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Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņās nedēļās no leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas 
dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam pamatotu 
atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst subsidiaritātes 
principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 
komitejas kompetencē.

Pielikumā zināšanai pievienots Spānijas parlamenta Deputātu kongresa pamatots atzinums par 
minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

APVIENOTĀS KOMITEJAS EIROPAS SAVIENĪBAI 2013. GADA 18. JŪNIJA 
PAMATOTS ATZINUMS NR. 4/013 PAR SUBSIDIARITĀTES PRINCIPA 

PĀRKĀPUMU PRIEKŠLIKUMĀ EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 
REGULAI PAR EIROPAS SAVIENĪBAS AĢENTŪRU TIESĪBAIZSARDZĪBAS 

SADARBĪBAI UN APMĀCĪBAI (EIROPOLU), UN AR KURU ATCEĻ 
LĒMUMU 2009/371/TI UN LĒMUMU 2005/681/TI, [COM(2013)0173, GALĪGĀ 

REDAKCIJA] [2013/0091(COD)] {SWD(2013)0098, GALĪGĀ REDAKCIJA} 
{SWD(2013)0099, GALĪGĀ REDAKCIJA} {SWD(2013)0100, GALĪGĀ REDAKCIJA}

PRIEK碍ĒSTURE

A. 2007. gada Lisabonas līgumam pievienotajā Protokolā par subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principa piemērošanu, kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, ir noteikta 
kārtība, kādā valstu parlamenti var kontrolēt subsidiaritātes principa ievērošanu Eiropas 
tiesību aktu projektos. Šis protokols Spānijas tiesību aktos ir iestrādāts ar 2009. gada 
22. decembra Likumu Nr. 24/2009 par grozījumiem 1994. gada 19. maija Likumā Nr. 8/1994. 
Šā pamatotā atzinuma juridiskais pamats ir Likuma Nr. 8/1994 3. panta j) punkts un 5. un 
6. pants.

B. Ierosināto Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Savienības Aģentūru 
tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropolu), un ar kuru atceļ Lēmumu 2009/371/TI 
un Lēmumu 2005/681/TI, Eiropas Komisija apstiprināja un izsūtīja dalībvalstu parlamentiem, 
kuriem 8 nedēļu laikā līdz 2013. gada 25. jūnijam ir jāpārbauda šīs ierosinātās regulas 
subsidiaritāte.

C. Apvienotās komitejas Eiropas Savienībai prezidijs un spīkeri 2013. gada 7. maijā 
vienojās pārbaudīt norādīto Eiropas tiesību akta projektu, referenta statusā ieceļot senatoru 
D. Juan Ram� Represa Fern疣dez un lūdzot valdībai iesniegt Likuma Nr. 8/1994 3. panta 
j) punktā paredzēto ziņojumu.

D. Valdība šo ziņojumu iesniedza. Tajā ir norādīts, ka, šajā regulā paredzot CEPOL
apvieno啾nu ar Eiropolu, faktiski vispār nav ievērots subsidiaritātes princips. Konkrētāk, ir 

apstiprināts, ka šī apvieno啾na varētu radīt tādu Eiropas regulējumu attiecībā uz noteiktiem 
dalībvalstu policijas izglītības aspektiem, kuru iespējamība nav pārbaudīta.  Saistībā ar 
proporcionalitātes principu ir norādīts, ka Komisijas priekšlikuma pirmajā lasījumā varēja 
ņemt vērā, ka šā priekšlikuma noteikumi pārsniedz to, kas ir vajadzīgs, lai garantētu šo 
Eiropola funkciju — atbalstīt un pastiprināt dalībvalstu policijas dienestu darbību un 
nodrošināt sadarbību šo dienestu starpā. Ir saņemts arī Basku zemes parlamenta ziņojums, 
kurā ir apstiprināts, ka tiesību akta projektā ir ievērots subsidiaritātes princips.

E. Apvienotās komitejas Eiropas Savienībai 2013. gada 18. jūnija sanāksmē tika apstiprināts 
šis pamatotais atzinums. 
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PAMATOTS ATZINUMS

1. Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 1. punktā ir noteikts, ka „Savienības kompetenču 
īstenošanu nosaka subsidiaritātes princips un proporcionalitātes princips”. Atbilsto喨 šā paša 
līguma 5. panta 3. punktam „saskaņā ar subsidiaritātes principu jomās, kuras nav ekskluzīvā 
Savienības kompetencē, Savienība rīkojas tikai atbilstīgā apmērā un vienīgi tad, ja paredzētās 
darbības mērķus nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstis centrālā vai reģionālā un vietējā 
līmenī, bet ierosinātās darbības mēroga vai seku dēļ tie ir labāk sasniedzami Savienības 
līmenī”.

2. Analizētā tiesību akta priekšlikuma pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 
88. pants un 87. panta 2. punkta b) apakšpunkts.

・8. pants.

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. Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot regulas saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru, nosaka Eiropola struktūru, darbību, rīcības jomu un uzdevumu.格e 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 kopējās izmeklēšanas grupās, vajadzības 
gadījumā saziņā ar Eurojust.

Šajās regulās nosaka arī kārtību Eiropola darbību pārraudzībai, ko Eiropas Parlaments veic 
kopā ar valstu parlamentiem.

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.”

・7. pants.

2.b) atbalstu personāla mācībām un sadarbībai personāla apmaiņas, iekārtu un noziegumu 
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atklāšanas izpētes jomā,”

3. Ar ierosināto Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Savienības Aģentūru 
tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropolu) ir mēģināts izveidot juridisko satvaru 
Eiropas Policijas biroja (Eiropola) un Eiropas Policijas akadēmijas (CEPOL) apvienošanai 
vienā Eiropas Savienības aģentūrā, kas saglabātu Eiropola nosaukumu un kas būtu Savienības 
policijas aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai.

格s regulas priek嗟ikums paredz atcelt gan Padomes 2009. gada 6. aprīļa 
Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu), gan Padomes 
2005. gada 20. septembra Lēmumu 2005/681/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas akadēmiju 
(CEPOL).

Izskatītā priek嗟ikuma mērķis ir šāds:

a) pielāgot Eiropolu Lisabonas līguma prasībām, regulā nosakot Eiropola juridisko pamatu 
un ieviešot mehānismu, ar kura palīdzību Eiropas Parlaments kopā ar dalībvalstu 
parlamentiem var kontrolēt Eiropola darbības;

b) izpildīt Stokholmas programmas mērķus, pārvēršot Eiropolu par ・centru informācijas 
apmaiņai starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm” un izveidojot izglītības plānus un 
Eiropas apmaiņas programmas visiem tiesībaizsardzības profesionāļiem gan valsts, gan 
Eiropas Savienības līmenī;

c) noteikt Eiropolam jaunus pienākumus, lai tas varētu sniegt plašāku atbalstu dalībvalstu 
tiesībaizsardzības dienestiem. Tādēļ Eiropolam ir jāuzņemas veikt CEPOL pašreizējos 
uzdevumus saistībā ar tiesībaizsardzības darbinieku apmācību un Eiropas 
tiesībaizsardzības apmācību shēmas izstrādi;

d) nodrošināt stabilu aizsardzības režīmu personas datu aizsardzībai Eiropolā;

e) uzlabot Eiropola pārvaldību, palielinot tā efektivitāti un atbilstību principiem, kas 
noteikti vienotajā pieejā attiecībā uz decentralizētām aģentūrām.

4. Eiropas Policijas birojs (Eiropols) ir Eiropas Savienības policijas sadarbības aģentūra, 
kura izveidota ar Padomes Lēmumu 2009/371/TI un kuras funkcijas ir atbalstīt dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestāžu darbību un to savstarpējo sadarbību, novēršot un apkarojot smagus 
noziegumus un terorismu.

LESD 88. pants nosaka, ka Eiropola darbību reglamentē saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru pieņemta regula, kurā noteikta kārtība Eiropola darbību pārraudzībai, ko Eiropas 
Parlaments veic kopā ar valstu parlamentiem.

Līdzīgā veidā 2005. gadā ar Padomes Lēmumu 2005/681/TI tika izveidota Eiropas Policijas 
akadēmija (CEPOL) kā Eiropas Savienības aģentūra, kas ir atbildīga par darbībām saistībā ar 
sadarbību policijas darbinieku izglītības jomā.  Tās mērķis ir stiprināt dalībvalstu spēku 
mijiedarbību, organizējot izglītojošus pasākumus ar Eiropas policijas dimensiju.
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Stokholmas programmā ir mudināts Eiropolu pārvērst par centru policijas informācijas 
apmaiņai saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un pakalpojumu platformu policijas 
spēkiem un ir norādīta nepieciešamība uzsākt Eiropas policijas izglītības projektu īstenošanu 
un drošības jomas profesionāļu izglītības programmu apmaiņu gan dalībvalstu, gan visas 
Eiropas Savienības līmenī, šajā procesā CEPOL paredzot centrālo lomu.

Saskaņā ar iepriekšteikto Komisija ierosina apvienot Eiropolu un CEPOL jaunā aģentūrā 
(kura sauktos „Eiropols” un kuras galvenais birojs atrastos šīs aģentūras pašreizējā mītnē 
Hāgā) ar mērķi samazināt izmaksas un izveidot svarīgu sinerģiju starp operatīvo darbību un 
izglītību.

Saskaņā ar regulas priekšlikuma paskaidrojuma rakstu attiecībā uz šo jomu tas atbilst arī 
Lisabonas līguma prasībām, Stokholmas programmā paustajām vēlmēm, prioritātēm, kas 
noteiktas stratēģijā iekšējai drošībai darbībā, un ES vienotajai pieejai attiecībā uz 
decentralizētām aģentūrām.

5. ES ir konstatējusi, ka pēdējo desmit gadu laikā ir ne tikai pieaugusi organizētā un smagā 
noziedzība, bet arī palielinājusies noziedzības veidu dažādība.

Komisijas 2010. gada novembra paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par 
ES iekšējās drošības stratēģiju darbībā, kurā ir noteikti pieci soļi pretim drošākai Eiropai, ir 
teikts, ka kopumā ir acīmredzams, ka parasti ikviena Eiropas Savienības pilsoņa dzīve ir 
salīdzinoši droša, tomēr tāpat ir skaidrs arī tas, ka sabiedrība sastopas ar draudiem tās 
drošībai, kas aizvien palielinās gan skaitliski, gan izpausmes veidos. Daudzām no 
nozīmīgajām problēmām drošības jomā piemīt pārrobežu raksturs, un tās skar ļoti dažādas 
sabiedrības daļas. Pilsoņus satrauc tas, ka dalībvalsts viena pati nevar pienācīgi reaģēt uz šiem 
draudiem, un tāpēc būtu ieteicams Eiropas Savienībai izvērst plašāku darbību organizētās 
noziedzības un terorisma apkarošanas jomā. Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam un 
Padomei ir ierosināts nākamajos četros gados strādāt kopā, lai efektīvāk apkarotu un novērstu 
smagus noziegumus un organizēto noziedzību, terorismu un kibernoziedzību, stiprinātu ārējo 
robežu pārvaldību un attīstītu izturētspēju dabas un cilvēku izraisītu katastrofu gadījumos.

Saskaņā ar Eiropolu „smagā un organizētā noziedzība kļūst aizvien dinamiskāka un 
komplicētāka un joprojām ir būtisks drauds drošībai un labklājībai ES”. Eiropola izstrādātajā 
pētījumā ir uzsvērts arī tas, ka globalizācijas ietekme uz sabiedrību un uzņēmumiem ir 
veicinājusi jaunu un svarīgu izmaiņu parādīšanos noziedzīgajā darbībā, kurā noziedzīgās 
aprindas izmanto nepilnības tiesību aktos, internetu un ekonomikas krīzes radītos apstākļus, 
lai nelikumīgi gūtu peļņu ar mazu risku. Smagā noziedzība rada nozīmīgu kaitējumu upuriem, 
izraisa apjomīgus ekonomiskos zaudējumus un mazina drošības sajūtu, bez kuras pilsoņi 
nevar efektīvi baudīt savu brīvību un personīgās tiesības. Tādi noziedzīgi nodarījumi kā 
cilvēku, narkotiku un šaujamieroču tirdzniecība, finanšu noziegumi, piemēram, korupcija, 
krāpšana un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, atkritumu nelikumīga sūtīšana un 
izgāšana Eiropā un ārpus tās un kibernoziedzība ne tikai apdraud Eiropā dzīvojošo cilvēku 
personīgo un ekonomisko drošību, bet arī kalpo noziedzīgai peļņas gūšanai, kas stiprina 
noziedzīgo tīklu varu un atņem valsts iestādēm tik ļoti nepieciešamos līdzekļus. Terorisms 
joprojām ir nozīmīgs drauds ES drošībai, jo Eiropas valstu sabiedrības ir neaizsargātas pret 
teroristu uzbrukumiem. Noziedzība ir viena no pieciem jautājumiem, kas visvairāk satrauc 
ES pilsoņus, tāpēc ir nepieciešamas ES aģentūras, kas efektīvi atbalstītu sadarbību, 
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informācijas apmaiņu un izglītību tiesībaizsardzības jomā.

6.  Attiecībā uz Spāniju un, ņemot vērā tās valdības nosūtīto ziņojumu, kopumā 
priekšlikums jāvērtē atzinīgi, jo tas atbilst Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteiktajam 
uzdevumam Eiropolu reglamentēt ar regulu un turklāt garantēt parlamentāro kontroli pār 
Aģentūras darbībām un pienākumiem atbilstoši iepriekš citētajam LESD 88. pantam.

Tomēr būtu nepieciešams jauns stimuls to Eiropola pašreizējo pilnvaru pilnīgākai izstrādei, ko 
tas vēl pienācīgi neīsteno, un pirms tā iespēju vai pilnvaru palielināšanas būtu jāuzlabo jau 
esošo uzdevumu izpilde. Tā kā ir atzīta vajadzība izvērst un uzlabot dalībvalstu sadarbību ar 
Eiropolu, sniedzot vairāk un kvalitatīvāku informāciju, kas ir būtiska policijas skatījumā, 
netiek uzskatīts par nepieciešamu dalībvalstu pienākumus pastiprināt ar sankciju vai līdzīgiem 
mehānismiem, bet gan stimulēt nepiecie啾mo uzlabojumu ievie啾nu. Turklāt ir jāgarantē 
dalībvalstu dominance Aģentūras pārvaldē.

Attiecībā uz Eiropola un CEPOL apvienošanu, kas principā paredzēta, CEPOL iekļaujot 
Eiropolā, Spānijas valdība, tāpat kā vairums dalībvalstu, neuzskata, ka tai varētu būt kādas 
priekšrocības, un turklāt uzskatāms, ka paredzamā līdzekļu pārvietošana no izglītības jomas 
un operatīvo jomu iespaidos policijas izglītības pasākumus.

7. Saskaņā ar iepriekšējā punktā teikto no Spānijas valdības saņemtajā ziņojumā ir minēts, 
ka analizējamajā regulas priekšlikumā nav pilnībā ievērots subsidiaritātes princips, kas 
galvenokārt ir pārkāpts, paredzot CEPOL iekļaušanu Eiropolā. Konkrētāk, šīs apvienošanas 
rezultātā varētu tikt izveidots tāds Eiropas regulējums attiecībā uz noteiktiem dalībvalstu 
policijas izglītības aspektiem, kuru iespējamība nav pārbaudīta.

Attiecībā uz proporcionalitātes principu ir jānorāda, ka, ņemot vērā noteikumus 
LESD 88. pantā, kurš iekļauts šā pamatotā atzinuma 2. punktā un kurā noteiktas Eiropola 
funkcijas, varētu uzskatīt, ka Komisijas priekšlikums pārsniedz to, kas ir vajadzīgs, lai 
garantētu šo Eiropola funkciju — atbalstīt un pastiprināt dalībvalstu policijas dienestu darbību 
un nodrošināt sadarbību šo dienestu starpā.

Būtu jāapsver vairāki jautājumi:

a) paredzētā CEPOL iekļaušana Eiropolā, kas ir LESD 88. pantā neaplūkots aspekts;

b) pastiprinātu pienākumu noteikšana dalībvalstīm attiecībā uz informācijas apmaiņu ar 
Aģentūru vai nepieciešamību sākt Eiropola pieprasītās izmeklēšanas, kas varētu 
apdraudēt daudzu darba gadu laikā iegūto savstarpējo uzticību, kas ir dalībvalstu policijas 
iestāžu un Eiropola attiecību pamats, un pārpludināt Aģentūru ar mazvērtīgu informāciju, 
palielinot darba slodzi un apdraudot tās faktisko efektivitāti;

c) dalībvalstu īpašās ietekmes zaudēšana jaunās Aģentūras pārvaldes orgānos un 
mehānismos;

d) informācijas apmaiņa starp policijas iestādēm un ar trešajām pusēm — arī tas iespaidos 
uzticību, kas pastāv starp dalībvalstu policijas iestādēm un Eiropolu.

Visbeidzot, jānorāda, ka dažas dalībvalstis raizējas par faktu, ka šajā pārmērīgajā vērienīgumā 
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Komisija savā ierosinātajā tiesību aktā ir paredzējusi izveidot Eiropas aģentūru, Eiropolu, kā 
īstu operatīvo iestādi un vēl vienu dalībnieku Eiropas drošības jomā, lai gan vienīgie patiesie 
operatīvie dienesti ir dalībvalstu policijas iestādes, un tā tam jāpaliek arī turpmāk.

SECINĀJUMS

Izklāstīto iemeslu dēļ Apvienotā komiteja Eiropas Savienībai uzskata, ka priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru 
tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropolu), un ar kuru atceļ 
Lēmumu 2009/371/TI un Lēmumu 2005/681/TI, neatbilst subsidiaritātes principam, kas 
noteikts spēkā esošajā Līgumā par Eiropas Savienību.

格s pamatotais atzinums tiks nosūtīts Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Komisijai dalībvalstu parlamentu un Eiropas Savienības iestāžu politiskā dialoga 
ietvaros.


