurodoma, jog po Komisijos pasiūlymo pirmojo svarstymo galima 
daryti išvadą, kad jos pasiūlymas siekia daugiau nei griežtai būtina tam, kad būtų užtikrinta 
Europolo funkcija remti ir stiprinti valstybių narių teisėsaugos tarnybas bei jų 
bendradarbiavimą. Taip pat gautas Baskų krašto parlamento pranešimas, kuriame 
patvirtinama iniciatyvos atitiktis subsidiarumo principui.

E. Europos Sąjungos reikalų jungtinis komitetas savo 2013 m. birželio 18 d. posėdyje 
priėmė šią nuomonę.
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PAGRĮSTA NUOMONĖ

1. Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad „Sąjungos kompetencijos 
įgyvendinimas grindžiamas subsidiarumo ir proporcingumo principais“. Pagal šios sutarties 5 
straipsnio 3 dalį Sąjunga „pagal subsidiarumo principą <...> ima veikti tik tada ir tik tokiu 
mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti centriniu, 
regioniniu ir vietiniu lygiu, o Sąjungos lygiu dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio juos 
pasiekti būtų geriau“.

2. Nagrinėjamas teisėkūros pasiūlymas grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 88 straipsniu ir 87 straipsnio 2 dalies b punktu.

„88 straipsnis

1. Europolo misija yra remti ir stiprinti valstybių narių policijos ir kitų teisėsaugos tarnybų 
veiksmus bei jų tarpusavio bendradarbiavimą užkardant sunkius nusikaltimus, susijusius su 
dviem ar daugiau valstybių narių, terorizmu ir nusikalstamumo formomis, kurios kenkia 
Sąjungos politikoje numatytam bendram interesui, bei kovojant su jais.

2. Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą, nustato Europolo struktūrą, veiklą, veiksmų ir užduočių sritį. Tos užduotys gali 
apimti:

a) informacijos, ypač perduotos valstybių narių valdžios institucijų arba trečiųjų šalių 
institucijų ar organų, rinkimą, kaupimą, apdorojimą, analizavimą ir keitimąsi ja;

b) valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų arba jungtinių tyrimo grupių, prireikus 
kartu su Eurojust, bendrai atliekamų tyrimo ir operatyvinių veiksmų koordinavimą, 
organizavimą ir įgyvendinimą.

Šie reglamentai taip pat nustato Europos Parlamento kartu su nacionaliniais parlamentais 
atliekamos Europolo veiklos priežiūros procedūras.

3. Bet kokį operatyvų veiksmą Europolas privalo atlikti kartu su valstybės narės ar valstybių 
narių, su kurių teritorija tai susiję, valdžios institucijomis ir su jų sutikimu. Prievartos 
priemonių taikymas išimtinai priklauso kompetentingoms nacionalinėms valdžios 
institucijoms.“

„87 straipsnis

2. <...> b) paramos darbuotojų mokymui, taip pat bendradarbiavimo keičiantis 
darbuotojais, įranga ir tyrimais nusikaltimų išaiškinimo srityse;“

3. Pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europolo siekiama sukurti 
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teisinį pagrindą Europos policijos biuro (Europolo) ir Europos policijos koledžo (CEPOL) 
sujungimui į vieną Europos Sąjungos agentūrą, kuri išlaikytų Europolo, kaip Europos 
Sąjungos policijos agentūros teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui ir mokymui, 
pavadinimą.

Šiuo pasiūlymu dėl reglamento panaikinamas 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas 
2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo ir 2005 m. rugsėjo 20 d. 
Tarybos sprendimas 2005/681/TVR, įsteigiantis Europos policijos koledžą (CEPOL).

Nagrinėjamo pasiūlymo tikslai yra:

a) suderinti Europolo veiklą su Lisabonos sutarties reikalavimais, reglamentu nustatant 
teisinį Europolo veiklos pagrindą ir įdiegiant Europos Parlamento kartu su nacionaliniais 
parlamentais vykdomą Europolo veiklos kontrolės tvarką;

b) įgyvendinti Stokholmo programos tikslus Europolu naudojantis kaip „valstybių narių 
teisėsaugos institucijų keitimosi informacija centru“ ir parengiant teisėsaugos 
pareigūnams skirtas Europos mokymo ir mainų programas nacionaliniu ir ES 
lygmenimis;

c) suteikti Europolui naujų įgaliojimų, kad jis galėtų teikti visapusiškesnę paramą valstybių 
narių teisėsaugos institucijoms. Tai reiškia, kad Europolas turėtų perimti dabartines 
CEPOL funkcijas mokant teisėsaugos pareigūnus ir parengti Europos teisėsaugos 
pareigūnų mokymo sistemą.

d) užtikrinti griežtą Europolo asmens duomenų apsaugos tvarką;

e) pagerinti Europolo valdymą didinant jo veiksmingumą ir derinant šį valdymą su 
principais, įtvirtintais bendrame požiūryje į Europos Sąjungos decentralizuotas agentūras.

4. Europos policijos biuras (Europolas) yra Europos Sąjungos agentūra, veikianti iš esmės 
teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo srityje; ji buvo įsteigta Tarybos sprendimu 
2009/371/TVR ir jos funkcija yra remti nacionalinių teisėsaugos institucijų veiklą, taip pat jų 
bendradarbiavimą kovojant su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu bei užkardant šias veikas.

SESV 88 straipsnyje nustatyta, kad Europolo veikla reglamentuojama taikant įprastą 
teisėkūros procedūrą priimamais reglamentais, pagal kuriuos taip pat nustatoma Europos 
Parlamento kartu su nacionaliniais parlamentais atliekama šios agentūros veiklos priežiūros 
tvarka. 

Europos policijos koledžas (CEPOL) taip pat buvo įsteigtas 2005 m. Tarybos sprendimu 
2005/681/TVR kaip Europos Sąjungos agentūra, atsakinga už veiklą, susijusią su 
bendradarbiavimu mokant policijos pareigūnus. Šios agentūros uždavinys yra stiprinti 
valstybių narių policijos pajėgų bendradarbiavimą rengiant Europos policijos institucijų 
lygmens mokymus.

Stokholmo programoje raginama paversti Europolą Europos Sąjungos teisėsaugos institucijų 
keitimosi informacija centru, paslaugų teisėsaugos organams teikėju, joje pažymimas poreikis 
kurti nacionalinio ir Europos Sąjungos lygmens Europos teisėsaugos pareigūnų rengimo 
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projektus ir jiems skirtas mainų programas, pagrindinį vaidmenį skiriant CEPOL.

Kaip jau minėta, Komisija siūlo sujungti Europolą ir CEPOL į vieną naują agentūrą 
(Europolą), kuri įsikurtų dabartinėje Europolo būstinėje Hagoje; šiuo pasiūlymu tikimasi 
sumažinti išlaidas ir skatinti svarbią operatyvinės ir mokymo veiklos sinergiją.

Kaip nurodoma pasiūlymo dėl reglamento aiškinamajame memorandume, pasiūlymas atitinka 
Lisabonos sutarties reikalavimus, Stokholmo programos lūkesčius, ES vidaus saugumo 
strategijoje išdėstytus prioritetus ir bendrą požiūrį į ES decentralizuotas agentūras.

5. ES nustatė, kad per pastarąjį dešimtmetį ne tik išaugo organizuotų ir sunkių nusikaltimų 
skaičius, bet ir atsirado kur kas įvairesnių nusikalstamumo modelių.

2010 m. lapkričio mėn. Komisijos komunikate Parlamentui ir Tarybai „Dėl ES vidaus 
saugumo strategijos įgyvendinimo“ nurodyti penki žingsniai kuriant saugesnę Europą, 
teigiama, kad nors akivaizdu, jog iš esmės kiekvieno Europos Sąjungos piliečio gyvenimas 
yra normalus ir palyginti saugus, tačiau taip pat aišku, kad visuomenė susiduria su didelėmis 
grėsmėmis saugumui, kurių vis daugėja ir kurios vis sudėtingėja. Daugelis didžiųjų su 
saugumu susijusių problemų peržengia valstybines sienas ir daro poveikį labai įvairiems 
visuomenės sluoksniams. Valstybių narių negebėjimas pačioms reaguoti į šias grėsmes kelia 
piliečių susirūpinimą, todėl rekomenduotina suaktyvinti Europos Sąjungos veiksmus kovojant 
su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir 
Tarybai siūloma, kokių bendrų veiksmų reikėtų imtis, kad būtų veiksmingiau kovojama su 
sunkiais nusikaltimais ir organizuotu nusikalstamumu, terorizmu ir elektroniniais 
nusikaltimais, gerinamas jų užkardymas, tobulinamas ES išorės sienų valdymas ir didinamas 
gebėjimas įveikti gaivalines ar žmogaus sukeltas katastrofas. 

Europolo duomenimis, „sunkūs nusikaltimai ir organizuotas nusikalstamumas yra vis 
dinamiškesnis ir sudėtingesnis reiškinys, kuris išlieka reikšminga grėsme ES saugumui ir 
klestėjimui“. Europolo tyrime taip pat pažymima, kad „globalizacijos poveikis visuomenei ir 
verslui sudarė palankias sąlygas atsirasti įvairių naujų ir reikšmingų formų nusikalstamai 
veikai, o nusikaltėlių tinklai naudojasi teisės aktų spragomis, internetu ir dėl ekonomikos 
krizės susidariusiomis sąlygomis, kad gautų neteisėtą pelną beveik nerizikuodami“. Sunkūs 
nusikaltimai padaro vis didesnės žalos jų aukoms, turi itin sunkių padarinių ekonomikai ir 
mažina saugumo jausmą, be kurio žmonės negali veiksmingai naudotis savo laisve ir 
asmeninėmis teisėmis. Tokie nusikaltimai kaip prekyba žmonėmis, narkotikais ir ginklais, 
finansiniai nusikaltimai, kaip antai korupcija, sukčiavimas ir pinigų plovimas, neteisėti atliekų 
sąvartynai Europoje ir už jos ribų, elektroniniai nusikaltimai ne tik kelia grėsmę europiečių 
asmeniniam ir ekonominiam saugumui, bet ir duoda didžiulį neteisėtą pelną, dėl kurio dar 
labiau išauga nusikaltėlių tinklų galia, o valdžios institucijos netenka taip reikalingų pajamų. 
Terorizmas tebėra didžiulė grėsmė ES saugumui – Europos visuomenė vis dar nukenčia nuo 
teroristų išpuolių. Nusikalstamumas yra viena iš penkių problemų, keliančių didžiausią rūpestį 
ES piliečiams, todėl būtina pasitelkti ES agentūras, kurios aktyviai ir veiksmingai skatina 
teisėsaugos institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, keitimąsi informacija ir jų mokymą. 

6.  Atsižvelgiant į mūsų šalies interesus ir Ispanijos vyriausybės pranešimą, Komisijos 
pasiūlymas iš esmės sveikintinas ir vertintinas teigiamai, nes jis atitinka Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo nuostatas dėl Europolo veiklos reguliavimo reglamentu, taip pat, kaip 
nustatyta minėtame SESV 88 straipsnyje, užtikrina šios agentūros veiklos ir įgaliojimų 
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parlamentinę kontrolę.

Vis dėlto turėtų būti suteikta nauja paskata visiškai įgyvendinti dabartinius Europolo 
įgaliojimus, kurie vis dar neįgyvendinami pakankamai gerai; prieš išplečiant Europolo 
pajėgumus ar įgaliojimus, turėtų būti pagerintas turimų pajėgumų ir įgaliojimų vykdymas. 
Pripažinus būtinybę skatinti ir gerinti valstybių narių bendradarbiavimą su Europolu, teikiant 
daugiau ir kokybiškesnės teisėsaugos institucijoms svarbios informacijos, nėra būtinybės 
didinti valstybių narių įsipareigojimus taikant sankcijų ar panašius mechanizmus; vietoj to 
reikia stengtis skatinti būtinų dalykų tobulinimą ir užtikrinti, kad valdant agentūrą valstybėms 
narėms būtų suteikta pirmenybė.

Europolo ir CEPOL sujungimas iš esmės planuojamas kaip CEPOL prijungimas prie 
Europolo; Ispanijos vyriausybė, kaip ir dauguma valstybių narių, nemato privalumų, kuriuos 
galėtų suteikti šis prijungimas, be to, galima sakyti, kad numatomas mokymui skirtų išteklių 
perkėlimas į operatyvinę veiklą gali daryti neigiamą poveikį teisėsaugos pareigūnų mokymo 
veiklai.

7.  Kaip jau minėta ankstesniame punkte, buvo gautas Ispanijos vyriausybės pranešimas, 
kuriame nurodoma, kad nagrinėjamas pasiūlymas dėl reglamento nevisiškai atitinka 
subsidiarumo principą, nes šiame pasiūlyme numatoma CEPOL agentūrą prijungti prie 
Europolo. Tiksliau šis prijungimas galėtų paskatinti naujo europinio teisinio reglamentavimo, 
taikomo tam tikriems valstybių narių teisėsaugos pareigūnų mokymo aspektams, atsiradimą, 
kurio reikalingumas tikrai nėra įrodytas.

Dėl proporcingumo principo reikia pabrėžti, kad, vadovaujantis Europolo funkcijas 
reglamentuojančiu SESV 88 straipsniu, kuris išdėstytas šios pagrįstos nuomonės 2 punkte, 
galima daryti išvadą, kad Komisijos pasiūlymu siekiama daugiau nei griežtai būtina tam, kad 
būtų užtikrinta Europolo funkcija remti ir stiprinti valstybių narių teisėsaugos tarnybas bei jų 
bendradarbiavimą.

Keletas diskutuotinų klausimų:

a) SESV 88 straipsnyje nenumatyta CEPOL prijungimo prie Europolo galimybė;

b) papildomų pareigų valstybėms narėms keistis su agentūra informacija ar prievolės pradėti 
Europolo pasiūlytus tyrimus nustatymas gali pakenkti pačiai santykių tarp valstybių narių 
teisėsaugos institucijų ir Europolo, kurie dabar grindžiami per daugelį metų išugdytu 
abipusiu pasitikėjimu, esmei ir apkrauti agentūrą mažaverte informacija, kuri tik 
padidintų darbo krūvį ir sukeltų pavojų, kad sumažės dabartinis agentūros veiklos 
rezultatyvumas;

c) tam tikros valstybių narių įtakos naujosios agentūros organuose bei valdymo struktūroje 
praradimas;

d) keitimasis informacija tarp agentūrų ir su trečiosiomis šalimis taip pat galėtų turėti 
neigiamos įtakos Europolo ir valstybių narių teisėsaugos institucijų pasitikėjimui, kuris 
yra šiuo metu.

Galiausiai pažymėtina, jog kai kurios valstybės narės išreiškė susirūpinimą dėl to, kad 
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Komisija savo pernelyg didelių užmojų teisėkūros pasiūlymu Europos agentūrą Europolą 
siekia paversti tikra operatyvine institucija, nauju Europos saugumo srityje veikiančiu 
subjektu, nors vienintelės operatyvinės institucijos yra – ir tokios turi išlikti ateityje –
valstybių narių teisėsaugos tarnybos. 

IŠVADA

Europos Sąjungos reikalų jungtinis komitetas, remdamasis išdėstytais motyvais, daro 
išvadą, kad pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos 
Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūros (Europolo) ir sprendimų 
2009/371/TVR ir 2005/681/TVR panaikinimo neatitinka subsidiarumo principo, 
įtvirtinto galiojančioje Europos Sąjungos sutartyje.

Ši pagrįsta nuomonė bus perduota Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos Komisijai, 
plėtojant nacionalinių parlamentų ir Europos Sąjungos institucijų politinį dialogą.


