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Į V A D A S

Septintojoje Eurojusto metinėje ataskaitoje pristatome jo veiklą ir pranešame apie naujus pokyčius ir svarbiau-

sius organizacijos pasiekimus 2008 metais. 

Eurojustas ir šįsyk padarė pažangą savo darbinėje srityje – bylų nagrinėjime – ir dar labiau sustiprino savo gebė-

jimus gerinant kompetentingų nacionalinių institucijų savitarpio bendradarbiavimą bei skatinant bendrų veiksmų 

koordinavimą kovos su sunkiu tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje. Ir toliau buvo plėtojami Eurojusto san-

tykiai su nacionalinėmis institucijomis ir trečiosiomis šalimis, sustiprėjo bendradarbiavimas su kitomis Europos 

Sąjungos struktūromis, ypač Europolu ir OLAF. 

Man džiugu pranešti, kad, palyginti su 2007 metais, 2008 m. Eurojusto Kolegijai perduotų bylų skaičius išaugo 

10 % ir pasiekė 1 193.

Po pirmų penkerių Eurojusto gyvavimo metų atlikta veiklos analizė, Komisijos komunikatas dėl Eurojusto ir 

Europos teisminio tinklo ateities bei kita susijusi veikla, išsamiai aprašyta ankstesnėje Eurojusto veiklos ataskai-

toje, turėjo įtakos keturiolikos valstybių narių inicijuotam teisės akto projektui dėl Eurojusto veiklos stiprinimo, 

kuris buvo pateiktas 2008 m. pradžioje. 

Pažymėtina itin svarbi data – 2008 m. gruodžio 16 diena, kai Ministrų taryba priėmė naująjį Tarybos sprendimą 

dėl Eurojusto veiklos stiprinimo, kuris pakeitė 2002 m. vasario 28 d. sprendimą dėl Eurojusto įkūrimo. 

Šio naujojo sprendimo tikslas – dar labiau sustiprinti Eurojusto efektyvumą. Pagrindiniai jo uždaviniai: bendros 

nacionalinių narių įgaliojimų bazės suformavimas, nenumatytų atvejų koordinavimo mechanizmo įdiegimas, 

keitimosi informacija Eurojusto kanalais tobulinimas, nacionalinių narių ir Europos teisminio tinklo kontaktinių 

asmenų bendradarbiavimo stiprinimas ir glaudesnio bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis ir kitomis ES struk-

tūromis bei tinklais plėtojimas.

Eurojustas labai džiaugiasi pasiekta pažanga, o 2008 m. pabaigoje jau pradėti parengiamieji darbai siekiant 

įgyvendinti naująjį Sprendimą dėl Eurojusto. 

2008 metais prie Eurojusto Kolegijos prisijungė keturi nauji nacionaliniai nariai: Gérard Loubens (Prancūzija), 

Laima Čekelienė (Lietuva), Ritva Sahavirta (Suomija) ir Aled Williams (Jungtinė Karalystė). O visiems mūsų 

kolegoms, 2008 m. išėjusiems iš Eurojusto, leiskite padėkoti už jų pasišventimą ir palinkėti visokeriopos sėkmės 

jų naujose pareigose. 

2008 m. Kolegija taip pat pradėjo atrankos procedūrą administracijos direktoriaus pareigoms užimti, o neseniai 

paskyrė ir naująjį administracijos vadovą. Norėčiau padėkoti buvusiam administracijos direktoriui Ernst Merz ir 

laikinai jį pavadavusiam Jacques Vos už jų darbą, pasišventimą ir nuolatinės paramos Eurojusto Kolegijai užti-

krinimą. 
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Jau daug pasiekėme. Tačiau reikia dirbti dar daugiau, kad Eurojustas galėtų dar efektyviau vykdyti savo funk-

cijas, pilnai išnaudotų savo potencialius resursus, ir – svarbiausia – būtų imtasi dar aktyvesnio ir iniciatyvaus 

vaidmens teikiant paramą nacionalinėms institucijoms kovoje su tarptautiniu nusikalstamumu. 

Esu tikras, kad Eurojustas dabar turi visus reikalingus teisinius instrumentus savo veiklos efektyvumui pagerinti 

ir kartu su valstybių narių pagalba sugebės įgyvendinti jam numatytus uždavinius, o ypač – naujojo Sprendimo 

dėl Eurojusto įgyvendinimo proceso užbaigimą. 

JOSÉ LUÍS LOPES DA MOTA

Eurojusto pirmininkas

2009 m. vasaris
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Vicepirmininko p. Barrot vizitas 

Eurojuste

Naujasis Sprendimas dėl Eurojusto

Spaudos konferencija susitarimui 

dėl naujojo Sprendimo dėl Eurojusto 

paskelbti (2008 m. birželis)
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1 	 V E I K L O S 	 A P Ž V A L G A

Šiame skyriuje apžvelgiamos pagrindinės 2008 m. 

ataskaitoje aptariamos veiklos sritys, kurias suskirstė-

me į tris kategorijas: darbas su bylomis, išorės santy-

kiai ir vidaus reikalai.

Darbas su bylomis

• Padaugėjo Eurojusto Kolegijai perduodamų bylų: 

2008 m. perduotos 1 193 bylos, o tai, lyginant su 

2007 metais, reiškia, jog bylų skaičius išaugo 108 

bylomis arba 10 %.

• 2006 m. Eurojustas darbo su bylomis statistinių 

duomenų sistemoje įdiegė bylų kategorizavimą į 

standartines/sudėtingas ir pagal Sprendime dėl 

Eurojusto numatytus tikslus (atsižvelgiant į tai, 

kad byla gali būti perduota Eurojustui ir pagal 

daugiau nei vieną tikslą). Bylų, suskirstytų į 

standartines/sudėtingas ir pagal tikslus, santykis 

išliko panašus ir 2008 m. 

• 2008 m. Eurojustas surengė 132 koordinaci-

nius pasitarimus, kuriuose dalyvavo nacionalinių 

institucijų atstovai (110 pasitarimų vyko mūsų 

buveinėje, 22 – valstybėse narėse). Lyginant su 

2007 m. surengtu 91 koordinaciniu pasitarimu, 

šių pasitarimų skaičius pastebimai išaugo.

• 2008 m. Eurojustui perduotuose bylose užfiksuo-

ta 50 skirtingų nusikalstamos veiklos rūšių. Kaip 

ir 2007 metais, didžiausią procentinę dalį šiose 

bylose sudaro prekyba narkotikais ir nusikaltimai 

nuosavybei ar visuomenės gerovei, įskaitant suk-

čiavimą. 

• Eurojustas surengė teisinių institucijų pasitari-

mą dėl „Organizuoto nusikalstamumo grėsmės 

vertinimo (OCTA) prioritetų ir tarptautinio bau-

džiamojo persekiojimo”. Šio pasitarimo ataskaita 

pateikta Tarybai 2008 m. gegužę. 

• 2008 m. Eurojustas įsitraukė į dar šešias Europolo 

analitines darbo bylas (AWF) (taigi dabar dirba-

ma su 12 tokių bylų) ir toliau plėtojo savo ir 

Europolo ryšius darbo su bylomis srityje. 2008 m. 

padaugėjo Eurojusto bylų, susijusių su Europolu 

ir OLAF, o ypač su pastarųjų dalyvavimu koordi-

naciniuose pasitarimuose. Europolas dalyvavo 30 

bylų ir 24 koordinaciniuose pasitarimuose, OLAF 

– 5 bylose ir 3 koordinaciniuose pasitarimuose.  

• 2008 m. Sprendimo dėl Eurojusto 6 str. (a) d. 

pagrindu bylose pateikta 12 oficialių kreipimųsi, 

kas, lyginant su ankstesnių metų duomenimis, 

rodo šios tendencijos augimą.

• 2008 m. 21 byloje nacionaliniai nariai pasiūlė 

savo nacionalinėms institucijoms apsvarstyti gali-

mybę sudaryti jungtinę tyrimo grupę (JTG).

• 2008 m. užregistruotos 237 bylos dėl Europos 

arešto orderių (EAO) vykdymo paspartini-

mo, įskaitant ir bendros veiklos koordinavimą. 

Keturios bylos buvo susijusios su EAO konkuren-

cija. Remiantis 2002 m. birželio 13 d. Pagrindų 

sprendimo dėl EAO 17 straipsnio nuostatomis, 

Eurojustui pranešta apie 28 terminų pažeidimo 

atvejus. 

• Eurojustas renka atvirojo kodo duomenis apie 

apkaltinamuosius ir išteisinamuosius nuospren-

džius terorizmo bylose ir teikia analitinę ir sta-

tistinę informaciją. Vadovaudamasis 2005 m. 

rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimu, Eurojustas 

ragina valstybes nares teikti daugiau informacijos 

apie su teroristinėmis veikomis susijusius bau-

džiamuosius persekiojimus ir apkaltinamuosius 

nuosprendžius.

• Eurojustas paskyrė savo kontaktinį asmenį vaikų 

apsaugos klausimais. Specialiai sukurtoje inter-

neto svetainėje pateiktas kontaktinio asmens 

įgaliojimų sąrašas, statistiniai duomenys apie su 

vaikais susijusias Eurojusto bylas ir elektroninio 

pašto adresas, skirtas susižinojimui su teisėsau-

gos institucijomis ir tarptautinėmis organizacijo-

mis.

• 2008 m. gruodį Taryba priėmė sprendimą dėl 

Eurojusto veiklos stiprinimo, pakeitusį 2002 m. 

vasario 28 d. sprendimą dėl Eurojusto. Naujojo 

sprendimo tikslas – sustiprinti Eurojusto efek-

tyvumą. Šios ataskaitos 5 skyriuje aptaria-

mos pagrindinės Eurojusto vaidmens ir gebėjimų 

tobulinimo sritys. 

• Nepaisant teigiamų pokyčių, Eurojustas laikosi 

nuomonės, kad jo potencialas dar nėra pilnai 

išnaudojamas, ypač turint omenyje aktyvesnį ir 
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iniciatyvų požiūrį į bendrų veiksmų koordinavimą 

sudėtingesniuose tarpvalstybiniuose tyrimuose 

ir baudžiamuosiuose persekiojimuose siekiant 

padėti nacionalinėms institucijoms ir pasiekti 

pačių geriausių rezultatų. 

• Eurojusto manymu, 2002 m. Sprendimo dėl 

Eurojusto įgyvendinimas visa apimtimi ir savalai-

kis bei koordinuotas naujojo Tarybos sprendimo 

dėl Eurojusto veiklos stiprinimo įgyvendinimas bus 

svarus pagrindas, kuriuo remdamasis Eurojustas 

galės imtis dar efektyvesnio vaidmens teikiant 

paramą nacionalinėms institucijoms kovoje su 

sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais. 

Išorės santykiai

• Naujajame Tarybos sprendime dėl Eurojusto 

veiklos stiprinimo dar kartą pabrėžiamas privi-

legijuotas Eurojusto ir Europos teisminio tinklo 

savitarpio ryšys, kurio pagrindas – konsultavima-

sis ir abipusis papildymas. Siekiant našaus abiejų 

organizacijų bendradarbiavimo, reikėtų įgyven-

dinti konkrečias priemones.

• Eurojustui ir Europolui pasirašius Savitarpio supra-

timo memorandumą lygiavertiškumo lygmenyje, 

tarp abiejų organizacijų pradėjo veikti saugus 

ryšio tinklas. Šiuo metu speciali darbo grupė per-

žiūri 2004 m. pasirašytą Bendradarbiavimo susi-

tarimą, siekdama patobulinti abipusio keitimosi 

informacija mechanizmą, ypač kiek tai yra susiję 

su Europolo analitinėmis darbo bylomis. 

• 2008 m. rugsėjo 24 d. Eurojustas ir Europos 

Kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) pasirašė 

praktinį susitarimą dėl bendradarbiavimo, kuriuo 

siekiama pagerinti bendradarbiavimą ir keitimąsi 

informacija. 

• 2008 m. lapkričio 27 d. Eurojustas ir Šveicarija 

pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, o 2008 

m. lapkričio 28 d. toks susitarimas sudarytas ir 

su Buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija. 

Vidaus reikalai

• 2008 m. gegužę, iš Eurojusto išėjus buvu-

siam administracijos direktoriui, jo postą perėmė 

laikinasis administracijos direktorius. Atrankos 

procedūra naujojo administracijos direktoriaus 

pareigoms užimti pradėta 2008 m.

• 2008 m. lapkritį 70 administracijos darbuoto-

jų persikėlė į Haagse Veste pastatą – laikinas 

Eurojusto patalpas iki galutinio kontoros patalpų 

realizavimo, kuris numatomas 2014 m. 

• Eurojustas sutiko priimti išorės konsultantą, kad 

šis padėtų Eurojustui peržiūrėti ir įvertinti savo 

organizacinę struktūrą. 

• Pagrindiniai pasiekimai žmogiškųjų išteklių val-

dymo srityje: priimti keli svarbūs tarnautojai, 

atsakingi už griežtesnės personalo politikos įgy-

vendinimą, pasirengta pirmajam metiniam vei-

klos vertinimui, vykdyta Etatų plano kontrolė ir 

tolesnis jo įgyvendinimas, patvirtintas bendrasis 

mokymų planas.

• 2008 m. valstybėse narėse įdiegta saugaus elek-

troninio ryšio sistema.

• Patobulintos Eurojusto turimos vaizdo konferen-

cijų patalpos, sudarant sąlygas sinchroniniam 

vertimui.

• Eurojusto darbui su bylomis ir bendradarbiavi-

mo bei veiksmų koordinavimo veiklai itin svarbu 

turėti nuolatinę ir tinkamą prieigą prie Šengeno 

informacinės sistemos (ŠIS) bei naudotis joje 

kaupiamais duomenimis. Nuo 2007 m. gruodžio 

iki 2008 m. gruodžio mėn. Eurojusto nacionaliniai 

biurai pateikė iš viso 229 užklausas.

• Europos kovos su organizuotu nusikalstamumu 

biuro (European Pool against Organised Crime 

arba E-POC) III projekto dėka pavyko patobulinti 

Bylų tvarkymo sistemą (BTS), ir Kolegijai toliau 

buvo padedama tvarkyti bylas; prie to ypač pri-

sidėjo pagausėjusi Bylų tvarkymo darbo grupė. 

Pristatyta nauja BTS versija. Siekiant pagerin-

ti jos tinkamumą naudoti, pradėta įgyvendinti 

papildomą projektą – E-POC III+.

• Pirminis 20 mln. eurų Eurojusto biudžetas vėliau 

padidintas 4,8 mln. eurų, kas sudaro bendrą 24,8 

mln. eurų veiklos biudžetą. Įsisavinta 97 % lėšų. 

Europos Parlamentas patvirtino, kad administra-

cijos direktorius tinkamai įvykdė savo įsipareigo-

jimus 2006 metams.
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2 	 D A R B A S 	 S U 	 B Y L O M I S

Darbo su bylomis statistika
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1 diagrama: Bylų skaičiaus augimas 2002–2008 metais

2 diagrama: Einamųjų bylų statusas 2002–2008 metais
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1 diagrama: Bylų skaičiaus augimas 2002–2008 

metais

2008 m. Eurojusto nacionaliniai nariai užregistravo 

1 193 bylas; palyginti su 2007 m. (1 085 bylos), bylų 

skaičius išaugo 10 %. Šie skaičiai rodo tą pačią ten-

denciją kaip ir ankstesniais metais, nors, nepaisant 

intensyvių nacionalinių biurų pastangų, sudėtingų bylų 

vis tik sumažėjo (žr. 3 diagramą).

Pažymėtina, kad 1 153 bylos buvo susijusios su kon-

krečiomis bylomis, o 40 bylų įregistruota dėl paramos 

ir informacijos teikimo bendrais klausimais, susijusiais 

su konkrečios šalies teisine sistema, teisiniais klausi-

mais ar praktine informacija, nesusijusia su pagrindine 

Kolegijos veikla – darbu su bylomis.

2 diagrama: Einamųjų bylų statusas 2002–2008 

metais

Nors 2008 m. Eurojustui perduotos 1 193 bylos, šis 

skaičius parodo tik dalį nacionalinių narių darbo. 2 dia-

gramoje pateikiama išsamesnė Kolegijos narių darbo 

apžvalga, kadangi joje nurodytos bylos, kurios visos 

Eurojusto veiklos metu buvo eigoje ar užbaigtos.

2008 m. pabaigoje dar buvo nagrinėjamos 1 002 bylos, 

susijusios su 2003–2008 metų laikotarpiu, iš kurių 700 

bylų buvo užregistruota 2008 metais.

3 diagrama: Standartinės/sudėtingos bylos 

2007–2008 metais

2006 metais Eurojustas pradėjo taikyti naują bylų 

kategorizavimo sistemą, pagal kurią bylos skirsto-

mos į sudėtingas ir standartines. Ši sistema – naujas 

Eurojusto nagrinėjamų bylų kokybės ir pobūdžio apra-

šymo metodas. Remiantis šia klasifikacija, 3 diagra-

moje matyti, kad maždaug 84 procentuose 2008 m. 

Eurojustui perduotų bylų Eurojusto dalyvavimo laipsnis 

įprastinis (standartinis), o likę 16 % susiję su intensy-

vesne Eurojusto parama.

Bylų skirstymas į standartines ir sudėtingas remiasi 

tam tikrais faktoriais, pvz. susijusių šalių skaičiumi, rei-

kalingos Eurojusto pagalbos pobūdžiu ir jo uždaviniais, 

prašomos atitinkamų šalių nacionalinių narių paramos 

pobūdžiu, nusikalstamų veikų sudėtingumu ir laikotar-

piu nuo prašomos pagalbos suteikimo iki jos rezultatų. 

Šis bylų skirstymas į standartines ir sudėtingas taip pat 

iš dalies susijęs su dvišalių ar daugiašalių bylų skaičiumi 

ir koordinavimo ir/ar bendradarbiavimo poreikiu. 

4 diagrama: Dvišalės/daugiašalės bylos 2007–

2008 metais

Pažymėtina, kad dvišalė byla ne visada yra paprasta. 

Eurojustas gali iš esmės pagerinti dviejų šalių ben-

dradarbiavimą ar jų tyrimų/baudžiamųjų persekiojimų 

koordinavimą, o suteikta parama ir įvykdyti uždaviniai 

gali būti išties sudėtingi. Taigi Eurojusto veikla tiriant 

dvišales bylas gali būti tokia pat reikšminga kaip ir 

daugiašalėse bylose.

5, 6 ir 7 diagramose išsamiau atskleidžiamas santykis 

tarp dvišalių ar daugiašalių bylų ir Eurojusto dalyva-

vimo tikslų, kurie išdėstyti Sprendimo dėl Eurojusto 3 

straipsnyje: 

1. Vykdant su dviem ar daugiau valstybių narių susijusius tyrimus ir baudžiamuosius persekiojimus dėl nusikalstamos 

veiklos, nurodytos 4 straipsnyje dėl sunkių nusikalstamų veikų, ypač jei ta veikla vykdoma organizuotai, Eurojusto tikslai 

yra šie:

a) skatinti ir gerinti valstybių narių kompetentingų institucijų tyrimų ir baudžiamųjų persekiojimų valstybėse narėse 

koordinavimą, atsižvelgiant į visus kompetentingos valstybės narės institucijos pateiktus prašymus ir visą institucijos, kom-

petentingos pagal teisės aktų, priimtų įgyvendinant Europos Sąjungos sutartis, nuostatas pateiktą informaciją;

b) stiprinti valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą, visų pirma gerinant tarptautinės savitarpio teisi-

nės pagalbos teikimą ir ekstradicijos prašymų vykdymą;

c) kitaip remti valstybių narių kompetentingas institucijas, kad jų tyrimai ir baudžiamieji persekiojimai būtų veiksmin-

gesni.

2. Vadovaudamasis šiuo Sprendimu nustatytomis taisyklėmis ir gavęs valstybės narės kompetentingos institucijos pra-

šymą, Eurojustas gali taip pat prisidėti prie tyrimų ir baudžiamųjų persekiojimų, susijusių tik su ta valstybe nare ir Bendrijai 

nepriklausančia šalimi, jeigu su minėtąja šalimi pagal 27 straipsnio 3 dalį yra sudarytas susitarimas dėl bendradarbiavimo 

arba jeigu konkrečiu atveju yra iš esmės svarbu suteikti tokią pagalbą.

3. Vadovaudamasis šiuo Sprendimu nustatytomis taisyklėmis ir gavęs valstybės narės kompetentingos institucijos arba 

Komisijos prašymą, Eurojustas taip pat gali prisidėti prie tyrimų ir baudžiamųjų persekiojimų, susijusių tik su ta valstybe 

nare ir Bendrija. [paryškinta mūsų]
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3 diagrama: Standartinės/sudėtingos bylos 2007–2008 metais

4 diagrama: Dvišalės/daugiašalės bylos 2007–2008 metais
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5 diagramoje pagal konkrečius tikslus apžvelgtos visos 

2007–2008 m. bylos. Byla Eurojustui gali būti perduo-

dama ir pagal daugiau nei vieną tikslą. Bylų santykyje 

pagal tikslus pastebima ta pati tendencija kaip ir 2007 

metais.

6 ir 7 diagramos toliau parodo santykį tarp daugiašalių 

(6 diagrama) ir dvišalių (7 diagrama) bylų bei Sprendime 

dėl Eurojusto įtvirtintų tikslų. Daugiašalėse bylose dažniau 

kreipiamasi dėl tarpininkavimo užtikrinant kompetentingų 

valstybių narių institucijų veiksmų koordinavimą.

Atsižvelgiant į skirtingų nacionalinių biurų dalyvavimą 

Eurojusto bylose, 8 diagramoje parodyta, kiek kartų 

konkrečių šalių nacionaliniai biurai ėmėsi iniciatyvos 

įregistruojant bylas. Tarp visų valstybių narių Bulgarijos, 

Airijos, Italijos, Kipro, Maltos ir Austrijos 2008 metais 

užregistruotų bylų skaičius išaugo 50 % ar daugiau. 

5 diagrama: Bylų skirstymas pagal tikslus (2007–2008)

6 diagrama: 2007–2008 m. daugiašalės bylos: tikslai (Sprendimo dėl Eurojusto 3 str.)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

20082007

3 str.3 d. 
EJ sprend.

3 str. 2 d. 
EJ sprend.

3.1 c) 
EJ sprend.

3.1 b) 
EJ sprend.

3.1 a) 
EJ sprend.

14
44

89

921

815

706688

218

263

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

20082007

11

17

63

167

192

113

184

93

117

3 str.3 d. 
EJ sprend.

3 str. 2 d. 
EJ sprend.

3.1 c) 
EJ sprend.

3.1 b) 
EJ sprend.

3.1 a) 
EJ sprend.



15

7 diagrama: 2007–2008 m. dvišalės bylos: tikslai (Sprendimo dėl Eurojusto 3 str.)

8 diagrama: Prašančiosios šalys (2007–2008)
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9 diagrama rodo, kiek kartų dėl pagalbos suteikimo 

kreiptasi į nacionalinius biurus. 2008 m. padaugėjo 

kreipimųsi į beveik visas valstybes nares, o Latvijos, 

Liuksemburgo, Maltos ir Slovėnijos rodikliai išaugo 

50 % ar daugiau.

10 diagramoje nurodytos bendros pagrindinių nusikal-

timų rūšių kategorijos ir atskiros jų rūšys (pažymėtos 

šviesiai mėlyna ir balta spalvomis).

Eurojusto nagrinėjamų nusikaltimų rūšys išliko pana-

šios kaip ir ankstesniais metais. 

2008 metais Eurojustas užregistravo 50 skirtingų 

nusikalstamų veikų rūšių. Viena byla gali būti susijusi 

su keliomis kitomis nusikalstamomis veikomis ir, šalia 

pagrindinio nusikaltimo, nacionalinis narys gali identifi-

kuoti ir papildomus (šalutinius) nusikaltimus. 

Apskritai 2008 m. padaugėjo bylų, susijusių su visomis 

nusikalstamumo rūšimis. Didžiausią Eurojusto tiriamų 

nusikaltimų dalį iki šiol sudaro prekyba narkotikais ir 

nusikaltimai nuosavybei ar visuomenės gerovei (įskai-

tant sukčiavimą). 

11 diagrama: Koordinaciniai pasitarimai, dar žinomi 

kaip III lygmens susitikimai, rengiami vieno ar kelių 

suinteresuotų nacionalinių biurų iniciatyva ir juose 

dalyvauja atitinkami nacionaliniai nariai, jų pavaduoto-

jai ir/ar padėjėjai ir kompetentingos susijusių valstybių 

narių nacionalinės institucijos.

Koordinacinių pasitarimų skaičius pastebimai išaugo 

nuo 91 pasitarimo 2007 metais iki 132 2008 m. Iš jų 

110 pasitarimų surengta Eurojuste, o 22 – valstybėse 

narėse.

Daugumoje tokių pasitarimų (84) dalyvavo nuo 3 iki 

14 šalių. 

Bylos, kuriose prireikė surengti koordinacinius pasi-

tarimus, buvo daugiausia susijusios su nusikaltimais 

nuosavybei ar visuomenės gerovei (įskaitant sukčia-

vimą) (53), prekyba narkotikais (40), pinigų plovimu 

(18), nusikaltimais asmens gyvybei, sveikatai ar laisvei 

(11), prekyba žmonėmis (8) ir terorizmu (6). Dažnai 

vienas koordinacinis pasitarimas gali sietis su keliomis 

nusikaltimų rūšimis.

9 diagrama: Prašomosios šalys (2007–2008)
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10 diagrama: Pagrindinės nusikaltimų rūšys 2007–2008 metais

11 diagrama: Koordinaciniai pasitarimai 2005–2008 metais
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12 diagrama: Prancūzija, Italija ir Jungtinė Karalystė 

kaip prašančiosios šalys surengė iš viso 66 koordinaci-

nius pasitarimus, kas atitinka pusę visų per metus įvy-

kusių pasitarimų. Vien tik Prancūzijos rodikliai sudaro 

25 % tarp visų prašančiųjų šalių. Pirmą kartą į 2008 m. 

statistiką buvo įtraukta ir Norvegija, mat ji suorganiza-

vo penkis koordinacinius pasitarimus.

13 diagrama: 2008 m. Eurojustas 141 kartą kreipėsi 

pagalbos į trečiasias šalis (palyginti su 117 tokiais 

prašymais 2006 m. ir 188 – 2007 m.). Trečiųjų šalių 

atstovai dalyvavo 39 koordinaciniuose pasitarimuose.

14 lentelė iliustruoja Europos Sąjungos institucijų ar 

kitų tarptautinių organizacijų dalyvavimą, kai jų pagal-

ba buvo reikalinga Eurojusto bylose ir kai jų atstovai 

dalyvavo koordinaciniuose pasitarimuose.

12 diagrama: Koordinaciniai pasitarimai – prašančiosios šalys (2007–2008)

13 diagrama: Koordinaciniai pasitarimai – prašomosios šalys (2007–2008)
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14 lentelė: Europos institucijos ir tarptautinės organizacijos

2005 2006 2007 2008
Koordinaciniai	

pasitarimai	2007	m.
Koordinaciniai	

pasitarimai	2008	m.

Europolas 6 7 25 30 12 24

OLAF 6 2 4 5 1 3

Europos	Taryba		 0 0 0 1 0 0

IberRed 1 1 0 0 0 0

Jungtinės	Tautos 0 0 1 0 1 0

Interpolas 0 0 1 1 0 1

Šiaurės	regiono	šalių	
policijos	ir	muitinės	
bendradarbiavimo	
organizacija

0 0 1 0 0 0

Jungtinių	
Tautų	laikinoji	
administravimo	misija	
Kosove

0 0 0 1 0 1

IŠ	VISO 13 10 32 38 14 29

Prašymai Sprendimo dėl Eurojusto 6 str. (a) d. ir 
7 str. (a) d. pagrindu

2008 metais Sprendimo dėl Eurojusto 6 str. (a) 

d. pagrindu bylose pateikta dvylika prašymų

Aštuoni tokie prašymai pateikti remiantis 6 str. (a) d. 

(v) punktu. Dviejose bylose Italijos nacionalinis biuras 

paprašė savo nacionalinių institucijų apsvarstyti infor-

macijos pateikimo galimybę. Viena byla buvo susijusi su 

sukčiavimu ir pinigų plovimu, ją inicijavo Italija; kita byla 

buvo susijusi su sukčiavimu, ją inicijavo Slovėnija.

Kitose penkiose bylose Italijos nacionalinis biuras kreipėsi 

į savo kompetentingas institucijas su prašymu apsvars-

tyti atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų 

veiklos koordinavimo galimybę (6 str. (a) d. (iii) p.). 

Trys iš jų buvo sukčiavimo bylos, viena buvo susijusi su 

dalyvavimu nusikalstamo susivienijimo veikloje (neteisė-

tas imigrantų gabenimas), dar kita – su terorizmu. Šias 

bylas inicijavo Portugalija, Prancūzija, Italija ir Danija.

Dar vienu atveju į Italijos institucijas buvo kreiptasi pagal 

6 str. (a) d. (i), (iii) ir (v) punktus ir paprašyta apsvarstyti 

galimybę dėl konkrečių veikų pradėti tyrimą ar baudžia-

mąjį persekiojimą. Šią bylą inicijavo Ispanija.

Trys prašymai pateikti 6 str. (a) d. (ii) p. pagrindu. 

Pirmasis jų susijęs su neteisėto imigrantų gabenimo 

byla, kurioje Portugalijos ir Ispanijos nacionaliniai biu-

rai kreipėsi į savo šalių institucijas siūlydami pripažinti, 

kad Portugalijos institucijos yra palankesnėje padėtyje 

vykdyti baudžiamąjį persekiojimą šių veikų atžvil-

giu, ir rekomenduodami apsvarstyti galimybę prašyti 

Eurojusto pagalbos koordinuojant tolesnius galimus 

veiksmus. Ši rekomendacija buvo priimta.

Antrasis prašymas susijęs su byla dėl sunkaus sveika-

tos sutrikdymo. Ispanijos nacionalinis biuras kreipėsi 

į savo nacionalines institucijas, siūlydamas pripažinti, 

kad Suomijos institucijos yra palankesnėje padėtyje 

vykdyti baudžiamąjį persekiojimą šių veikų atžvilgiu, ir 

rekomendavo perduoti baudžiamąjį procesą Suomijai. 

Šią bylą pradėjo Suomija.

Trečiasis prašymas susijęs su žmonių grobimo byla, 

kurioje Portugalijos nacionalinis biuras paprašė savo 

nacionalinių institucijų pripažinti, kad Ispanijos insti-

tucijos yra palankesnėje padėtyje vykdyti baudžiamąjį 

persekiojimą dėl konkrečių veikų. Portugalijos nacio-

nalinės institucijoms taip pat pasiūlyta derinti bendrus 

veiksmus su kompetentingomis Ispanijos institucijomis 

ir apsvarstyti galimybę prašyti Eurojusto pagalbos 

koordinuojant tolesnius veiksmus. Su šia rekomenda-

cija Portugalijos institucijos sutiko. 

Paskutinis prašymas, pateiktas 6 str. (a) d. (i) punkto 

pagrindu, susijęs su sukčiavimo byla (klastojimas ir 

gaminių piratavimas). Juo Italijos nacionalinis biuras 

paprašė savo nacionalinių institucijų apsvarstyti gali-

mybę dėl konkrečių Prancūzijos bylos faktų pradėti 

tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą.

2008 m. Sprendimo dėl Eurojusto 7 str. (a) 

d. pagrindu prašymų nepateikta

Eurojustas norėtų pabrėžti tinkamo naudojimosi 6 str. 

(a) d. ir 7 str. (a) d. nuostatomis svarbą, nes šių teisės 
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normų dėka galima pasiekti greičiausią ir efektyviausią 

sprendimą siekiant užkirsti kelią jurisdikcijos konfliktui 

ar sprendžiant šią problemą. Vis dėlto reikėtų patikslin-

ti, kad dėl 6 str. (a) d. ir 7 str. (a) d. numatytų veiks-

mų nacionalinės institucijos susitarė ir koordinacinių 

pasitarimų metu.

Europos arešto orderis

Pagrindiniai Eurojusto uždaviniai EAO srityje yra šie:  

• EAO vykdymo spartinimas (Sprendimo dėl 

Eurojusto 3 str.)

• Konsultavimas EAO konkurencijos atveju (2002 

m. birželio 13 d. Tarybos Pagrindų sprendimo dėl 

Europos arešto orderio 16 str., 2002/584/TVR)

• Pranešimų apie terminų pažeidimus kaupimas 

(EAO Pagrindų sprendimo 17 str.)

Toliau trumpai apžvelgsime mūsų veiklą minėtose tri-

jose srityse.

1. Bylos dėl EAO vykdymo paspartinimo

2008 m. Eurojuste užregistruotos 237 bylos dėl EAO vyk-

dymo paspartinimo. Tik dvi iš jų buvo susijusios su bendru 

klausimynu; likusios perduotos Eurojustui dėl konkrečių 

einamųjų bylų. Iš visų šių bylų 107 dar tebesprendžiamos.

Būna atvejų, kai prireikia koordinuoti Europos arešto 

orderių vykdymą, kai nustatoma pastarųjų konkuren-

cija su dėl tų pačių nusikalstamų veikų išduotais naci-

onaliniais arešto orderiais, siekiant užtikrinti tinkamą 

naudojimąsi neprivalomais EAO nevykdymo pagrindais, 

ypač tuomet, kai tos pačios veikos atžvilgiu vyksta keli 

lygiagretūs tyrimai ir baudžiamieji persekiojimai. 

2.  Bylos, susijusios su EAO Pagrindų sprendimo 16 

straipsniu

2008 m. Eurojuste užregistruotos keturios bylos, 

susijusios su EAO konkurencija. Tris tokias bylas įre-

gistravo Belgija (Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, 

Liuksemburgo ir Italijos atžvilgiu), vieną – Čekijos 

Respublika (Jungtinės Karalystės atžvilgiu).

3.  Bylos, susijusios su EAO Pagrindų sprendimo 17 

straipsniu

2008 m. Eurojustas gavo 28 pranešimus apie terminų 

pažeidimus. 17 diagramoje pateiktos dvi schemos, 

kuriose matyti bylų, susijusių su 17 straipsniu, pasis-

kirstymas pagal šalį, perdavusią bylą Eurojustui (t.y. 

šalį iniciatorę, kuria gali būti tiek vykdančioji, tiek 

išduodančioji šalys), ir kitas susijusias šalis.

15 diagrama: Prašančiosios šalys (EAO vykdymas 2008 m.)
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16 diagrama: Prašomosios šalys (EAO vykdymas 2008 m.)

17 diagrama: Bylos, susijusios su 17 straipsniu
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Pagrindinė valstybių narių nurodyta priežastis, dėl 

kurios nebuvo galima įvykdyti EAO per EAO Pagrindų 

sprendimo 17 straipsnyje nustatytus terminus, yra ta, 

jog išduodančioji institucija buvo paprašyta pateikti 

papildomos informacijos, ir šis procesas (prašymo 

gavimas, reikiamos informacijos atrinkimas ir jos 

išvertimas) dar labiau sulėtino EAO vykdymo eigą. 

Kitos priežastys, dėl kurių EAO nebuvo įvykdytas per 

EAO Pagrindų sprendimo 17 straipsnyje nustatytus 

terminus, yra šios: 

• Išduodančioji institucija buvo paprašyta pateikti 

garantijas, kad prašomas perduoti asmuo bus 

vėliau grąžintas bausmei atlikti;

• Vėluojama pateikti originalų EAO;

• Patenkintas apeliacinis skundas dėl sprendimo 

perduoti asmenį (taip pat ir dėl to, kad išduotame 

orderyje trūko tam tikrų duomenų);

• Sprendimas dėl perdavimo priimtas laiku, tačiau 

jo įvykdyti nebuvo galima dėl įtariamojo sveikatos 

būklės ar sunkumų, susijusių su jo/jos iškvietimu.

Jungtinės tyrimo grupės

Pastaraisiais metais JTG praktika ir šio mechanizmo 

suvokimas pareigūnų-praktikų tarpe nuolat auga. 2008 

m. 21 byloje nacionaliniai nariai savo nacionalinėms 

institucijoms rekomendavo sudaryti JTG. 

Eurojustas ir toliau siekia gauti Bendrijos lėšų JTG vei-

klos kofinansavimui pagal Komisijos programą „Kova 

su nusikalstamumu ir jo prevencija”; 2008 m. šioje sri-

tyje žengtas dar vienas svarbus žingsnis – Eurojustui 

kaip pagrindiniam partneriui skirta dotacija JTG veiklos 

kofinansavimui; ši procedūra dar neužbaigta. 

2008 m. gruodžio 15–16 d. Europolo patalpose 

Eurojustas ir Europolas surengė ketvirtąjį nacionalinių 

ekspertų JTG klausimais tinklo susitikimą, kuriame 

dalyvavo ekspertai iš valstybių narių, OLAF tarnybos, 

Eurojusto ir Europolo bei Tarybos Generalinio sekre-

toriato ir Komisijos atstovai. Šį kartą į renginį buvo 

deleguoti ir JAV atstovai. Dalyviai išklausė nacionali-

nių ekspertų JTG klausimais pranešimus, surengti du 

seminarai darbo grupėse, kuriuose buvo akcentuojama 

praktinė JTG patirtis, įskaitant suvokimo apie šią pro-

cedūrą didinimą ir įrodymų rinkimo procesą. Susitikimo 

metu pripažinta reikšminga Eurojusto ir Europolo para-

ma šioje srityje, o viena iš pagrindinių išvadų buvo ta, 

kad policijos ir teisinių institucijų įsitraukimas į JTG 

procesą nuo pat ankstyvojo planavimo ir sprendimų 

dėl JTG sudarymo priėmimo etapo yra labai svarbus. 

Šio susitikimo išvados paskelbtos oficialiame 2008 m. 

gruodžio 19 d. Tarybos dokumente nr. 17512/08.

Eurojustas ir Europolas taip pat pranešė apie JTG vado-

vo rengimo ir išleidimo eigą. Šis vadovas papildo jau 

išleistą Eurojusto/Europolo dokumentą – „ES valstybių 

narių teisės aktų, reglamentuojančių jungtines tyrimo 

grupes, vadovą.” Naujasis vadovas seminaro metu 

išdalintas nacionaliniams ekspertams JTG klausimais ir 

kitiems dalyviams. Pagrindinė jo paskirtis – informuoti 

pareigūnus praktikus apie JTG teisinę bazę ir jos suda-

rymo sąlygas bei pateikti rekomendacijas apie sėkmin-

go JTG panaudojimo perspektyvas. Šiame leidinyje 

taip pat stengiamasi pašalinti galimus nesusipratimus 

dėl JTG, paraginti pareigūnus praktikus išnaudoti šį 

gana naują mechanizmą, galintį prisidėti prie jų tyrimų 

sėkmės, ir apskritai padėti plėtoti tarptautinį bendra-

darbiavimą baudžiamosiose bylose. Šiame vadove 

stengiamasi atsižvelgti į žinomą praktinę patirtį bei 

seminarų ir susitikimų medžiagą. Kadangi tai „gyvas” 

dokumentas, jis bus nuolat atnaujinamas, ypač atsi-

žvelgiant į praktinę patirtį konkrečiose bylose. 

Pagrindinės nusikalstamumo sritys

Toliau pateikiama informacija apie konkrečius nusikal-

timus ir veiklą, susijusią su šiomis sritimis: terorizmu, 

klastojimu, prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis, 

pinigų plovimu, nusikaltimais nuosavybei ar visuo-

menės gerovei, įskaitant sukčiavimą, nusikaltimais 

asmens sveikatai, gyvybei ar laisvei ir nusikaltimais 

elektroninėje erdvėje.

Šios nusikalstamumo rūšys susijusios su daugybe bylų. 

Parama nacionalinėms institucijoms tiriant šias bylas – 

vienas iš Eurojusto veiklos prioritetų.
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Terorizmas

18 diagrama: Terorizmo bylos 2004–2008 metais
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Siekiant skatinti ir stiprinti valstybių narių teisinį ben-

dradarbiavimą kovos su terorizmu srityje, 2008 m. 

surengta eilė strateginių ir taktinių pasitarimų. Šie 

renginiai taip pat leido tiesiogiai keistis informacija ir 

gerąja praktika.

Eurojustas padėjo (remdamasis duomenimis, gau-

tais iš visų 27 valstybių narių nacionalinių institucijų, 

atsakingų už terorizmo klausimus) parengti Europolo 

Terorizmo situacijos ir tendencijų ataskaitą (TE-SAT 

2008) bei pateikė pirmuosius duomenis Teistumo už 

terorizmą monitoriui (Terrorism Convictions Monitor), 

kuris kaupia atvirojo kodo informaciją apie nuteisimo ir 

išteisinimo atvejus terorizmo bylose ir teikia analitinius 

bei statistinius duomenis.

2008 m. suintensyvėjo bendradarbiavimas su ES par-

tneriais, tarptautinėmis organizacijomis ir trečiosiomis 

šalimis.

Terorizmo	bylos	2008	metais Iš	viso

Terorizmo finansavimas 8

Terorizmas ir nusikaltimai, kurie buvo 
ar galėjo būti įvykdyti teroristinės vei-
klos metu

23

Kita 8

2008 m. Eurojustas užregistravo 39 naujas terorizmo 

bylas. Nors, lyginant su ankstesniais metais, terorizmo 

bylų skaičius stabilizavosi, padaugėjo bylų, susijusių 

su terorizmo finansavimu. Terorizmo bylose pagalbos 

dažniausiai kreiptasi į Ispaniją, Prancūziją ir Jungtinę 

Karalystę, o Italija surengė penkis iš šešių koordinaci-

nių pasitarimų.

Eurojustui perduodamuose tyrimuose ir toliau domi-

nuoja fundamentalistinių teroristų grupuotės, po jų 

seka separatistai. Šią tendenciją patvirtina ir duome-

nys apie nuosprendžius terorizmo bylose, kuriuos naci-

onalinės institucijos teikia Eurojustui pagal 2005 m. 

rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimą dėl keitimosi informa-

cija ir bendradarbiavimo teroristinių nusikaltimų srityje 

(2005/671/TVR).

Pusė pateiktų nuosprendžių susiję su fundamentalis-

tinėmis teroristų grupuotėmis (190 iš 384 nuospren-

džių), o 148 daugiausia susiję su separatistinėmis 

grupuotėmis. Tik 10 valstybių narių pranešė apie teis-

mo nuosprendžius terorizmo bylose: Belgija, Danija, 

Prancūzija, Vokietija, Airija, Italija, Nyderlandai, 

Ispanija, Švedija ir Jungtinė Karalystė. 2008 m. teismų 

duomenys rodo, kad vidutinė bausmės trukmė duo-

menis apie teistumą pateikusiose valstybėse narėse 

– kiek mažiau nei dešimt metų. Atkreiptinas dėmesys į 

aukštus nuteisimo rodiklius Vokietijoje, Prancūzijoje ir 

Italijoje. Lyginant su 2007 metais, šiek tiek sumažėjo 

vidutinis išteisinamųjų nuosprendžių koeficientas (nuo 

27 % iki 23 %).
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Klastojimas

19 diagrama: Klastojimo bylos 2004–2008 metais
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Eurojustui perduodamų klastojimo bylų ir toliau dau-

gėja (108 naujos bylos, plg. 94 bylos 2007 m.). Ši 

tendencija ypač ryški gaminių piratavimo srityje (čia 

pagrindinis vaidmuo registruojant naujas bylas tenka 

Prancūzijai) ir pinigų/mokėjimo priemonių padirbinėji-

mo bylose (įskaitant šešias eurų padirbinėjimo bylas).

Klastojimo	bylos	2008	metais Iš	viso

Klastojimas ir gaminių piratavimas 12

Administracinių dokumentų padirbinė-
jimas ir prekyba jais

46

Pinigų ir mokėjimo priemonių padirbi-
nėjimas

50

Atitinkamai pagausėjo ir šiais klausimais Eurojusto 

organizuojamų koordinacinių pasitarimų (nuo keturių 

2007 m. iki 15 2008 m.). 2008 m. Eurojustas dalyvavo 

dviejose Europolo analitinėse darbo bylose dėl klasto-

jimo, po ko Eurojusto atstovai buvo vėliau deleguoti į 

Europole rengiamus ekspertų pasitarimus, o Europolas 

įsitraukė į keletą Eurojusto tiriamų sudėtingų bylų.

Prekyba narkotikais

Panaikinus daugumą vidaus kontrolės punktų Europos 

Sąjunga tapo dar patrauklesne rinka nelegaliems narko-

tikams, o žaliavų įsigijimas ir platinimas supaprastėjo.

2007 m. nustatytas geografinis pasiskirstymas nekito 

ir 2008 m.: dažniausiai pagalbos kreipiamasi į tokias 

šalis kaip Ispanija, Nyderlandai ir Italija, nuo jų nedaug 

atsilieka Vokietija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė ir 

Belgija. Nyderlandų ir Italijos nacionalinių biurų kaip 

prašančiųjų šalių darbo krūvis pastebimai išaugo 

(Italijos atveju beveik padvigubėjo), kas rodo glau-

desnius ryšius tarp šių šalių nacionalinių institucijų ir 

Eurojusto. Kalbant apie konkrečias sudėtingas bylas, 

Eurojusto bylose pastebėta itin aktyvi Nigerijos nusi-

kalstamų grupuočių veikla. 

2008 m. beveik padvigubėjo Eurojusto rengiamų 

koordinacinių pasitarimų prekybos narkotikais bylose 

(2007 m. tokie pasitarimai surengti 24 bylose, 2008 

m. – 40), kas rodo išaugusį sudėtingų bylų, kuriose 

būtina koordinuoti keleto šalių nacionalinių instituci-

jų veiksmus, skaičių. Atkreiptinas dėmesys į Italijos 

nacionalinio biuro inicijuotų koordinacinių pasitarimų 

skaičių, kuris išaugo net penkiskart. 

Eurojustas dalyvavo naujojo Europos veiksmų plano 

kovai su narkotikais 2009–2012 m. parengiamuosiuose 

darbuose, kuriuos surengė Tarybos horizontalioji darbo 

grupė narkotikų klausimais. Pirmininkaujanti Prancūzija 

pabrėžė reikšmingą Eurojusto vaidmenį įgyvendinant 
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20 diagrama: Prekybos narkotikais bylos 2004–2008 metais
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naująjį veiksmų planą, ypač kiek tai susiję su teisėsaugos 

institucijų bendradarbiavimu Europos Sąjungos mastu.

Prekyba žmonėmis

Kaip pabrėžiama 2007 m. Organizuoto nusikalstamu-

mo grėsmės vertinimo (OCTA) dokumento pagrindu 

parengtų išvadų dėl ES prioritetų kovoje su organi-

zuotu nusikalstamumu projekte, pagrindiniais veiklos 

prioritetais reikėtų laikyti kontrabandą ir prekybą žmo-

nėmis, susijusią su nelegalia imigracija. Atsakydamas 

į šias išvadas, 2008 m. gegužę Portorože (Slovėnija) 

Eurojustas, padedant pirmininkaujančiai Slovėnijai, 

surengė strateginį pasitarimą prekybos žmonėmis ir 

liudytojų apsaugos klausimais. Šio pasitarimo tikslas 

buvo suvokti bendrąsias nusikalstamumo apraiškas ir 

specialiuosius mechanizmus, normas, naudingą patir-

tį, kurie buvo ar turėtų būti sukurti ir įdiegti siekiant 

apsaugoti nukentėjusiuosius nuo prekybos žmonėmis 

tyrimų ir baudžiamųjų procesų metu.

21 diagrama: nuo 2004 m. prekyba žmonėmis sudarė 

5,7 % visų Eurojusto bylų (t.y. iš viso 230 bylų), 2008 

m. šios bylos sudarė 6,9 % Eurojusto darbo krūvio (iš 

viso 83 bylos) (dauguma jų susijusios su prekyba žmo-

nėmis seksualinio išnaudojimo tikslais). Pažymėtina, 

kad į šią statistiką neįeina neteisėto imigrantų gabeni-

mo atvejai (2008 m. užregistruota 20 tokių bylų).

Išskyrus 2006 metus, kiekvienais metais prekybos 

žmonėmis bylų skaičius išaugdavo vidutiniškai 17 

bylų.

Pagalbos į kitas šalis dažniausiai kreipiasi Rumunija, 

Bulgarija ir Čekijos Respublika, o daugiausia prašymų 

gauna Italija ir Ispanija. Italijai adresuotų prašymų 

skaičius per pastaruosius keletą metų nekito (14 atve-

jų), o Ispanijos kaip prašomosios šalies vaidmuo šios 

rūšies bylose padvigubėjo nuo septynių bylų 2007 m. 

iki keturiolikos 2008 m.

Lyginant su ankstesniais metais, 2008 m. Bulgarija 

užregistravo ypač daug prekybos žmonėmis bylų (jų 

skaičius išaugo nuo 1 iki 12 bylų), tuo tarpu Rumunijai 

ir toliau tenka didžiausia tokių bylų dalis, nors jų skai-

čius išliko toks pat kaip ir 2007 m. – 17 bylų. 

2008 m. taip pat padaugėjo ir koordinacinių pasitari-

mų, susijusių su prekyba žmonėmis: iš viso surengti 8 

tokie pasitarimai. 
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Pinigų plovimas

Nuo 2004 iki 2007 m. Eurojusto pinigų plovimo bylų 

kasmet daugėjo po vidutiniškai 28 bylas. 2008 m. šis 

augimas kiek sulėtėjo; užregistruotos 103 pinigų plo-

vimo bylos. Pinigų plovimo atvejai sudaro 8,5 % visų 

Eurojustui perduodamų bylų, o nuo 2004 m. užregis-

truota 345 tokios bylos. 2008 m. įregistruotos pinigų 

plovimo bylos sudaro sudaro 8,6 % visų per metus 

užregistruotų bylų.

2007 m. daugiausia šios rūšies bylų užregistravo 

Portugalija ir Rumunija (atitinkamai 10 ir 8). 2008 m. 

šioje srityje pirmavo Portugalija, nuo kurios nedaug 

atsiliko Nyderlandai (atitinkamai 17 ir 14 bylų). 

2008 m. pinigų plovimo bylose pagalbos dažniausiai kreip-

tasi į Ispaniją ir Prancūziją (atitinkamai 22 ir 18 bylų).

Be to, 2008 m. nežymiai išaugo ir koordinacinių pasi-

tarimų skaičius (iš viso 18).

21 diagrama: Prekybos žmonėmis bylos 2004–2008 metais

22 diagrama: Pinigų plovimo bylos 2004–2008 metais
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Eurojustas taip pat dalyvavo vienoje Europolo anali-

tinėje darbo byloje (AWF), susijusioje su pinigų plo-

vimu.

Nusikaltimai nuosavybei ar visuomenės 

gerovei (įskaitant sukčiavimą) 

Šios rūšies bylų Eurojuste užregistruota iš viso 500. 

Šis skaičius apima bylas, užregistruotas pagal vieną ar 

daugiau šių kategorijų: organizuotas plėšimas, netei-

sėta prekyba kultūros vertybėmis (įskaitant antikva-

rines vertybes ir meno kūrinius), finansiniai nusikal-

timai ir sukčiavimas, reketas ir turto prievartavimas, 

klastojimas ir gaminių piratavimas, administracinių 

dokumentų padirbinėjimas ir prekyba jais, pinigų ir 

mokėjimo priemonių padirbinėjimas, korupcija, o taip 

pat pagal likusią kategoriją „Kiti nusikaltimai nuosavy-

bei ar visuomenės gerovei (įskaitant sukčiavimą)”. Kai 

kurios kategorijos buvo aptartos “Klastojimo” skirsny-

je. Šiame skirsnyje pateikiami statistiniai duomenys, 

susiję su finansinių nusikaltimų ir sukčiavimo katego-

rija, kuri yra svarbiausia šios nusikalstamumo rūšies 

sudedamoji dalis.

23 diagrama: nuo 2004 m. finansinių nusikaltimų 

ir sukčiavimo bylų, įskaitant mokestinį sukčiavimą, 

elektroninį sukčiavimą, sukčiavimą, susijusį su avanso 

mokesčiais, neteisėtą įmonių lėšų užvaldymą ir sukčia-

vimą dėl PVM, skaičius kasmet vidutiniškai išaugdavo 

keturiasdešimčia bylų. 2008 m. ši nusikaltimų katego-

rija sudarė 16 % visų tais metais Eurojustui perduotų 

bylų (192 bylos).

Finansinių nusikaltimų ir sukčiavimo bylose Eurojustas 

suorganizavo 15 koordinacinių pasitarimų.

Eurojustas taip pat dalyvavo vienoje Europolo anali-

tinėje darbo byloje (AWF), susijusioje su karuseliniu 

sukčiavimu.

23 diagrama: Finansinių nusikaltimų ir sukčiavimo bylos (2004–2008)
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24 diagrama: Nusikaltimų asmens gyvybei, sveikatai ar laisvei bylos 2004–2008 metais
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Nusikaltimai asmens gyvybei, sveikatai ar laisvei

Lyginant su ankstesniais metais, Eurojusto bylų, pri-

skiriamų „Nusikaltimų asmens gyvybei, sveikatai ar 

laisvei” kategorijai, skaičius padidėjo maždaug 9 % 

(inicijuota papildomai 12 bylų); 2008 m. iš viso užre-

gistruotos 146 bylos.  

Į šią nusikaltimų kategoriją įeina nužudymas sunkus 

sveikatos sutrikdymas ir žmonių grobimas, neteisė-

tas laisvės apribojimas ir įkaitų ėmimas. Palyginti su 

2007 m., nužudymų ir sunkaus sveikatos sutrikdymo 

kategorijose užfiksuotos papildomos (atitinkamai) sep-

tynios ir aštuonios bylos, o žmonių grobimo, neteisėto 

laisvės apribojimo ir įkaitų ėmimo kategorijų bylų 

sumažėjo 3 atvejais.

Nusikaltimai	asmens	gyvybei,	
sveikatai	ar	laisvei	(2008)

Iš	viso

Nužudymai 86

Sunkus sveikatos sutrikdymas 47

Žmonių grobimas, neteisėtas laisvės 
apribojimas ir įkaitų ėmimas

13

Vertinant šiuos duomenis įsidėmėtina, kad šie smurti-

niai nusikaltimai dažnai siejasi su prekybos narkotikais 

ir žmonėmis bylomis.

2008 m. šio tipo bylose Eurojustas surengė 11 koor-

dinacinių pasitarimų, o tai daugiau nei dukart viršijo 

atitinkamus 2007 m. duomenis.

Nusikaltimai elektroninėje erdvėje

25 diagrama: 2008 m. Bylų tvarkymo sistemoje užfik-

suota 31 nauja nusikaltimų elektroninėje erdvėje byla. 

Šis skaičius rodo žymų augimą lyginant su 2007 m. 

duomenimis (tada įregistruota 11 bylų).

2008 m. Europos Komisija patvirtino bendrąją kovos su 

nusikaltimais elektroninėje erdvėje politiką, siekdama 

šiuo klausimu kuo plačiau apšviesti valstybes nares.

2008 m. spalį Atėnuose (Graikija) Eurojustas suorgani-

zavo strateginį pasitarimą apie nusikaltimus elektroni-

nėje erdvėje, į kurį buvo sukviesti visų valstybių narių 

atstovai, siekiant juos informuoti apie spartų elektro-

ninio nusikalstamumo vystymąsi ir nuolat tobulinamas 

nusikalstamas schemas, pristatyti Eurojusto veiklos 

šioje srityje teikiamą naudą ir geriau suvokti tinklo 

„24/7” – reikšmingiausio tarptautinio policijos bendra-

darbiavimo nusikaltimų elektroninėje erdvėje bylose 

tinklo, sukurto Europos Tarybos dėka, – egzistavimą, 

struktūrą ir tikslus bei uždavinius. 
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25 diagrama: Nusikaltimų elektroninėje erdvėje bylos (2004–2008) 
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Kontaktinis asmuo vaikų apsaugos klausimais

2007 m. spalį Lisabonoje vykusiame neoficialiame 

teisingumo ir vidaus reikalų srities atstovų pasitari-

me aptarta eilė svarbių temų, tarp jų ir vaikų teisių 

apsaugos klausimai. Jo metu Belgijos Teisingumo 

ministras Eurojustui pasiūlė paskirti savo kontaktinį 

asmenį vaikų apsaugos klausimais. Po kelių savaičių 

Eurojustas paskyrė Eurojusto kontaktinį asmenį vaikų 

apsaugos klausimais.

Kontaktinio asmens vaidmuo – koordinuoti informaciją, 

kaupti ir identifikuoti atitinkamą naudingą patirtį bei 

dalintis praktine patirtimi operatyvinėje veikloje tiriant 

tarptautines vaikų bylas. Pagrindinės itin aktualios 

nusikaltimų kategorijos yra šios: vaikų grobimas, sek-

sualinis vaikų išnaudojimas, prekyba vaikais ir vaikų 

pornografija. 

Kontaktinis asmuo atstovauja Eurojustą šioje srityje, 

dalyvauja įvairiose konferencijose bei seminaruose, 

siekdamas įgyvendinti keletą svarbių tikslų, t.y. pri-

statyti Eurojusto veiklą kuo platesniam žmonių ratui ir 

užtikrinti, kad Eurojustui būtų prieinama visa naudinga 

patirtis vaikų bylose. Be to, jis nuolat stebi kompeten-

tingų (tiek Europos, tiek tarptautinių) struktūrų, akty-

viai veikiančių vaikų apsaugos srityje (t.y. Europolo, 

Interpolo ir Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir 

nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC)), veiklą 

ir konsultuoja Eurojusto nacionalinius narius vaikų 

bylų klausimais. Be to, kontaktinis asmuo nuolat ren-

gia ir atnaujina statistinius apibendrinimus apie visas 

Eurojuste tirtas vaikų bylas. 

Pavyzdžiui, vaikų bylose pastebėtas žymus Eurojusto vai-

dmens augimas (nuo keturių tokių bylų 2004 m. iki 25 bylų 

2008 m.); dažniausiai pagalbos prašo tokios šalys kaip 

Jungtinė karalystė, Italija, Rumunija ir Švedija, o Italija, 

Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija yra tos šalys, kurių 

pagalba tokiose bylose labiausiai reikalinga. Dažniausiai 

pasitaikančios nusikalstamų veikų rūšys: seksualinis vaikų 

išnaudojimas (25 %), vaikų pornografija (24 %) ir prekyba 

žmonėmis, kiek tai susiję su vaikais (20 %). 

2008 m. kontaktinis asmuo ėmė dar glaudžiau bendra-

darbiauti su Europolu, Interpolu ir Europos Komisija 

bei užmezgė glaudžius ryšius su ES Finansine koa-

licija prieš komercinį seksualinį vaikų išnaudojimą 

Internete (EU Coalition of Stakeholders against com-
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mercial sexual exploitation of children on the 

Internet). Be to, kontaktinis asmuo turi savo 

interneto puslapį, į kurį galima tiesiogiai patekti 

iš Eurojusto tinklalapio. Šiame puslapyje patei-

kiamas kontaktinio asmens įgaliojimų sąrašas, 

Eurojusto bylų, susijusių su vaikais, statistinė 

informacija ir elektroninio pašto adresas teisėsau-

gos institucijų ir tarptautinių organizacijų žiniai  

(childprotection@eurojust.europa.eu).  

Darbo su bylomis analizė

Dirbdamas su konkrečiomis bylomis Eurojustas kau-

pia ir susitikimuose su nacionalinėmis institucijomis 

bei strateginiuose pasitarimuose platina informaciją 

apie teisinio bendradarbiavimo kliūtis, problemas, 

naudingą patirtį ir galimus sprendimo būdus. 

Itin reikšmingas buvo 2008 m. vasario 21–22 d. 

Eurojusto suorganizuotas strateginis pasitarimas 

„Organizuoto nusikalstamumo grėsmės vertinimo 

(OCTA) prioritetai ir tarptautinis baudžiamasis per-

sekiojimas”, nes jo metu nacionalinės institucijos 

turėjo puikią progą pasidalinti savo nuomonėmis 

apie sunkumus, kylančius vykdant tarptautinius 

baudžiamuosius persekiojimus. 2008 m. gegužę 

Tarybai pateikta galutinė šio renginio ataskaita, 

kurios pagrindiniai rezultatai buvo patvirtinti pra-

ėjus trijų mėnesių bandomajam laikotarpiui (nuo 

2008 m. rugsėjo iki 2008 m. lapkričio mėn.), kurio 

metu Eurojusto nacionaliniai biurai buvo paprašyti 

Bylų tvarkymo sistemoje užpildyti kiekvienos jų 

uždaromos bylos vertinimo anketą.

Nenuostabu, jog tiek skubių tyrimo veiksmų vyk-

dymo, tiek keitimosi informacija vilkinimas pripa-

žįstamas tarptautinio bendradarbiavimo proceso 

kliūtimi. Šią išvadą patvirtina ir Eurojusto naciona-

linių narių atsiliepimai apie užbaigtas bylas: buvo 

nurodyta, jog daugelyje tarptautinių bylų savitarpio 

teisinės pagalbos procesas trunka pernelyg ilgai. 

Šios problemos priežastys skirtingos kiekvienoje 

byloje (priklausomai nuo nacionalinių teisės siste-

mų, organizavimo, išteklių ir prioritetų paskirsty-

mo), todėl negali būti apibendrintos. 

Dar vienas nacionalinių institucijų išskirtas sunku-

mas – nepakankamas tarpvalstybinių baudžiamųjų 

persekiojimų koordinavimas. Problemos, susijusios 

su kelių pareigūnų darbo koordinavimu sudėtin-

gų kontroliuojamųjų gabenimų metu, laikytinos 

teisinių priemonių, nukreiptų prieš organizuotas 

nusikalstamas grupuotes, efektyvumą mažinan-

čiu veiksniu. Dėl šios priežasties ir atsižvelgiant į 

Sprendime dėl Eurojusto įtvirtintus įgaliojimus, bylų 

vertinimo anketose bendrų veiksmų koordinavimas 

pabrėžiamas kaip gana dažnas nacionalinių insti-

tucijų kreipimosi į Eurojustą motyvas. Tarp bylose 

prašomų atlikti veiksmų buvo, pavyzdžiui, sąsajų 

tarp atskirų tyrimų nustatymas, koordinacinių pasi-

tarimų organizavimas, bylų perdavimas vienai iš 

susijusių šalių ir koordinuotų veiksmų organizavi-

mas keliose šalyse (pvz. suėmimai, patalpų kratos, 

kontroliuojamieji gabenimai, telefoninio ryšio tin-

klais perduodamos informacijos perėmimas, DNR 

mėginių paėmimas, liudytojų apklausos ir kelių 

EAO vykdymas vienu metu). 

Nežiūrint į tai, kad, siekiant sušvelninti skirtumus 

tarp nacionalinių baudžiamosios teisės sistemų ir 

teisės praktikos, sukurta daugybė Europos ir tarp-

tautinių teisinių instrumentų, strateginio pasitarimo 

metu buvo pateikta keletas neatitikimų pavyzdžių, 

kurie apsunkina bendradarbiavimo procesą (pvz., 

skirtumai tarp kontroliuojamuosius gabenimus 

reguliuojančių teisės aktų, slapto pasiklausymo 

terminai ir liudytojų bei jų šeimų apsaugos klau-

simai). Be to, kai kurie teisinio bendradarbiavimo 

instrumentai dar nėra pilnai ratifikuoti (pvz., 2000 

m. Konvencija dėl savitarpio pagalbos baudžiamo-

siose bylose). Vertinant darbą su bylomis išaiškėjo 

ir tokie klausimai kaip turto konfiskavimo procedūrų 

supaprastinimo poreikis ir skirtingi įrodymų rinkimo 

procesiniai reikalavimai. Kalbant apie pastarąją 

problemą, atkreiptinas dėmesys į 2008 m. eksper-

tų JTG klausimais pasitarimo išvadas: valstybės 

narės taiko skirtingas įrodymų rinkimo ir leistinumo 

taisykles, todėl valstybės narės turėtų savo teisės 

sistemose numatyti galimybę nesunkiai pripažinti 

teisėtais tokius įrodymus, kurie buvo gauti vado-

vaujantis užsienio šalyje nustatyta tvarka. 

Be šių teisinių kliūčių, praktikoje kylantys sunkumai 

(pvz., kalbos barjeras vykdant slaptą pasiklausy-

mą) ir nepakankamai inciatyvus kai kurių valstybių 

narių vaidmuo taip pat įvardyti kaip turintys dide-

lės reikšmės savitarpio teisinės pagalbos vilkinimo 

procesui. Bylų vertinimo anketose užsiminta ir apie 

prastą teisinės pagalbos prašymų kokybę, dažnai 

privedančią prie terminų vilkinimo.

Aukščiau išdėstytas bendrąsias išvadas derėtų deta-

liau išstudijuoti, siekiant identifikuoti konkrečias 
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problemas, įtakojančias procesų vilkinimą ar nepakan-

kamai glaudų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylo-

se, ir pateikti pasiūlymus teisiniam bendradarbiavimui 

baudžiamosiose bylose gerinti. Tuo tikslu Eurojustas ir 

toliau tobulins veiklos vertinimo priemones ir vystys 

informacijos, susijusios su teisiniu bendradarbiavimu, 

kaupimo ir platinimo koncepciją. 

Bylų pavyzdžiai – Įvadas

Toliau aptariame atskiras bylas ir mūsų indėlį sudė-

tinguose nacionaliniuose tyrimuose, kurie susiję su 

daugybe sunkių tarptautinių nusikaltimų.

Byla Nr. 1 – Terorizmo finansavimas 

Teisinės pagalbos prašymų vykdymo vilkinimas

2006 m. Eurojustas surengė koordinacinį pasitarimą, 

siekdamas užtikrinti skubų kelių teisinės pagalbos prašy-

mų vykdymą Belgijos inicijuotoje terorizmo finansavimo 

byloje, kuri buvo susijusi su Italija (pinigų pervedimai). 

Du pagrindiniai kaltinamieji (vienas jų sulaikytas 

2006 m. birželį, kitas paspruko į Pakistaną) buvo kalti-

nami neteisėta prekyba telefono kortelėmis, kurios pel-

nas galimai patekdavo kelioms Pakistane veikiančioms 

teroristinėms grupuotėms.

Pagrindinė problema šioje byloje buvo atitinkamos centri-

nės kovos su terorizmu institucijos Italijoje nebuvimas, tad 

nebuvo kam siųsti skubių teisinės pagalbos prašymų.

2006 m. koordinacinio pasitarimo metu pasiūlytas 

problemos sprendimas (teisinės pagalbos prašymus 

išsiųsti visoms galimai kompetentingoms instituci-

joms) pasirodė neveiksmingas, nes atsirado teritorinio 

teismingumo kolizija ir galiausiai į šį ginčą įsitraukė 

Aukščiausiasis Teismas. 

Ši problema iš esmės kilo dėl to, kad tuo pačiu tei-

sinės pagalbos prašymu, išsiųstu trims apeliaciniams 

teismams, buvo prašoma atlikti kelis tyrimo veiksmus 

skirtingose teritorijose (taigi ir skirtingose teismų vei-

klos teritorijose). Kai vienas iš teismų šią problemą 

išsprendė tiesiog įvykdydamas tą prašymo dalį, kuri 

priklausė jo kompetencijai, kiti du kreipėsi išaiškinimo į 

Aukščiausiąjį Teismą, dėl ko ši skubi procedūra užtruko 

net dvejus metus.

Byla Nr. 2 – Prekyba narkotikais, 

kontroliuojamasis gabenimas  

Sulaikyta amfetaminu prekiavusi Švedijos nusikalsta-

ma grupuotė

Eurojustas dalyvavo byloje dėl Švedijos organizuotos 

nusikalstamos grupuotės vykdomos prekybos dideliu 

amfetamino kiekiu iš Nyderlandų į Švediją, su kuria 

taip pat buvo susijusi Belgija, Vokietija ir Danija. 

Eurojustas glaudžiai bendradarbiavo su Šiaurės šalių 

ryšių karininku Hagoje, kuris savo ruožtu tarpininkavo 

užtikrinant sklandų Švedijos, Olandijos ir Belgijos poli-

cijos bendradarbiavimą, o Eurojustas siekė didesnio 

teisinių institucijų bendradarbiavimo efektyvumo.

Bendras tikslas buvo nustatyti narkotikų tiekėjus, suor-

ganizuoti kontroliuojamąjį gabenimą, konfiskuoti nar-

kotikus ir sulaikyti visus nusikalstamo tinklo narius. 

Eurojuste įvyko koordinacinis pasitarimas, kuriame daly-

vavo Švedijos, Danijos, Vokietijos, Nyderlandų, Belgijos, 

Europolo atstovai ir Šiaurės šalių ryšių karininkas.

Kai nieko nebuvo rasta pirmosios sandėlio Nyderlanduose 

kratos metu, po diskusijų koordinacinio pasitarimo 

metu Olandijos institucijas, kurių resursai buvo rei-

kalingi ir kitose srityse, pavyko įtikinti, jog būtina 

atlikti antro sandėlio kratą ir slaptą sekimą. Kitą dieną 

aptiktas didelis amfetamino kiekis. Olandijos policija 

įmontavo techninę įrangą, kurios dėka buvo galima 

sekti įtariamųjų veiksmus. Nusikaltėliai sukrovė prekes 

į sunkvežimį ir iš Nyderlandų per Belgiją, Vokietiją ir 

Daniją išvyko į Švediją; juos visą laiką sekė policija.

Buvo surinkti puikūs įrodymai, ir liepą Švedijoje sulai-

kyti septyni asmenys. Spalį Nyderlanduose sulaikytas 

Olandijos pilietis vėliau buvo perduotas Švedijai. Šiuo 

metu suimti septyni asmenys. Konfiskuota beveik 200 

kg narkotikų. 

Byla Nr. 3 – Prekyba narkotikais, pinigų 

plovimas

Eurojustas prisidėjo prie informacijos ir dokumentų 

perdavimo prekybos narkotikais ir pinigų plovimo bylo-

je, susijusioje su Maroko institucijomis

2007 m. lapkričio pabaigoje Olandijos policija ir tei-

sinės institucijos kreipėsi į Olandijos nacionalinį biurą 

prašydamos suteikti pagalbą tiriant itin gerai orga-

nizuoto nusikalstamo susivienijimo, stambiu mastu 

prekiaujančio narkotikais tarp Maroko ir Nyderlandų, 
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veiklą ir pinigų plovimą. Reikėjo skubiai įvykdyti porą 

teisinės pagalbos prašymų, tad vėliau kreiptasi ir dėl 

pagalbos koordinuojant teisinių institucijų veiksmus. 

Su šia byla buvo susiję Nyderlandai, Ispanija, Marokas, 

o vėliau – Šveicarija. Po dviejų koordinacinių pasita-

rimų priimtas veiksmų planas. 2008 m. balandį 26 

skirtingose vietose atlikti iš anksto suderinti bendri 

veiksmai. Įšaldyta milijonai eurų bankų sąskaitose, 

keturiose šalyse konfiskuotas nekilnojamasis turtas, 

automobiliai ir laivai, sulaikyta daug asmenų. Manoma, 

kad per dvejus metus nusikalstamo susivienijimo 

sukaupto turto vertė siekė 36 mln. eurų, o didžioji 

jųodalis, tikėtina, buvo neteisėtai legalizuota.

Glaudžių tiesioginių ryšių tarp atitinkamų nacionalinių 

biurų kolegų ir jų šalių institucijų bei naujai užmegztų 

ryšių Maroke (o ypač Belgijos ryšių pareigūno Maroke) 

dėka suplanuoti veiksmai ir vėlesnis informacijos bei 

dokumentų perdavimas vyko sklandžiai.

Byla Nr. 4 – Prekyba ginklais 

Tyrimų koordinavimas ir tarp keturių valstybių narių 

kilusio jurisdikcijos konflikto išsprendimas

Su keturiomis valstybėmis narėmis susijusioje prekybos 

ginklais byloje į Eurojustą kreipėsi Prancūzijos ikiteisminio 

tyrimo teisėjas-magistratas ir paprašė padėti užtikrinti tin-

kamą keitimąsi informacija ir tyrimų koordinavimą. 

2008 m. gegužę Prancūzija sulaikė įtariamąjį, kuris su 

savimi turėjo kelis neteisėtus ginklus. Šiuos ginklus jis 

gabeno kito asmens nurodymu; pastarasis nuo 2006 m. 

Nyderlanduose buvo pardavęs daugiau nei 350 ginklų.

2008 m. birželį Eurojuste įvyko koordinacinis pasitari-

mas. Jo metu atitinkamų šalių nacionalinių narių dėka 

susitarta inicijuoti lygiagrečius ir suderintus tyrimus 

Austrijoje ir Ispanijoje (kur buvo parduoti ginklai). Be 

to, susitarta, kad Prancūzijos prokuroras bylą perduos 

Olandijos teisinėms institucijoms, kurios buvo palan-

kesnėje padėtyje vykdyti baudžiamąjį persekiojimą.

Byla Nr. 5 – Neteisėtas imigrantų 

gabenimas 

Kartu su Europolu Eurojustas prisidėjo prie sėkmin-

gos neteisėtai žmones gabenusios grupuotės veiklos 

sužlugdymo operacijos

Visoje Europoje buvo sulaikyti šešiasdešimt penki 

asmenys, įtariami dalyvavę didžiulio nusikalstamo 

susivienijimo, vykdžiusio žmonių kontrabandą, veiklo-

je. Šiai operacijai, į kurią įsitraukė ir Europolas, vado-

vavo Ispanijos policija. Ispanijos atlikto tyrimo metu 

greitai išaiškėjo, kad šis susivienijimas turi ryšių dar 

bent dešimtyje kitų ES valstybių narių.

Su šia byla dirbančių Ispanijos prokurorų ir teisėjų pra-

šymu Eurojustas turėjo suteikti paramą koordinuojant 

tyrimo veiksmų vykdymą keturiose valstybėse narėse 

ir paspartinti savitarpio teisinės pagalbos teikimo ir 

Europos arešto orderių vykdymo procesus. 2008 m. 

spalį įvyko du koordinaciniai pasitarimai. Jų metu susi-

tarta, kad atitinkamų šalių nacionaliniai nariai turėtų 

paprašyti savo nacionalinių institucijų apsvarstyti gali-

mybę inicijuoti tyrimą pagal Ispanijos policijos išaiškin-

tas bylos aplinkybes ir nustatytus įtariamuosius. Tokius 

prašymus savo šalių institucijoms pateikė Portugalijos 

ir Italijos nacionaliniai biurai, ir jie buvo patenkinti.

Vėlesnių koordinacinių pasitarimų metu susitarta dėl 

bendrų suėmimų ir kratų orderių vykdymo laiko. Šiai 

visuotinei operacijai buvo vadovaujama iš Malagos. 

Eurojusto atstovai buvo deleguoti į mobilųjį Europolo 

„štabą” Ispanijoje, iš kurio buvo galima tiesiogiai 

derinti vietoje atliekamus veiksmus.

Byla Nr. 6 – Neteisėtas imigrantų 

gabenimas 

Kartu su Europolu Eurojustas prisidėjo prie keitimo-

si informacija ir suėmimų koordinavimo tiriant visos 

Europos mastu veikusio nusikalstamo tinklo, neteisėtai 

gabenusio imigrantus, veiklą

Prancūzijos ikiteisminio tyrimo teisėjų-magistratų pra-

šymu Eurojustas suteikė paramą keičiantis informacija 

ir koordinuojant tyrimus tarp devynių valstybių narių. 

Nusikalstamo susivienijimo nariai verbavo nelegalius 

imigrantus iš Afganistano, Kinijos, Turkijos, Bangladešo 

bei Irako ir veždavo juos į įvairias Europos šalis, pavyz-

džiui, Airiją, Jungtinę Karalystę, Norvegiją ir Švediją. 

Manoma, kad kiekvienas iš tokiu būdu pervežtų asme-

nų sumokėjo nuo 10 000 iki 12 000 eurų.

Kartu su Eurojustu suderintų bendrų veiksmų dėka 2008 

m. birželį visoje Europoje sulaikyti 75 asmenys, įtariami 

dalyvavimu nusikalstamo susivienijimo veikloje. Tyrimai 

ir sulaikymai vyko Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, 

Graikijoje, Airijoje, Norvegijoje, Nyderlanduose, 
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Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Į šią bylą įsitraukė 

daugiau nei 1 300 policijos pareigūnų.

Ši bendra operacija buvo pradėta Paryžiuje, kur 

Prancūzijos centrinis biuras kovai su nelegalia imigra-

cija ir leidimų gyventi neturinčių užsieniečių įdarbinimu 

(OCRIEST) įkūrė tarptautinį koordinavimo centrą, į kurį 

kelios ES valstybės narės delegavo ir savo ryšių kari-

ninkus. Prancūzijos nacionalinis biuras nuolat palaikė 

tiesioginį ryšį su Paryžiumi ir kitais nacionaliniais 

biurais. Trys pasitarimai surengti Europolo patalpose, 

dar trys koordinaciniai pasitarimai – Eurojuste. Be to, 

Eurojustas buvo atsakingas už Europos arešto orderių 

vykdymo koordinavimą.

Byla Nr. 7 – Sukčiavimas/duomenų 

nuskaitymas 

Eurojustas prisidėjo prie informacijos koordinavimo, kurio 

dėka pavyko sėkmingai sužlugdyti neteisėtą duomenų 

nuskaitymą vykdžiusio nusikalstamo susivienijimo veiklą

2008 m. rugpjūtį Belgijos nacionalinis biuras Eurojuste 

gavo duomenų apie nusikalstamą grupuotę, kuri ver-

tėsi duomenų nuskaitymu, t.y. virš kortelės angos 

bankomatuose buvo pritaisomas specialus įrenginys ir 

įmontuojama kamera, kuri užfiksuodavo kreditinių ir 

debetinių kortelių PIN kodus. 

Šis nusikalstamas susivienijimas veikė Belgijoje, tačiau 

turėjo ryšių kitose ES valstybėse narėse ir ES nepri-

klausančiose šalyse, pavyzdžiui, Airijoje, Italijoje, 

Vokietijoje, Ispanijoje, Nyderlanduose, Rumunijoje, 

Maroke, Kanadoje ir Australijoje. 

Į Eurojustą buvo kreiptasi su prašymu padėti koordi-

nuoti visose susijusiose šalyse vykstančius tyrimus. 

2008 m. rugsėjį Eurojustas suorganizavo koordinacinį 

pasitarimą siekiant paspartinti keitimąsi informacija, 

operatyviai išplatinti teisinės pagalbos prašymus ir 

suderinti bendrą datą atitinkamų proceso veiksmų atli-

kimui susijusiose šalyse. 

2008 m. lapkritį šie veiksmai atlikti šešiose šalyse; jų 

metu įvykdytos 34 namų kratos, sulaikyta 15 asmenų 

ir išimta medžiaga, pavyzdžiui, speciali duomenų nus-

kaitymo programinė įranga, nešiojamieji kompiuteriai 

ir suklastotos identifikacinės kortelės. 

Eurojusto paramos ir bendradarbiavimo bei ryšių su 

Europolu dėka pavyko užtikrinti tokios didelės apimties 

keitimąsi informacija ir tarptautinį bendradarbiavimą. 

Byla Nr. 8 – Karuselinis PVM sukčiavimas

Eurojustas padėjo Vokietijos institucijoms ištirti sudė-

tingą karuselinio PVM sukčiavimo bylą suderindamas 

bendrus veiksmus atitinkamose valstybėse narėse

2007 m. Vokietija pradėjo tyrimą dėl 14 asmenų, pri-

klausančių nusikalstamam susivienijimui, įtariamam 

karuseliniu PVM sukčiavimu, kurio vertė siekė kelis 

milijonus eurų. Eurojustas koordinavo bendrus tyrimo 

veiksmus įvairiose ES valstybėse narėse. Tuo pat metu 

aštuoniose valstybėse narėse (Kipre, Austrijoje, Italijoje, 

Čekijos Respublikoje, Latvijoje, Lietuvoje, Ispanijoje ir 

Danijoje) sėkmingai įvykdyti kratos orderiai. 

2008 m. Vokietijos institucijos pradėjo tolesnį tyrimą 

dėl nusikalstamo susivienijimo, kurį sudarė 19 atsakin-

gas pareigas įvairiose įmonėse užimančių įtariamųjų, 

kurie buvo įtariami patvirtinę suklastotas sąskaitas-

faktūras, susijusias su fiktyviais elektroninės įrangos 

perleidimais siekiant padidinti grąžintino PVM sumas. 

Eurojustas reikšmingai prisidėjo prie bendrų tyrimo 

veiksmų koordinavimo su šia byla susijusiose aštuo-

niose valstybėse narėse. 2008 m. gegužę, remiantis 

Vokietijos teismo išduotais kratos orderiais, vienu 

metu atlikta eilė tyrimo veiksmų. Eurojustas ėmėsi 

koordinuoti sinchroninį teisinės pagalbos prašymų 

vykdymą skirtingose valstybėse narėse dalyvaujant 

kompetentingo Vokietijos mokestinių tyrimų biuro 

tyrėjams.

Šios sėkmingos operacijos metu buvo surinkti svar-

būs įrodymai tolesniems kriminaliniams tyrimams 

Vokietijoje.

Byla Nr. 9 – Nusikaltimai elektroninėje 

erdvėje 

Byla, susijusi su nusikaltimais elektroninėje erdvė-

je (sukčiavimas ir vaikų išnaudojimas Internete) ir 

Réseaux IP Européens vaidmuo

Réseaux IP Européens (RIPE) ir šios organizacijos tin-

klo koordinavimo centras susijęs su internetinių resur-

sų, pvz., IP adresų, paskirstymu. 2008 m. JK institu-

cijos kreipėsi pagalbos dėl nusikaltimų elektroninėje 

erdvėje, susijusių su sukčiavimu bei vaikų išnaudojimu 

Internete. Prieš tai Sunkių ir organizuotų nusikaltimų 

tyrimo agentūra (SOCA) Londone paprašė Amsterdame 

įsikūrusios RIPE pašalinti tą internetinių protokolų (IP) 

grupę, kuri buvo naudojama sukčiavimo tikslais prieš 

JK finansų institucijas ir per kurią buvo platinami su 

vaikų pornografija susiję atvaizdai.
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Eurojustas surengė koordinacinį pasitarimą, kuriame 

dalyvavo SOCA, Karališkosios prokuratūros tarnybos, 

Olandijos policijos ir prokuratūros atstovai. Rugsėjo 

pabaigoje JK atstovai dalyvavo Amsterdame vykusiame 

RIPE pasitarime, kurio metu buvo diskutuojama, kokių 

priemonių reikėtų imtis norint uždaryti IP adresus, iš 

kurių vykdomi pažeidimai. Eurojusto dalyvavimas šioje 

byloje leido sutelkti dėmesį į tai, kaip svarbu nuodu-

gniai išnagrinėti visus galimus būdus, kurie užkirstų 

kelią nusikaltėlių naudojimuisi internetiniais resursais. 

Byla Nr. 10 – Nusikaltimai elektroninėje 

erdvėje 

Teisinės pagalbos prašymų vykdymo keturiose ES 

valstybėse narėse ir JAV koordinavimas vaizdo konfe-

rencijų sistemos pagalba 

2008 m. Eurojuste surengtas koordinacinis pasitarimas 

dėl dviejų Prancūzijos bylų, susijusių su nusikaltimais 

elektroninėje erdvėje, kuriose, be kita ko, nustatytos 

sąsajos su Rumunija, Italija, Jungtine Karalyste ir JAV. 

Sukčiavimas, nuo kurio nukentėjo šimtai žmonių, buvo 

vykdomas per internetinio aukciono tinklalapį. Šiose 

“fišingo” (angl. „phishing” – internetinio sukčiavimo 

forma, skirta išvilioti konfidencialius duomenis, naudo-

jant internetinius adresus, panašius į realiai egzistuojan-

čios institucijos adresą) bylose privačios įmonės interne-

to svetainė buvo naudojama kaip platforma. Įtariamieji, 

pasinaudodami neteisėtai įgytais tikrų, su šia svetaine 

susijusių, pardavėjų asmens duomenimis, susisiekdavo 

su pirkėjais ir apgaule pasisavindavo jų turtą naudodami 

tos įmonės sukurtą internetinio apmokėjimo sistemą. 

Įmokas už fiktyvias prekes nukentėjusieji prancūzai 

pervesdavo iš savo sąskaitų Prancūzijos bankuose. Po 

to tuos pinigus Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir 

Vengrijoje perimdavo įtariamieji-kurjeriai. 

Koordinacinio pasitarimu metu, kurio pagrindinis tiks-

las buvo paspartinti ir koordinuoti daugybės teisinės 

pagalbos prašymų vykdymą, Eurojusto vaizdo kon-

ferencijų įrangos pagalba JAV delegacija su kitais 

pasitarimo dalyviais pasidalijo savo informacija (tuo 

pat metu vykstant sinchroniniam vertimui į anglų ir 

prancūzų kalbas). Tai buvo pirmoji vaizdo konferencija, 

kurios metu buvo užtikrintas vertimas realiuoju laiku.

Byla Nr. 11 – Europos arešto orderis 

Eurojustas suvaidino lemiamą vaidmenį spartinant už 

nužudymą išduoto EAO vykdymą

Bulgarijoje dėl nužudymo buvo sulaikytas bulgaras. 

Švedijos prokuroras išdavė EAO. Įtariamasis apskundė 

teismo nutartį dėl jo perdavimo. Bulgarijos instituci-

jos pranešė, kad apie sprendimą dėl perdavimo jos 

informuos Eurojustą ir Švediją kai tik jis įsigalios. 

Įtariamojo skundas buvo atmestas, tačiau dėl nesusi-

pratimo Eurojustui ir Švedijai apie tai buvo pranešta tik 

tuomet, kai iki 10 dienų termino pabaigos buvo likusios 

vos 24 valandos.

Puikaus bendradarbiavimo tarp Švedijos, Bulgarijos, 

Čekijos ir Vokietijos nacionalinių biurų Eurojuste ir 

Šiaurės šalių ryšių karininko Sofijoje dėka Švedijai 

pavyko gauti visus reikiamus įvairių šalių kompetentin-

gų institucijų sprendimus ir perduoti įtariamąjį Švedijai 

dar prieš pasibaigiant terminui. Tokių rezultatų nebūtų 

buvę galima pasiekti be Eurojusto pagalbos.

Byla nr. 12 – Europos arešto orderis

Eurojusto patarimų dėka buvo išduoti nužudymu įtaria-

mi asmenys ir išvengta Vokietijos ir Italijos jurisdikcijų 

konflikto

Italijoje nužudę Vokietijos pilietį, kiti jo tautiečiai 

nedelsdami paliko Italijos teritoriją ir paspruko į 

Vokietiją. Siekdamas įgyvendinti esminį teisinį teri-

torialumo principą, Italijos prokuroras inicijavo savo 

tyrimą, norėdamas iš užsienio šalių gauti reikiamus 

įrodymus, sulaikyti įtariamuosius ir Europos arešto 

orderių pagrindu sugrąžinti juos į Italiją.

Atliekant prašomus tyrimo veiksmus (pasitelkiant 

slaptą telefoninio ryšio pasiklausymą ir slaptą sekimą), 

buvo taikomos Vokietijos baudžiamojo proceso įstaty-

mų nuostatos, tačiau tam, kad įrodymus būtų galima 

pateikti Italijos teismui teisminiam bylos nagrinėjimui, 

įrodymai turėjo būti surinkti remiantis Italijos baudžia-

mojo proceso įstatymais.  

Tuo pat metu Vokietija, vadovaudamasi pilietybės prin-

cipu nužudymų bylose, pradėjo savo tyrimą. Dėl šių 

Vokietijos institucijų veiksmų įtariamieji buvo sulaikyti 

Vokietijoje. 

Siekiant išvengti jurisdikcijos kolizijos, į šią bylą įsitrau-

kė Eurojustas, po kurio teisinių konsultacijų Vokietijos 

institucijos pripažino Italiją baudžiamojo persekiojimo 

vieta, įvykdė Italijos išduotus Europos arešto orderius 

ir perdavė įtariamuosius Italijai.



35

Eurojustas surengė koordinacinį pasitarimą, kuriame 

dalyvavo SOCA, Karališkosios prokuratūros tarnybos, 

Olandijos policijos ir prokuratūros atstovai. Rugsėjo 

pabaigoje JK atstovai dalyvavo Amsterdame vykusiame 

RIPE pasitarime, kurio metu buvo diskutuojama, kokių 

priemonių reikėtų imtis norint uždaryti IP adresus, iš 

kurių vykdomi pažeidimai. Eurojusto dalyvavimas šioje 

byloje leido sutelkti dėmesį į tai, kaip svarbu nuodu-

gniai išnagrinėti visus galimus būdus, kurie užkirstų 

kelią nusikaltėlių naudojimuisi internetiniais resursais. 

Byla Nr. 10 – Nusikaltimai elektroninėje 

erdvėje 

Teisinės pagalbos prašymų vykdymo keturiose ES 

valstybėse narėse ir JAV koordinavimas vaizdo konfe-

rencijų sistemos pagalba 

2008 m. Eurojuste surengtas koordinacinis pasitarimas 

dėl dviejų Prancūzijos bylų, susijusių su nusikaltimais 

elektroninėje erdvėje, kuriose, be kita ko, nustatytos 

sąsajos su Rumunija, Italija, Jungtine Karalyste ir JAV. 

Sukčiavimas, nuo kurio nukentėjo šimtai žmonių, buvo 

vykdomas per internetinio aukciono tinklalapį. Šiose 

“fišingo” (angl. „phishing” – internetinio sukčiavimo 

forma, skirta išvilioti konfidencialius duomenis, naudo-

jant internetinius adresus, panašius į realiai egzistuojan-

čios institucijos adresą) bylose privačios įmonės interne-

to svetainė buvo naudojama kaip platforma. Įtariamieji, 

pasinaudodami neteisėtai įgytais tikrų, su šia svetaine 

susijusių, pardavėjų asmens duomenimis, susisiekdavo 

su pirkėjais ir apgaule pasisavindavo jų turtą naudodami 

tos įmonės sukurtą internetinio apmokėjimo sistemą. 

Įmokas už fiktyvias prekes nukentėjusieji prancūzai 

pervesdavo iš savo sąskaitų Prancūzijos bankuose. Po 

to tuos pinigus Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir 

Vengrijoje perimdavo įtariamieji-kurjeriai. 

Koordinacinio pasitarimu metu, kurio pagrindinis tiks-

las buvo paspartinti ir koordinuoti daugybės teisinės 

pagalbos prašymų vykdymą, Eurojusto vaizdo kon-

ferencijų įrangos pagalba JAV delegacija su kitais 

pasitarimo dalyviais pasidalijo savo informacija (tuo 

pat metu vykstant sinchroniniam vertimui į anglų ir 

prancūzų kalbas). Tai buvo pirmoji vaizdo konferencija, 

kurios metu buvo užtikrintas vertimas realiuoju laiku.

Byla Nr. 11 – Europos arešto orderis 

Eurojustas suvaidino lemiamą vaidmenį spartinant už 

nužudymą išduoto EAO vykdymą

Bulgarijoje dėl nužudymo buvo sulaikytas bulgaras. 

Švedijos prokuroras išdavė EAO. Įtariamasis apskundė 

teismo nutartį dėl jo perdavimo. Bulgarijos instituci-

jos pranešė, kad apie sprendimą dėl perdavimo jos 

informuos Eurojustą ir Švediją kai tik jis įsigalios. 

Įtariamojo skundas buvo atmestas, tačiau dėl nesusi-

pratimo Eurojustui ir Švedijai apie tai buvo pranešta tik 

tuomet, kai iki 10 dienų termino pabaigos buvo likusios 

vos 24 valandos.

Puikaus bendradarbiavimo tarp Švedijos, Bulgarijos, 

Čekijos ir Vokietijos nacionalinių biurų Eurojuste ir 

Šiaurės šalių ryšių karininko Sofijoje dėka Švedijai 

pavyko gauti visus reikiamus įvairių šalių kompetentin-

gų institucijų sprendimus ir perduoti įtariamąjį Švedijai 

dar prieš pasibaigiant terminui. Tokių rezultatų nebūtų 

buvę galima pasiekti be Eurojusto pagalbos.

Byla nr. 12 – Europos arešto orderis

Eurojusto patarimų dėka buvo išduoti nužudymu įtaria-

mi asmenys ir išvengta Vokietijos ir Italijos jurisdikcijų 

konflikto

Italijoje nužudę Vokietijos pilietį, kiti jo tautiečiai 

nedelsdami paliko Italijos teritoriją ir paspruko į 

Vokietiją. Siekdamas įgyvendinti esminį teisinį teri-

torialumo principą, Italijos prokuroras inicijavo savo 

tyrimą, norėdamas iš užsienio šalių gauti reikiamus 

įrodymus, sulaikyti įtariamuosius ir Europos arešto 

orderių pagrindu sugrąžinti juos į Italiją.

Atliekant prašomus tyrimo veiksmus (pasitelkiant 

slaptą telefoninio ryšio pasiklausymą ir slaptą sekimą), 

buvo taikomos Vokietijos baudžiamojo proceso įstaty-

mų nuostatos, tačiau tam, kad įrodymus būtų galima 

pateikti Italijos teismui teisminiam bylos nagrinėjimui, 

įrodymai turėjo būti surinkti remiantis Italijos baudžia-

mojo proceso įstatymais.  

Tuo pat metu Vokietija, vadovaudamasi pilietybės prin-

cipu nužudymų bylose, pradėjo savo tyrimą. Dėl šių 

Vokietijos institucijų veiksmų įtariamieji buvo sulaikyti 

Vokietijoje. 

Siekiant išvengti jurisdikcijos kolizijos, į šią bylą įsitrau-

kė Eurojustas, po kurio teisinių konsultacijų Vokietijos 

institucijos pripažino Italiją baudžiamojo persekiojimo 

vieta, įvykdė Italijos išduotus Europos arešto orderius 

ir perdavė įtariamuosius Italijai.



36

Eurojusto nacionalinių narių susitikimas su tarpautinės žiniasklaidos atstovais
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3 	 A D M I N I S T R A C I J A

Bendrieji pokyčiai

Administracija ir toliau padėjo Kolegijos darbui su 

bylomis. 2008 m. gegužę iš Eurojusto išėjus buvusiam 

administracijos direktoriui, administracijos valdymo 

funkcijas perėmė laikinasis administracijos direktorius. 

Konkursas naujojo administracijos direktoriaus parei-

goms užimti paskelbtas 2008 m.

2008 m. galutinai užbaigta dar dviejų Bylų valdymo 

analitikų priėmimo procedūra. 2008 m. taip pat pra-

dėjo dirbti septyni bylų valdymo padėjėjai, pradėta 

dar septynių bylų valdymo padėjėjų atranka. 2008 m. 

Eurojuste dirbo aštuoniolika deleguotų nacionalinių 

ekspertų.

2008 m. kovą Biudžeto ir finansų bei Žmogiškųjų ište-

klių skyriai persikėlė į laikinas patalpas Hagoje. 2008 

m. lapkričio pabaigoje 70 administracijos tarnautojų 

persikėlė į naujai užbaigtą Haagse Veste (HV1) pas-

tatą – laikinas patalpas iki bus galutinai užbaigtos 

naujosios Eurojusto patalpos (darbų pabaiga numa-

toma 2014 m.). Naujamame pastate gauta ir įdiegta 

visa personalui reikalinga techninė infrastruktūra bei 

paslaugos. HV1 pastate įrengta antroji serverių patal-

pa, kas Eurojustui leidžia naudotis atsargine technika 

teikiant gyvybiškai svarbias paslaugas.

2008 m. Eurojustas sutiko priimti išorės konsultantą, 

kad šis 2009 m. padėtų Eurojustui peržiūrėti ir įvertinti 

jo organizacinę struktūrą.

2007 m. oficialiai įsteigtas Saugumo komitetas aktyviai 

tęsė savo veiklą ir 2008 m.: reguliariai rengiamuose jo 

posėdžiuose itin akcentuotas Eurojusto Saugumo tai-

Haagse Veste 1, naujosios papildomos patalpos
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syklių įgyvendinimas. Jis taip pat konsultavo Kolegiją 

ir administracijos direktorių informacijos ir ryšių tech-

nologijų saugumo klausimais.

Biudžeto valdymas

2008 m. Eurojusto veiklai skirtas 24,8 mln. eurų 

biudžetas. Be to, iš 2007 m. buvo perkelta šiek tiek 

daugiau nei 420 000 eurų, skirtų AGIS finansuoja-

mam Bylų tvarkymo sistemos tobulinimo projektui, ir 

įsisavinta 3,1 mln. eurų iš Eurojusto biudžeto dalies, 

perkeltos iš 2007 m. Eurojustas įsisavino 97 % vei-

klos biudžeto asignavimų ir pastebimai sumažino savo 

biudžeto likutį, perkeliamą į 2009 m., kadangi buvo 

įgyvendinta 85 % mokėjimams skirtų asignavimų. 

Pateikus prašymą dėl papildomo finansavimo, reikalin-

go antrųjų patalpų, į kurias Eurojustas planavo įsikelti 

2008 m. lapkritį, išlaikymui padengti, 2008 m. rugsėjį 

Eurojustui skirtas patikslintas biudžetas, kuriuo pirmi-

nis 20 mln. eurų biudžetas padidintas 4,8 mln. eurų. 

2008 m. atlikta apie 6 500 finansinių operacijų. 2008 

m. liepą Eurojustas užbaigė pagal AGIS programą 

finansuojamą projektą (E-POC III) ir 2008 m. spalį 

pateikė galutinę ataskaitą Europos Komisijai Taip 

pat kreiptasi ir dėl papildomo finansavimo E-POC IV 

projektui (bendras projekto biudžetas – 1 999 234 

eurai, Europos Komisija prašoma padengti 70 % šios 

sumos) ir jungtinių tyrimo grupių finansavimo pagal 

Baudžiamosios justicijos programą (bendras projekto 

biudžetas – 316 473 eurai, Europos Komisija prašoma 

padengti 95 % šios sumos). Šie projektai turėtų būti 

įgyvendinti 2009–2010 m.

ABAC (Europos Komisijos „kaupimo principu veda-

mos apskaitos sistemos„) aktyvų (ABAC Assets) dėka 

Eurojustas įgyvendino inventorizavimo valdymo siste-

mą, kuri pradėjo veikti 2008 m. pabaigoje. Nors dėl 

šios sistemos padidėjo darbo krūvis atliekant su turtu 

susijusias operacijas, ji įgyvendina Finansinio regla-

mento nuostatas dėl turto valdymo. 

Eurojusto Finansinio reglamento nuostatos buvo sude-

rintos su naujuoju pamatiniu Finansiniu reglamentu 

ir 2008 m. pabaigoje pateiktos patvirtinti Europos 

Komisijai. Kaip ir ankstesniais metais, Europos Auditorių 

Rūmai atliko Eurojusto buhalterinės apskaitos auditą ir 

patvirtino, jog ji vedama nepriekaištingai.

Personalo valdymas

2008 m. Žmogiškųjų išteklių skyrius pagrindinį dėmesį 

skyrė keturiems pagrindiniams klausimams: tarnauto-

jų, atsakingų už griežtesnės personalo politikos nuos-

tatų įgyvendinimą, priėmimui, pirmojo metinio veiklos 

vertinimo parengiamiesiems darbams, Etatų plano 

kontrolei ir tolesniam jo įgyvendinimui bei bendro 

mokymų plano patvirtinimui.

Remiantis Europos Komisijos Vidaus audito tarnybos 

rekomendacija sumažinti laikinųjų tarnautojų skaičių 

Eurojuste, buvo paskelbtas konkursas 58 laisvoms 

pareigybėms užimti, gautos 2 564 paraiškos, 441 

kandidatas pakviestas į pokalbį, apklausti 351 kandi-

datai, priimti 55 nauji tarnautojai. 2008 m. pabaigoje 

Eurojuste dirbo 172 tarnautojai. 

2008 m. Žmogiškųjų išteklių skyriuje įvyko nemažai 

svarbių reorganizacinių pokyčių, tokiu būdu siekiant 

efektyviau teikti paslaugas ir dar labiau sumažinti lai-

kinojo personalo poreikį.

Naujos funkcinės galimybės ir paslaugos

2008 m. valstybėse narėse įdiegta saugaus elektroninio 

ryšio sistema, skirta keitimuisi bylų duomenimis tarp 

nacionalinių narių ir jų šalių nacionalinių institucijų.

Įgyvendinus E-POC III projektą, kurį pagal AGIS 

programą kofinansavo Europos Komisija, dar labiau 

patobulinta Bylų tvarkymo sistema. Be to, Eurojustas 

padengė tolesnio sistemos tobulinimo išlaidas ir šiam 

procesui skyrė nemažai žmogiškųjų išteklių. Šių darbų 

dėka pavyko iš esmės atnaujinti sistemą; ši naujovė 

bus įdiegta 2009 m.

Papildomai patobulintos ir vaizdo konferencijų gali-

mybės. Eurojustas gali tapti jungiamąja grandimi tarp 

skirtingų techninių sistemų valstybėse narėse. Šiuo 
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metu tokia galimybė integruota į Eurojusto pasitarimų 

patalpas, o vaizdo konferencijų metu galima suorgani-

zuoti ir sinchroninį vertimą.

Eurojusto darbui su bylomis ir bendradarbiavimo bei 

veiksmų koordinavimo veiklai itin svarbu turėti nuo-

latinę ir tinkamą prieigą prie Šengeno informacinės 

sistemos (ŠIS) bei naudotis jos duomenimis. Nuo 2007 

m. gruodžio iki 2008 m. gruodžio Eurojusto nacionali-

niai biurai šiai sistemai pateikė iš viso 229 užklausas. 

Kalbant apie sėkmingus šių užklausų rezultatus, kai 

kurie nacionaliniai biurai nurodė, kad, patikrinus gautą 

operatyvinę informaciją ŠIS ir vėliau palyginus ją su 

nacionalinių institucijų turima medžiaga, nacionali-

niu lygmeniu dažnai pasitaikydavo sėkmingų atvejų. 

Pavyzdžiui, šių nacionalinių biurų savo šalių institu-

cijoms pateikti duomenys leisdavo greičiau surasti ir 

sulaikyti kai kuriuos pagal EAO ieškomus asmenis. Be 

to, ŠIS teikia išsamią informaciją apie atvejus, kai to 

paties asmens atžvilgiu išduoti du ar daugiau EAO. 

Ši informacija buvo labai svarbi medžiaga teismams 

priimant sprendimus dėl konkretaus vykdytino EAO. 

Taip pat ŠIS labai praverčia vykdant greitas paieškas, 

ir nebūtina kitiems nacionaliniams nariams siųsti papil-

domų oficialių užklausimų.

Viešoji prieiga prie dokumentų

2004 m. liepos 13 d. Kolegijos sprendimu priimtų 

Taisyklių dėl viešosios prieigos prie Eurojusto doku-

mentų 2 str. 1 d. nustato: „bet kuris Sąjungos pilietis ir 

fizinis ar juridinis asmuo, gyvenantis ar turintis buvei-

nę valstybėje narėje, turi teisę susipažinti su Eurojusto 

dokumentais.”

Ataskaitiniu laikotarpiu Eurojustui nepateikta jokių 

konkrečių prašymų leisti susipažinti su dokumentais, 

tačiau gautas vienas prašymas suteikti administracinę 

informaciją, į kurią įėjo ir asmens duomenys. Taigi 

šiuo atveju Eurojustas įvertino savo nuostatas dėl pri-

eigos prie dokumentų ir duomenų apsaugos taisykles. 

Siekiant išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp skirtingų 

interesų, pareiškėjui buvo suteikta dalinė prieiga prie 

prašomų dokumentų.



40

Eurojusto skyrių ir tarnybų vadovai (iš kairės į dešinę): Diana Alonso Blas, duomenų apsaugos pareigūnė, Pavel 

Golob, l.e.p. Saugumo, infrastruktūros valdymo, bendrųjų paslaugų ir renginių skyriaus vadovas, Andrea Toth, l.e.p. 

Biudžeto ir finansų skyriaus vadovė, Jacques Vos, l.e.p. administracijos direktorius, Catherine Deboyser, Teisės 

skyriaus vadovė, Jon Broughton, Informacijos valdymo skyriaus vadovas, Fátima Martins, Europos teisminio tinklo 

sekretorė, Carla Garcia Bello, Kolegijos sekretorė, Joannes Thuy, atstovas spaudai, Yke Vranken Peeters, l.e.p. 

Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovas
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4 	 I Š O R Ė S 	 S A N T Y K I A I

Europos parlamentas, Taryba ir Komisija

Eurojustas ir toliau plėtojo glaudžius darbinius san-

tykius su Europos institucijomis. Jo patalpose įvyko 

du susitikimai su ES pirmininkaujančių šalių trejetu 

(„Troika”), Tarybos Generalinio sekretoriato ir Europos 

Komisijos atstovais. Aptartas pasirengimas naujo-

jo Sprendimo dėl Eurojusto įgyvendinimui. Tarybos 

Generalinio sekretoriato ir Europos Komisijos atsto-

vai buvo pakviesti dalyvauti kolektyviose Eurojusto 

Kolegijos diskusijose dėl galimo naujojo sprendimo 

„Dėl Eurojusto veiklos stiprinimo” poveikio.

Eurojustas nuolat dalyvauja (stebėtojo teisėmis) 

Daugiadisciplinėje darbo grupėje kovos su organizuo-

tu nusikalstamumu klausimais (MDG), Tarybos darbo 

grupėje dėl teisinių duomenų tvarkymo (E-Justice) ir 

horizontaliojoje darbo grupėje narkotikų klausimais. 

Eurojustas taip pat kviečiamas į numatomus 36-ojo 

straipsnio komiteto (CATS) ir darbo grupės dėl bendra-

darbiavimo baudžiamosiose bylose (COPEN) posėdžius, 

įskaitant ir COPEN-EAO ekspertų darbo grupės, muiti-

nės įstaigų bendradarbiavimo darbo grupės (CCWP) ir 

kovos su teorizmu darbo grupės pasitarimus.

ES partneriai

Europos teisminis tinklas

2008 metai Europos teisminiam tinklui (EJN) reikš-

mingi dėl dviejų svarbių įvykių. 2008 m. gruodžio 

16 d. Taryba priėmė sprendimą Nr. 2008/976/TVR dėl 

Europos teisminio tinklo. Šis sprendimas dar labiau 

sustiprino EJN struktūrą ir abipusį jo bei Eurojusto 

funkcijų suderinamumą.

Eurojustas buvo pakviestas į EJN veiklos dešimtmečio 

minėjimą, kurio metu buvo paskelbta Madeiros dekla-

racija. Vienu iš svarbiausių EJN tikslų ir toliau išlieka 

ryšių su Eurojustu ir kitomis organizacijomis stiprini-

mas.

2008 m. spalio 27 d. surengtas EJN koordinatorių ir 

Eurojusto Kolegijos susitikimas. Jo tikslas buvo inici-

juoti neoficialius debatus dėl bendros EJN ir Eurojusto 

ateities (atsižvelgiant į būsimus Tarybos sprendimus 

dėl Eurojusto ir EJN veiklos stiprinimo), Eurojusto 

nacionalinės koordinavimo sistemos (ENCS) įdiegimo 

ES valstybėse narėse ir abiems organizacijoms bendrų 

tikslų.

Europolas

Nemaža pažanga taip pat pasiekta darbinio ir strategi-

nio bendradarbiavimo su Europolu srityje.

Sukurtas saugus kanalas, skirtas keitimuisi informacija. 

2008 m. rugsėjo 29 d. pasirašius Savitarpio supratimo 

memorandumą dėl atitikties lentelės, tarp Eurojusto ir 

Europolo pradėjo veikti saugus ryšio tinklas. 2008 m. 

per šį saugų kanalą Eurojustas iš Europolo gavo 140 

pranešimų. Šio ryšio tinklo naudingumas bylose dar 

labiau išaugtų, jei būtų panaikinti dabartiniai apribo-

jimai Eurojusto nacionaliniuose biuruose ir Europolo 

ryšių padaliniuose.

Eurojustas ir Europolas toliau tęsė bendrą veiklą įvai-

riuose projektuose, susijusiuose su JTG (dėl detalesnės 

informacijos apie vadovą JTG klausimais žr. 2 skyriaus 

dalį „Jungtinės tyrimo grupės”). 

Eurojustas papildomai įsitraukė į šešias Europolo ana-

litines darbo bylas, taigi bendrų bylų skaičius dabar 

siekia 12. Šie pokyčiai džiugina, o siekiant dar didesnio 

bendradarbiavimo efektyvumo Eurojustui būtų naudin-

ga prisidėti prie visų Europolo analitinių darbo bylų. 

Siekiant išspręsti praktinius bendradarbiavimo metu 

kylančius klausimus, Eurojustas su Europolu parengė ir 

patvirtino darbinį dokumentą „Dažnai užduodami klau-

simai (DUK) apie įtraukimą į analitines darbo bylas”. 

Šiame dokumente išaiškinama asocijavimo (susiejimo) 

proceso apimtis, keitimosi informacija kriterijai ir api-

brėžiama Eurojusto teikiama nauda.
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Eurojustas toliau bendradarbiavo su Europolu konkre-

čiose bylose. 2008 m. Eurojustas kartu su Europolu 

dirbo trisdešimtyje bylų, kur jiems pavyko valstybėse 

narėse surengti eilę sėkmingų bendrų operacijų, ypač 

siekiant sužlugdyti su nelegalia imigracija susiju-

sių nusikalstamų grupuočių veiklą. Ypač atkreiptinas 

dėmesys į operaciją „Trufas”, kurios metu Eurojusto ir 

Europolo atstovai kartu dirbo konkrečioje valstybėje 

narėje vykdomų operacijų vietoje, siekdami koordinuo-

ti policijos ir teisinių institucijų veiksmus (žr. bylos nr. 

5 aprašymą 2 skyriuje). 

2008 m. Eurojusto indėlis į Europolo rengiamą 

Organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinimo doku-

mentą (OCTA) tapo dar kryptingesnis: parengtas ats-

kiras skyrius apie savitarpio teisinės pagalbos aspektus 

kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Be to, 2008 

m. vasarį Eurojustas surengė strateginį pasitarimą dėl 

OCTA prioritetų ir tarptautinio baudžiamojo persekio-

jimo (žr. 2 skyrių). Eurojustas Europolą konsultavo 

klausimais, susijusiais su tarptautinio sekimo teisiniu 

aspektu. Eurojustas prisidėjo ir prie Europolo leidžiamo 

Rusijos organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertini-

mo dokumento (ROCTA).

Tačiau 2008 metais prarasta ir viena reikšminga proga. 

Rengiant naująjį Sprendimą dėl Europolo ir svarstant 

Sprendimo dėl Eurojusto pakeitimus, į abu dokumen-

tus buvo galima įtraukti atitinkamas nuostatas dėl 

abiejų organizacijų teisinių ir struktūrinių santykių. 

Tačiau politinis susitarimas dėl šių dokumentų buvo 

pasiektas skirtingu metu, kas reiškė, jog nebeįma-

noma numatyti, kad Eurojustas ir Europolas turėtų 

vienas kitą laikyti privilegijuotais partneriais bendra-

darbiavimo srityje. Dėl šios priežasties, vadovaujantis 

2008 m. birželį priimtu Tarybos nutarimu, iš Eurojusto 

ir Europolo atstovų buvo sudaryta bendra darbo 

grupė, kurios tikslas – papildomai patobulinti 2004 

m. Bendradarbiavimo susitarimą ir pagerinti abipusį 

keitimąsi informacija, ypač kiek tai susiję su Europolo 

analitinėmis darbo bylomis. 2008 m. pabaigoje darbo 

grupei abi organizacijos pateikė bendro susitarimo 

projektą su komentarais. Naująjį susitarimą tikimasi 

pasirašyti 2009 m. pradžioje.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

2008 m. Eurojustas įgyvendino svarbų uždavinį: 2008 

m. rugsėjo 24 d. pasirašytas praktinis susitarimas dėl 

Eurojusto ir OLAF bendradarbiavimo planų. 

Šiame praktiniame susitarime konkrečiai apibrėžtas 

Eurojusto ir OLAF darbinis bendradarbiavimas kovoje 

su sukčiavimu, korupcija ir kitais nusikaltimais, turin-

P. Brüner ir p. Lopes da Mota praktinio susitarimo dėl Eurojusto ir OLAF bendradarbiavimo planų pasirašymo ceremonijoje
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čiais įtakos Europos Bendrijų finansiniams interesams. 

Jis reguliuoja darbinius susitarimus dėl glaudesnio 

ir stipresnio bendradarbiavimo bei keitimosi bendra 

informacija ir asmens duomenimis tvarką.

Tikimasi, jog šis susitarimas paskatins efektyviau 

bendradarbiauti konkrečiose bylose, kuriomis suinte-

resuotos abi organizacijas. Reikia imtis visų įmanomų 

priemonių, siekiant įveikti bendradarbiavimo kliūtis 

tiek nacionaliniu, tiek instituciniu lygmeniu.

2008 m. įvyko keturi Eurojusto ir OLAF atstovų susiti-

kimai, kurių metu pasiekta svarbi pažanga aiškinantis 

praktinius bendradarbiavimo tobulinimo būdus. 

Surengti keturi mainų/mokomieji vizitai, kurie leido 

dar geriau suprasti kiekvienos organizacijos tikslus ir 

uždavinius bei tolesnio bendradarbiavimo perspekty-

vas. OLAF dalyvavo penkiose bylose bei 3 koordinaci-

niuose pasitarimuose Eurojuste ir viename valstybėje 

narėje.

Laikantis nusistovėjusios praktikos 2008 m. surengti 

du Eurojusto pirmininko ir OLAF generalinio direkto-

riaus susitikimai, kurių metu aptarta pažanga įgyven-

dinant bendruosius tikslus.

Kovo 3–4 d. Hagoje Eurojustas ir OLAF suorganizavo 

bendrą konferenciją apie tarptautinį sukčiavimo ir 

korupcijos paplitimą. Šiame renginyje dalyvavo pro-

kurorai, teisėjai ir aukšti pareigūnai iš kompetentingų 

visų valstybių narių nacionalinių institucijų, o taip pat 

JAV bei Norvegijos ryšių prokurorai.

Ryšių pareigūnai

Eurojustas ir toliau laikosi politikos darbo su bylomis 

srityje skatinti bendradarbiavimą su ryšių pareigūnais. 

Siekiant geresnių rezultatų bylose, su kuriomis susi-

jusios dvi ir daugiau šalių, keliuose Eurojusto sureng-

tuose koordinaciniuose pasitarimuose dalyvavo ir ryšių 

pareigūnai. Eurojusto patirtis rodo, kad ES valstybių 

narių ryšių pareigūnai trečiosiose šalyse gali dažnai 

suteikti reikšmingą paramą.

Tinklai

Europos teisminio mokymo tinklas

2008 m. vasario 7 d. su Europos teisminio mokymo 

tinklu (EJTN) pasirašytas Savitarpio supratimo memo-

randumas. Jo tikslas – sustiprinti abiejų institucijų 

bendradarbiavimą numatant galimybę į Eurojustą dele-

guoti valstybių narių teisėjus/prokurorus (praktikus ar 

stažuotojus), kad programos dalyviai galėtų susipažinti 

su Eurojusto tikslais, funkcijomis ir veikla. Taip pat gali 

būti apsvarstytos ir kitos bendradarbiavimo teisminių 

mokymų srityje galimybės.

Genocido tinklas

ES pirmininkaujanti valstybė kasmet organizuoja 

Europos kontaktinių asmenų, atsakingų už genocido, 

nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų bylas, 

tinklo (dar vadinamo Genocido tinklu), kuris įkurtas 

remiantis 2002 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimu, 

susitikimus.

Šiuose susitikimuose, kurie nuo 2004 m. vyksta 

Eurojusto patalpose, dalyvauja atstovai iš valstybių 

narių, Tarptautinio baudžiamojo teismo, Tarptautinio 

baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai, 

Tarptautinio baudžiamojo tribunolo Ruandai, Eurojusto, 

Europos Komisijos, Tarybos Generalinio sekretoriato ir 

Interpolo.

Eurojustas pirmininkavo 2008 m. kovo 17–18 d. 

surengtam penktajam Genocido tinklo narių susitiki-

mui. Jo metu, diskutuojant apie naująjį Sprendimą 

dėl Eurojusto, paliestas ir Genocido tinklo sekretoriato 

buveinės klausimas.

Tarptautinės organizacijos ir struktūros

Eurojustice 

Tęsiant ankstesniais metais nusistovėjusią tradiciją, 

Eurojustas buvo pakviestas į kasmetinę Eurojustice 

konferenciją, kuri įvyko 2008 m. rugsėjo 29 – spalio 

1 d. Edinburge. Jos metu pristatytas pasiūlymas sukur-

ti ES valstybių narių generalinių prokurorų ir valstybi-

nio kaltinimo institucijų vadovų forumą ir Eurojustui 
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padėkota už sutikimą padėti rengti šio forumo posė-

džius. Anot konferencijos išvadų, Eurojustice galėtų 

politiką formuojantiems subjektams pasiūlyti platesnę 

bazę prioritetų ir bendrų tendencijų nustatymui ES 

baudžiamosios justicijos srityje. 

IberRed

Kitas svarbus Eurojusto partneris kovoje su tarptau-

tiniu nusikalstamumu – La Red Iberoamericana de 

Cooperación Judicial (IberRed), kontaktinių asmenų, 

atsakingų už teisinį bendradarbiavimą Centrinės ir 

Pietų Amerikos šalyse, tinklas.

2007 m. birželį Eurojustas ir IberRed atstovai sutarė 

pradėti derybas dėl Savitarpio supratimo memoran-

dumo. 2008 m. šios derybos pradėtos, o šiuo metu 

jau pasiektas baigiamasis jų etapas. Eurojusto ir 

IberRed Savitarpio supratimo memorandumas bus 

svarbus žingsnis glaudesnių santykių su Centrinės ir 

Pietų Amerikos šalimis link, nes, be kita ko, Savitarpio 

supratimo memorandumo projektas numato sąlygų 

sudarymą tiesioginiams kontaktams, keitimąsi patir-

timi, dalinimąsi su darbiniais klausimais nesusijusia 

informacija ir dalyvavimą strateginiuose pasitarimuo-

se. 2008 m. Eurojusto Kolegijai perduotos šešios bylos, 

susijusios su Centrinės ir Pietų Amerikos šalimis.

Tarptautinė prokurorų asociacija 

Eurojustas yra institucinis Tarptautinės prokurorų aso-

ciacijos (IAP) narys. Ši asociacija – pasaulinė proku-

rorų bendrija, vienijanti prokurorus iš daugiau nei 130 

šalių visame pasaulyje. 

Hagoje surengtos 8-osios IAP Europos regioninės kon-

ferencijos, skirtos neapykantoms nusikaltimams, metu 

kovo 13 d. Eurojuste apsilankė 50 asmenų grupė, 

sudaryta iš prokurorų, teisėjų ir patarėjų politikos 

klausimais. Šio vizito tikslas – plačiau sužinoti apie 

tyrimų ir baudžiamųjų persekiojimų koordinavimą ES 

lygiu. 

Eurojustas taip pat dalyvavo 13-oje IAP kasmetinėje 

konferencijoje „Naujos technologijos nusikalstamumo 

ir baudžiamojo persekiojimo srityse: Iššūkiai ir gali-

mybės” bei visuotiniame posėdyje; abu renginiai įvyko 

rugpjūčio 27–31 d. Singapūre. Eurojustas pirminin-

kavo seminarui apie jurisdikcijos kolizijas nusikaltimų 

elektroninėje erdvėje bylose ir turėjo puikią progą 

sustiprinti kontaktus ir ryšius su įvairių šalių prokura-

tūros tarnybomis, kovojančiomis su tarpvalstybiniais 

nusikaltimais.

Šiuo metu IAP pirmininkauja François Falletti, kuris 

nuo 2004 m. rugsėjo 1 d. iki 2008 m. liepos 31 d. ėjo 

Prancūzijos nacionalinio nario Eurojuste pareigas.

Trečiosios šalys

Kovoje su organizuotu nusikalstamumu Eurojustui itin 

svarbu bendradarbiauti su kaimyninėmis šalimis ir 

kitais partneriais visame pasaulyje. Vienu iš Eurojusto 

veiklos prioritetų 2008 metams ir toliau išlieka jo san-

tykių stiprinimas su šalimis už Europos Sąjungos ribų. 

Kontaktiniai asmenys

2008 m. 23 trečiosiose šalyse Eurojustas turėjo 31 

kontaktinį asmenį ir su jais reguliariai bendradarbiavo 

bylose, susijusiose su šalimis už ES ribų. Eurojustas 

turi savo kontaktinius asmenis šiose šalyse: Albanijoje, 

Argentinoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kanadoje, 

Kroatijoje, Egipte, Buvusioje Jugoslavijos Respublikoje 

Makedonijoje, Islandijoje, Izraelyje, Japonijoje, 

Lichtenšteine, Moldovoje, Mongolijoje, Juodkalnijoje, 

Norvegijoje, Rusijos Federacijoje, Serbijoje, Singapūre, 

Šveicarijoje, Tailande, Turkijoje, Ukrainoje ir JAV. 

Bendradarbiavimo susitarimai

Norvegija

Bendradarbiavimo susitarimas su Norvegijos Karalyste 

pasirašytas 2005 m. balandžio 28 d.

Norvegija į Eurojustą yra delegavusi savo ryšių proku-

rorą, kuris reguliariai dalyvauja Eurojusto veikloje ir 

su Norvegija susijusiose bylose. 2008 m. Norvegijos 

ryšių prokuroras užregistravo 30 atvejų, iš kurių 29 

buvo susiję su konkrečiomis bylomis. Jis suorganizavo 

5 koordinacinius pasitarimus, o dalyvavo septyniuose. 

Į Norvegiją pagalbos kreiptasi 24 bylose.
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Islandija

Susitarimas su Islandijos Respublika pasirašytas 

2005 m. gruodžio 2 d. 2008 m. Eurojustas nagrinėjo 2 

su Islandija susijusias bylas. Kadangi Islandija dar nėra 

paskyrusi savo ryšių prokuroro Eurojuste, bendradar-

biaujama per kontaktinius asmenis.

JAV

Nuo 2006 m. lapkričio, kai JAV ir Eurojustas pasirašė 

bendradarbiavimo susitarimą, šioje srityje pasiekta 

nemaža pažanga. 2007 m. sausį šiam susitarimui 

įsigaliojus, JAV institucijos į Eurojustą delegavo savo 

ryšių prokurorą. Ši pareigybė gyvybiškai svarbi inten-

syviam Eurojusto ir JAV institucijų bendradarbiavimui. 

2008 m. JAV dalyvavo 27 bylose, o jos atstovai buvo 

deleguoti į 11 koordinacinių pasitarimų. 2008 m. JAV 

ryšių prokuroras naujų bylų neužregistravo.

Siekiant sustiprinti JAV ir Eurojusto bei valstybių narių 

nacionalinių institucijų ir JAV institucijų bendradar-

biavimą, Eurojustas, JAV ir Komisijos atstovai 2008 

m. lapkritį surengė seminarą ES-JAV sutarčių dėl 

savitarpio teisinės pagalbos ir ekstradicijos taikymo 

klausimais. Šiame renginyje dalyvavo aukšti pareigū-

nai iš JAV institucijų, valstybių narių centrinių įstaigų 

ir teisinių institucijų. Šiuo seminaru siekta supažindinti 

jo dalyvius su JAV ir valstybių narių teisinių siste-

mų ypatumais ir praktinio bendradarbiavimo kliūčių 

išsprendimo būdais.

Kroatija

Po 2007 m. vykusių derybų 2007 m. lapkričio 9 d. su 

Kroatija pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas, 

kurį patvirtino Teisingumo ir vidaus reikalų taryba. 

Šis susitarimas, kuris dar nėra įsigaliojęs, be kita ko, 

numato galimybę į Eurojustą deleguoti Kroatijos ryšių 

prokurorą. 2008 m. Kolegijai perduotos 4 su Kroatija 

susijusios bylos.

Minėtas susitarimas įsigalios, kai abi šalys viena kitą 

raštiškai informuos, kad užbaigtos visos reikiamos 

vidinės procedūros.

Šveicarija

2006 m. Šveicarijai sutikus pradėti derybas su Eurojustu 

dėl bendradarbiavimo susitarimo, 2007 ir 2008 m. 

vyko oficialios derybos šiuo klausimu. Susitarimas 

pasirašytas 2008 m. lapkričio 27 d. Jame, be kita ko, 

numatyta galimybė į Eurojustą deleguoti Šveicarijos 

ryšių prokurorą. Iki šiol su šia šalimi bendradarbiau-

jama per kontaktinius asmenis. 2008 m. sąsajos su 

Šveicarija nustatytos 26 bylose, o jos atstovai dalyva-

vo dešimtyje koordinacinių pasitarimų. 

Minėtas susitarimas įsigalios, kai abi šalys viena kitą 

raštiškai informuos, kad užbaigtos visos reikiamos 

vidinės procedūros.

Bendradarbiavimo susitarimų su Šveicarijos Konfederacija (kairėje) ir Buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija 

(dešinėje) pasirašymo ceremonijos
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Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija

Kaip šalis kandidatė Buvusioji Jugoslavijos Respublika 

Makedonija buvo įtraukta į Eurojusto parengtą šalių, 

kurioms būtų teikiama pirmenybė sudarant bendra-

darbiavimo susitarimus 2008 m., sąrašą. Po to, kai 

ši šalis priėmė atitinkamus duomenų apsaugos sritį 

reglamentuojančius teisės aktus, prasidėjo derybos, 

kurios tęsėsi iki 2008 m. balandžio. 2008 m. lapkričio 

28 d. pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo. 

Be kita ko, jame numatyta galimybė į Eurojustą dele-

guoti ryšių prokurorą.

Minėtas susitarimas įsigalios, kai abi šalys viena kitą 

raštiškai informuos, kad užbaigtos visos reikiamos 

vidinės procedūros.

Rusijos Federacija

Po dviejų derybų su Rusijos Federacija etapų 2006 m. jos 

buvo tęsiamos ir 2008 m. 2008 m. liepą įvykusio abiejų 

šalių delegacijų susitikimo metu buvo svarstomi visi atviri 

klausimai, susiję su teisinių sistemų skirtumais. Kai kurie 

svarbūs klausimai dar neišspręsti, įskaitant duomenų 

apsaugą. Jiems išspręsti derybas būtina tęsti. 

Ukraina

Derybų, kurios jau prasidėjo, kol kas tęsti negalima, 

nes nėra išspręsti duomenų apsaugos klausimai. 

Derybos bus atnaujintos kai tik šioje srityje bus pada-

ryta reikiama pažanga.

Kitos trečiosios šalys

2008 m. Eurojustas ir toliau plėtojo santykius su kito-

mis šalimis, ypač Vakarų Balkanų regionu, tuo pačiu 

prisidėdamas prie ES regioninių projektų ir inciatyvų. 

Eurojustas taip pat priėmė keletą delegacijų, mokomų-

jų vizitų tikslu atvykusių iš įvairiausių pasaulio šalių. 

Siekiant pradėti oficialias derybas dėl bendradarbiavi-

mo susitarimų, pažintiniais tikslais Eurojuste lankėsi 

šių šalių delegacijos: Moldovos, Juodkalnijos, Izraelio, 

Lichtenšteino ir Žaliojo kyšulio salų (Cape Verde). Be 

to, apsvarstyta ir Serbijos, Bosnijos ir Hercegovinos 

bei Azerbaidžano atstovų pažintinių vizitų galimybė, 

juos numatyta surengti 2009 m. Siekdami plačiau 

susipažinti su Eurojustu ir jo veikla, 2008 m. Eurojuste 

ilgesnį laiką svečiavosi Korėjos ir Ukrainos prokuro-

rai. 2008 m. lapkritį Eurojustas suorganizavo taktinį 

pasitarimą su MEDA šalimis (Alžyru, Egiptu, Izraeliu, 

Jordanija, Libanu, Maroku, Palestinos teritorijomis, 

Sirija ir Tunisu), siekdamas sustiprinti teisinį bendra-

darbiavimą ir paraginti paskirti kontaktinius asmenis.

Europos teisminio tinklo veiklos dešimtmečio minėjimas Madeiroje (Portugalija)



47

5 	 N A U J A S I S 	 S P R E N D I M A S 	 D Ė L 	 E U R O J U S T O

2008 m. gruodžio 16 d. Ministrų taryba priėmė spren-

dimą dėl Eurojusto veiklos stiprinimo, kuris pakeitė 

sprendimą Nr. 2002/187/TVR, įkuriantį Eurojustą sie-

kiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais. 

Komisija, stipriai palaikydama Eurojustą ir įtrauk-

dama jį į diskusijas stebėtojo teisėmis, dėl naujojo 

sprendimo susitarė per mažiau nei metus. Šitaip buvo 

reaguota į 2008 m. sausį (Slovėnijos pirmininkavimo 

pradžioje) keturiolikos valstybių narių inicijuotą ir 

nagrinėjimui pateiktą teisės akto projektą. Šis pro-

jektas – atsakas į 2006 m. rugsėjo mėn. įvykusio 

Vienos seminaro metu prasidėjusias intensyvias dis-

kusijas dėl Eurojusto ateities, kurias 2007 m. pratęsė 

Komisijos Komunikatas dėl Eurojusto ir EJN ateities 

bei Lisabonos seminaras. 

Valstybės narės privalo suderinti savo teisės aktus su 

naujojo sprendimo nuostatomis ne vėliau kaip per du 

metus nuo jo paskelbimo oficialiajame ES leidinyje. 

Siekiant paskatinti savalaikį šio instrumento įgyvendi-

nimą visose valstybėse narėse ir koordinuoti šį procesą 

nacionaliniu lygiu, paskutiniame 2008 m. ketvirtyje 

Eurojustas, bendradarbiaudamas su ES pirmininkau-

jančiomis valstybėmis, Tarybos sekretoriatu ir Europos 

Komisija, pradėjo rengti jo įgyvendinimo planą.

Naujajame Sprendime dėl Eurojusto pristatomos pen-

kios pagrindinės sritys, kur reikėtų sustiprinti Eurojusto 

vaidmenį ir gebėjimus. 

1. Eurojusto gebėjimų bylose tobulinimas

Sustiprintas nacionalinių narių statusas. Nacionalinio 

nario kadencija turėtų trukti ne mažiau nei 4 metus ir 

gali būti pratęsta. 

Siekiant užtikrinti nuolatinę ir efektyvią paramą 

Eurojusto tikslams pasiekti, nuolatinė nacionalinio 

nario darbovietė nustatoma Eurojusto buveinėje. 

Nacionaliniui nariui padeda vienas pavaduotojas ir 

vienas padėjėjas. 

Turi būti įdiegta Iškvietimų koordinavimo sistema, 

kurios dėka būtų galima bet kuriuo paros metu gauti ir 

apdoroti prašymus dėl teisinio bendradarbiavimo. 

2. Eurojusto įgaliojimų stiprinimas

Eurojusto uždavinių sąrašas išsiplės. Eurojusto vardu 

veikiantys nacionaliniai nariai gali paprašyti savo naci-

onalinių institucijų imtis specialiųjų tyrimo priemonių 

ir/ar bet kokių kitų priemonių, kurių reikalauja tyrimo 

ar baudžiamojo persekiojimo tikslai. 

Eurojustui kaip Kolegijai suteikiama teisė teikti rašy-

tines neprivalomas nuomones siekiant išspręsti juris-

dikcijų kolizijos atvejus, o taip pat tada, kai Eurojustui 

pranešama apie nuolat pasikartojančius atsisakymus 

ar problemas, kylančias vykdant teisinio bendradar-

biavimo prašymus (įskaitant instrumentus, kuriuose 

įtvirtintas abipusio pripažinimo principas).
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Siekiant suvienodinti nacionalinių narių įgaliojimus, 

naujojo sprendimo nuostatos nustato įgaliojimus, kurie 

suteikiami nacionaliniams nariams kaip nacionalinių 

institucijų atstovams.

Jie turi turėti šiuos minimalius įgaliojimus: gauti, per-

duoti, palengvinti, pratęsti teisinio bendradarbiavimo 

prašymų vykdymą ir teikti su tuo susijusią papildomą 

informaciją. 

Suderinus su kompetentinga nacionaline institucija, 

nacionaliniai nariai turi turėti teisę vykdyti šiuos įgalio-

jimus: išduoti ir vykdyti teisinio bendradarbiavimo pra-

šymus, nurodyti savo valstybėse narėse atlikti tyrimo 

priemones, kurios pripažintos reikalingomis Eurojusto 

surengtuose koordinaciniuose pasitarimuose, bei sank-

cionuoti ir koordinuoti kontroliuojamuosius gabenimus 

davo valstybėse narėse. Neatidėliotinais atvejais, kai 

nėra galimybių nustatyti kompetentingą nacionalinę 

instituciją ar su ja laiku susisiekti, nacionaliniai nariai 

taip pat gali sankcionuoti ir koordinuoti kontroliuoja-

muosius gabenimus ir vykdyti prašymus. 

Tuo atveju, kai įgaliojimų, vykdomų neatidėliotinais 

atvejais arba pagal susitarimą su kompetentinga nacio-

naline institucija, suteikimas prieštarautų Konstitucijos 

nuostatoms ar kertiniams nacionalinės baudžiamosios 

justicijos sistemos principams, nacionaliniui nariui 

turėtų būti leista bent jau teikti pasiūlymą atitinkamai 

nacionalinei institucijai, kuri kompetentinga įvykdyti 

šiuos įgaliojimus. 

3. Keitimosi informacija tobulinimas

Valstybės narės turi pranešti Eurojustui apie bylas, 

su kuriomis tiesiogiai susijusios bent trys valstybės 

narės, kuriose teisinio bendradarbiavimo prašymai 

pateikti mažiausiai dviem valstybėms narėms ir kai 

taikytina viena iš šių sąlygų: a) faktiniai požymiai rodo 

nusikalstamo susivienijimo veiklą, b) tikėtina, kad tai 

sudėtingo tarptautinio pobūdžio byla, c) byla susijusi 

su viena iš šių nusikalstamų veikų: prekyba žmonėmis, 

seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija, 

prekyba narkotikais, prekyba šaunamaisiais ginklais, 

korupcija, sukčiavimu, turinčiu įtakos Europos Bendrijų 

finansiniams interesams, ar eurų padirbinėjimu. 

Nacionaliniai nariai taip pat turi teisę iš savo nacio-

nalinių institucijų gauti informaciją apie JTG sudary-

mą, jurisdikcijų kolizijos atvejus, kontroliuojamuosius 

gabenimus ir nuolat pasikartojančias problemas teisi-

nio bendradarbiavimo prašymų srityje ar atsisakymus 

vykdyti tokius prašymus.

4.  Bendradarbiavimo su nacionalinėmis institucijomis 

ir Europos teisminio tinklo kontaktiniais asmenimis 

stiprinimas

Siekiant sustiprinti Eurojusto nacionalinę bazę, nauja-

jame sprendime numatyta sukurti Eurojusto naciona-

linę koordinavimo sistemą (ENCS), siekiant tinkamai 

koordinuoti veiklą, kurią vykdo Eurojusto nacionalinis 

korespondentas, nacionalinis korespondentas teroriz-

mo klausimais, Europos teisminio tinklo (EJN) nacio-

nalinis korespondentas, kiti EJN kontaktiniai asmenys 

(jų skaičius gali siekti 3) ir kitų europinių tinklų kon-

taktiniai asmenys.  

Kiti ENCS tikslai: užtikrinti, kad Bylų tvarkymo siste-

ma gautų operatyvią ir patikimą informaciją, padėti 

nustatyti, ar byloje reikalinga Eurojusto ar EJN pagal-

ba, palaikyti glaudžius ryšius su Europolo nacionaliniu 

biuru ir padėti nacionaliniam nariui nustatyti atitinka-

mas nacionalines institucijas, kurioms reikėtų pavesti 

pateiktų prašymų vykdymą. 

5.  Santykių su privilegijuotais partneriais ir trečiosio-

mis šalimis gerinimas

Naujajame sprendime numatyta teisinė bazė Eurojusto 

ir kitų partnerių (pvz., EJN, Europolo, OLAF, Frontex, 

SitCen ir Interpolo) santykių stiprinimui. Jame taip pat 

numatyta galimybė į Eurojusto sudėtį įtraukti Jungtinių 

tyrimo grupių ir Genocido tinklų sekretoriatus. 

Kita siūloma naujovė – galimybė Eurojustui savo ryšių 

pareigūnus deleguoti į trečiąsias šalis su sąlyga, jeigu 

su jomis sudaryti susitarimai dėl bendradarbiavimo. 

Galiausiai Eurojustui suteikta teisė koordinuoti (gavus 

suinteresuotų valstybių narių sutikimą) trečiųjų šalių 

pateiktų ar joms adresuotų teisinio bendradarbiavimo 

prašymų vykdymą.
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6 	 T A R Y B O S 	 I Š V A D Ų 	 A P Ž V A L G A

2008 m. balandžio 18 d. Teisingumo ir vidaus reikalų 

taryba patvirtino savo išvadas dėl šeštosios Eurojusto 

metinės ataskaitos (ES dokumentas 8062, 2008 m. 

balandžio 4 d.). Be to, buvo suformuluotos tam 

tikros gairės bei užduotys, į kurias turėtų atsižvelgti 

Eurojustas, valstybės narės ir kt.

Tęsdami 2006 m. metinėje ataskaitoje pradėtą tradi-

ciją, toliau pateikiame savo pastebėjimus dėl Tarybos 

išvadų, o ypač dėl svarbiausių Eurojustui nustatytų 

gairių ir užduočių įgyvendinimo.

Tema Gairės/užduotys	Eurojustui Įgyvendinimo	laipsnis

Darbo su bylomis 

rodikliai/darbo su 

bylomis vertinimas 

Pagrindinį dėmesį skirti byloms, 

susijusioms su sunkiais 

tarpvalstybiniais nusikaltimais, 

kuriose būtina koordinuoti bendrus 

veiksmus.

Prisidėti prie diskusijų dėl Eurojusto 

gebėjimų stiprinimo siekiant dar 

efektyviau koordinuoti kompetentingų 

valstybių narių institucijų veiklą.

Eurojustas buvo pakviestas dalyvauti derybose dėl 

naujojo Sprendimo dėl Eurojusto. Derybų metu 

Eurojuste lankėsi COPEN darbo grupė. Naujajame 

Sprendime dėl Eurojusto numatyta galimybė 

gerinti keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą su 

nacionalinėmis institucijomis ir Europos teisminio tinklo 

kontaktiniais asmenimis, tokiu būdu stiprinant Eurojusto 

gebėjimus susitelkti į sudėtingas bei daugiašales 

baudžiamąsias bylas ir jų koordinavimą.

Tęsti bylų kokybės analizę. Toliau taikomas bylų kategorizavimas į standartines 

ir sudėtingas, be to, darbo su bylomis pobūdžiui ir 

sudėtingumui iliustruoti pasitelkiami ir kiti statistiniai 

duomenys (žr. 2 skyrių). 2009 m. veiklos programoje 

numatyta sukurti naują bendrą Darbo su bylomis 

vadovą, kuriame galėtų būti pateiktos gairės dėl su 

bylomis susijusios veiklos įregistravimo Bylų tvarkymo 

sistemoje laikinųjų darbinių failų (kurie šiuo metu 

paprastai neregistruojami) formatu. 

Eurojusto įgaliojimų, 

įtvirtintų 6 ir 7 

straipsniuose, 

įgyvendinimas

Išlaikyti aktyvų ir iniciatyvų vaidmenį 

tyrimų ir baudžiamųjų persekiojimų 

koordinavime, siekiant padėti 

kompetentingoms nacionalinėms 

institucijoms pasiekti kuo geresnių 

rezultatų.

Šiemet padaugėjo oficialių kreipimųsi 6 str. a) d. 

pagrindu. Vis dėlto savo įgaliojimus Eurojustas oficialiai 

išnaudojo vos keletoje bylų. 

Naujajame Sprendime dėl Eurojusto numatyta galimybė 

gerinti keitimąsi informacija ir stiprinti nacionalinių 

narių ir Kolegijos įgaliojimus, šitaip suteikiant daugiau 

galimybių iniciatyviai veiklai tyrimų ir baudžiamųjų 

persekiojimų koordinavimo metu.

Vis intensyvėjantis Eurojusto dalyvavimas Europolo 

analitinėse darbo bylose ir sustiprėję bendri abiejų 

organizacijų savitarpio ryšiai leidžia teikti dar 

efektyvesnę paramą nacionalinėms institucijoms. 

Eurojusto paskirti ekspertai dalyvavo darbiniuose 

pasitarimuose ir įsitraukė į keitimosi informacija 

procesą. Be to, koordinaciniuose pasitarimuose dalyvavo 

ir Europolo analitikai. Keliose sudėtingose bylose sutarta 

atlikti bendrus suderintus veiksmus (operacijas). Teisinė 

parama Europolo analitinėse darbo bylose pripažinta 

gyvybiškai svarbia tiek Europolo, tiek Eurojusto 

proaktyvių tikslų įgyvendinimui.
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Tema Gairės/užduotys	Eurojustui Įgyvendinimo	laipsnis

Pagerinti analitinius gebėjimus 

duomenų apdorojimo srityje, 

siekiant aktyvesnio vaidmens 

skatinant bendradarbiavimą 

ir koordinuojant tyrimus bei 

baudžiamuosius persekiojimus tarp 

nacionalinių teisinių institucijų ar 

kitų kompetentingų valstybių narių 

institucijų.

Bylų tvarkymo sistema (BTS) leidžia nustatyti sąsajas 

tarp konkrečių bylų. Siekiant patobulinti duomenų 

įvedimą į BTS, įdiegta naujoji BTS versija, o tolesnio 

projekto (E-POC III+) tikslas – dar labiau pagerinti 

programinę įrangą, kad ji leistų apdoroti dar daugiau 

ir dar geresnės kokybės duomenų. Priimti nauji bylų 

tvarkymo padėjėjai. Siekiant geresnės duomenų 

kokybės, surengti apmokymai BTS vartotojams.

Sustiprėjusio bendradarbiavimo su Europolu dėka 

galima toliau vystyti analitinius gebėjimus, papildančius 

Europolo atliekamą analizę, ir tuo pat metu užtikrinti 

Eurojusto gebėjimus tinkamai atlikti proaktyvų vaidmenį 

skatinant tarptautinį bendradarbiavimą ir koordinavimą.

Naujos funkcinės IT 

galimybės

Pilnai išnaudoti visas funkcines IT 

galimybes, pvz., vaizdo konferencijų 

įrangą ir saugaus susižinojimo su 

Europolu ir valstybėmis narėmis 

priemones, siekiant keistis informacija 

ir sustiprinti bendradarbiavimą.

Po bandomojo projekto Slovakijoje išplėstas 

susižinojimo su valstybėmis narėmis projektas leido 

Eurojusto nacionaliniuose biuruose naudojamas saugaus 

elektroninio ryšio priemones įdiegti ir valstybių narių 

institucijose. 2008 m. lapkritį toks ryšys jau veikė 22 

valstybėse narėse. Ši elektroninio pašto sistema leidžia 

dokumentus perduoti saugiai, operatyviai ir efektyviai.

Eurojustas įsigijo būtiną techninę įrangą, kurios 

dėka dar labiau modernizuotos vaizdo konferencijų 

galimybės. Šia įranga aprūpinta visa organizacija. Dabar 

vaizdo konferencijų metu galima užtikrinti ir sinchroninį 

vertimą. 

Darbo su bylomis 

vertinimas ir analizė

Išnaudoti visas darbo su bylomis 

analizės galimybes

Šviesti pareigūnus-praktikus apie 

naudingą patirtį ir galimus problemų 

sprendimo būdus

Eurojusto ir Europolo bendradarbiavimas analitinių 

duomenų srityje sustiprėjo tiek strateginiu, tiek 

darbiniu aspektu. Geresnis šių organizacijų veikimo 

būdų suvokimas leido kur kas geriau suprasti skirtingus 

akcentus ir papildomą potencialą Eurojusto ir Europolo 

rengiamose analitinėse ataskaitose. Savo strateginėse 

ir darbinėse ataskaitose Eurojustas ypač didelį dėmesį 

skyrė teisinio bendradarbiavimo klausimams ir 

instrumentams bei išsamiai teisinių duomenų analizei. 

Šiuo metu Eurojustas toliau tobulina savo veiklos 

vertinimo priemones ir plėtoja žinių bei naudingos 

patirties bylose ir su jomis susijusioje veikloje skleidimo 

koncepciją.

Neskaitant žinių ir patirties skleidimo Eurojusto 

rengiamuose koordinaciniuose ir taktiniuose 

pasitarimuose, patirtimi ir naudinga praktika taip 

pat dalijamasi, pavyzdžiui, JTG vadove ir strateginių 

seminarų metu. Be kita ko, Eurojustas kartu su 

Europolu suorganizavo bendrą strateginį pasitarimą 

OCTA prioritetų ir tarptautinio baudžiamojo 

persekiojimo klausimais. Baigiamojoje ataskaitoje 

pateiktose šio renginio išvadose aptariamos konkrečios 

nuolatinės problemos ar kliūtys tarptautinio teisinio 

bendradarbiavimo srityje. Minėtos išvados Tarybai 

pateiktos 2008 m. gegužę.
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Tema Gairės/užduotys	Eurojustui Įgyvendinimo	laipsnis

Rengti analizes Europolo leidžiamam 

Organizuoto nusikalstamumo grėsmės 

vertinimo (OCTA) dokumentui.

Eurojustas prisidėjo prie Europolo OCTA leidinio ir 

parengė atskirą skyrių apie savitarpio teisinę pagalbą, 

paremtą strateginių pasitarimų OCTA klausimais 

rezultatais. 

Be to, Eurojustas parengė atitinkamas ataskaitas 

Europolo ROCTA (Rusijos organizuoto nusikalstamumo 

grėsmės įvertinimas) ir TE-SAT (Terorizmo situacija 

ir tendencijos) leidiniams, pateikdamas jose tiek 

kiekybinę, tiek kokybinę Eurojusto darbo su bylomis 

analizę.

Kontaktinių asmenų 

dėl nusikaltimų 

elektroninėje erdvėje 

tinklai ir centrinis 

kontaktinis asmuo 

dingusių asmenų 

klausimais

Koordinuoti savo ir atitinkamose 

srityse veikiančių tarptautinių 

organizacijų ir struktūrų veiklą, 

siekiant išvengti dalinio funkcijų 

sutapimo ar dubliavimosi.

Eurojusto Atėnuose surengto strateginio pasitarimo 

nusikaltimų elektroninėje erdvėje klausimais metu 

delegatai iš valstybių narių (įskaitant nacionalinius 

kontaktinius asmenis nusikaltimų elektroninėje erdvėje 

klausimais), JAV, Europos Komisijos, Jungtinių Tautų 

Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos 

biuro (UNODC), Europos Tarybos, Europolo ir Cybex 

svarstė įvairius su šios rūšies nusikaltimais susijusius 

klausimus. Renginio dalyviai galėjo geriau suvokti 24/7 

tinklo, prie kurio sukūrimo prisidėjo Europos Taryba, 

egzistavimą, organizacinę struktūrą ir tikslus bei 

papildomą Eurojusto veiklą nusikaltimų elektroninėje 

erdvėje bylose.

Eurojusto kontaktinio asmens vaikų apsaugos 

klausimais vaidmuo buvo apibrėžtas 2008 m., siekiant 

užmegzti glaudžius ryšius su kitomis kompetentingomis 

organizacijomis ir struktūromis, veikiančiomis vaikų 

apsaugos srityje. Kontaktinis asmuo užmezgė ryšius su 

Europolu, Interpolu, UNODC, Komisija ir ES Finansine 

koalicija prieš seksualinį vaikų išnaudojimą Internete 

komerciniais tikslais. 

Trečiosios šalys Toliau plėtoti išorės santykius ir 

su trečiosiomis šalimis sudaryti 

bendradarbiavimo susitarimus, 

kuriuose, be kita ko, būtų numatytos 

aiškios nuostatos dėl duomenų 

apsaugos.

2008 m. lapkritį pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai 

su Šveicarija ir Buvusiąja Jugoslavijos Respublika 

Makedonija.

2008 m. lapkritį įvyko bendras seminaras apie 

pasirengimą ES ir JAV susitarimų dėl ekstradicijos ir 

savitarpio teisinės pagalbos įsigaliojimui, kurį surengė 

JAV, Europos Komisija ir Eurojustas.

Tęsiamos derybos su Rusijos Federacija; liepos mėnesį 

surengtas pasitarimas. 

Derybų su Ukraina tęsti kol kas negalima dėl 

nepakankamos teisinės bazės duomenų apsaugos 

srityje.

Pažintiniais tikslais Eurojuste svečiavosi Ukrainos ir 

Korėjos prokurorai.

Lichtenšteinas, Juodkalnija, Žaliojo kyšulio salos, 

Serbijos Respublika ir Izraelis išreiškė norą pradėti 

derybas dėl bendradarbiavimo susitarimų. 

Siekdamos plačiau susipažinti su Eurojusto veikla ir 

pradėti oficialias derybas Eurojuste lankėsi delegacijos 

iš Lichtenšteino, Juodkalnijos, Žaliojo kyšulio salų ir 

Moldovos. Visos šios šalys jau įtrauktos į 2009 m. 

derybų prioritetų sąrašą. 
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Tema Gairės/užduotys	Eurojustui Įgyvendinimo	laipsnis

Siekiant plėtoti jau užmegztus santykius, sustiprinti 

kontaktai su Bosnija ir Hercegovina.

Surengtas taktinis pasitarimas su MEDA šalimis, 

kurio tikslas – paskatinti teisinį bendradarbiavimą ir 

paraginti MEDA šalis paskirti savo kontaktinius asmenis 

bendradarbiavimui su Eurojustu.

Eurojustas – OLAF Su OLAF pasirašyti darbinius 

susitarimus.

2008 m. rugsėjį Eurojustas ir OLAF pasirašė praktinį 

susitarimą dėl bendradarbiavimo.

Eurojusto ir Europolo 

keitimasis informacija

Tobulinti keitimąsi informacija. Šalia sustiprėjusio bendradarbiavimo Europolo 

analitinėse darbo bylose ir apskritai tarp abiejų 

organizacijų, remiantis 2008 m. birželį priimtu 

Tarybos nutarimu ES pirmininkaujanti valstybė 

sudarė Eurojusto-Europolo atstovų darbo grupę, 

kuriai pavesta dar labiau pagerinti Eurojusto ir 

Europolo bendradarbiavimą (ypač kiek tai susiję su 

Europolo analitinėmis darbo bylomis) ir atitinkamai 

pakeisti bendradarbiavimo susitarimo nuostatas. Abi 

organizacijos parengė ir darbo grupei pateikė bendro 

susitarimo dokumento projektą su komentarais.

Kas dėl Eurojusto susiejimo su Europolo analitinėmis 

darbo bylomis, abi organizacijos parengė bendras 

rekomendacijas šiuo klausimu, paremtas dabartine 

teisine baze ir praktine patirtimi. 

Be to, įvardinta geriausia praktika, taikytina Eurojusto 

vidaus struktūroje, kontaktinių asmenų paskyrimo 

procese ir Eurojusto ekspertų atliekamoje Europolo 

analitinių darbo bylų analizėje.

Pradėjo veikti saugus susižinojimo kanalas, leidžiantis 

saugiai perduoti darbinę, strateginę ir techninę 

informaciją vadovaujantis Europolo-Eurojusto susitarimo 

nuostatomis.

Eurojustas – EJN 

(Europos teisminis 

tinklas)

Plėtoti nacionalinius kontaktus 

geresniam atitinkamos veiklos 

koordinavimui užtikrinti.

Be kita ko, naujajame Sprendime dėl Eurojusto 

numatyta galimybė nacionaliniu lygmeniu įdiegti naują 

Eurojusto nacionalinę koordinavimo sistemą, siekiant 

sustiprinti Eurojusto ir EJN santykius, pagerinti jų 

veiklos, paremtos papildomumo principu, koordinavimą 

ir išvengti galimo funkcijų dubliavimosi.

Europos arešto orderis 

(EAO)

Metinėje ataskaitoje teikti duomenis 

apie valstybių narių pranešimus apie 

terminų pažeidimus ir jų analizę.

Surinkti statistiniai duomenys apie EAO vykdymo 

bylas ir terminų pažeidimus, apie kuriuos informuotas 

Eurojustas.
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Kolegija patvirtino šiuos strateginius tikslus 2008 – 

2009 metams:

1. Kovos su terorizmu srityje užtikrinti, kad:

• Eurojustas galėtų dar efektyviau tvarkyti teroriz-

mo bylas; būtų sukurtos atitinkamos struktūros, 

skatinančios kompetentingas valstybių narių ins-

titucijas Eurojustui teikti visą reikiamą informaci-

ją apie terorizmą, kaip to reikalauja atitinkamas 

Tarybos sprendimas;

• Eurojustas galėtų apdoroti ir tvarkyti jam perduo-

tus duomenis apie terorizmą;

• Eurojustas galėtų prisidėti prie su terorizmu susi-

jusios veiklos politikos formavimo.

2. Tobulinti darbą su bylomis pasitelkiant šias priemones:

• Darbo su bylomis procedūrų standartizavimas;

• Darbo su bylomis vertinimo sistemos įdiegimas;

• Saugių mobiliojo ryšio sąlygų sukūrimas;

• Tvirtos ir saugios IT pagalbos sistemos įdiegimas 

darbo su bylomis srityje; 

• Saugaus ryšio kanalų su visų valstybių narių 

nacionalinėmis institucijomis įdiegimas.

3. Padidinti sudėtingų bylų, kurias valstybės narės per-

duoda Eurojustui, skaičių.

4. Įtikinti valstybes nares suteikti savo nacionaliniams 

nariams Eurojuste visą reikiamą paramą, leidžiančią 

jiems dirbti su bylomis, bei kitus nacionalinių narių 

įgaliojimus.

5. Susisteminti ir toliau plėtoti Eurojusto, Europos 

Teisminio tinklo, Europolo ir OLAF bendradarbiavimą.

6. Pasirašyti bent tris oficialius bendradarbiavimo 

susitarimus su Europos Sąjungai nepriklausančiomis 

šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis bei pagerinti 

valstybių narių ir ne Europos šalių bendradarbiavimą.

Eurojusto pasiekimai šiose srityse 2008 metais jau 

buvo pristatyti ankstesniuose šios ataskaitos skyriuo-

se. 

Be to, kitus tikslus įgyvendinti padeda ir BTS galimybių 

plėtra, saugaus elektroninio pašto ryšio įdiegimas vals-

tybėse narėse ir vaizdo konferencijų infrastruktūros 

sukūrimas.

Naujasis Tarybos sprendimas dėl Eurojusto veiklos 

stiprinimo dar labiau sustiprins Eurojusto efektyvumą, 

tuo pat metu suteikdamas tvirtą pagrindą tolesniam 

šių tikslų įgyvendinimui.

Be kita ko, naujuoju Sprendimu dėl Eurojusto siekiama 

patobulinti keitimąsi informacija, sustiprinti nacionali-

nių narių ir Kolegijos įgaliojimus ir pagerinti naciona-

linių institucijų ir EJN kontaktinių asmenų bendradar-

biavimą bei savitarpio ryšius su trečiosiomis šalimis ir 

kitomis Europos Sąjungos organizacijomis ir tinklais, 

ypač Europos teisminiu tinklu, Europolu ir OLAF.  

Pilnas 2002 m. Sprendimo dėl Eurojusto ir naujojo 

Tarybos sprendimo dėl Eurojusto veiklos stiprinimo 

nuostatų įgyvendinimas Eurojustui pasitarnaus kaip 

tvirtas pagrindas, kuriuo remdamasis jis galės teikti 

dar efektyvesnę paramą nacionalinėms institucijoms 

jų kovoje su sunkiais tarptautiniais nusikaltimais ir 

pasiekti 2008–2009 metams užsibrėžtus tikslus. 

Ateinančių metų tikslai bus įtraukti į 2010–2014 m. 

veiklos planą, kuriame bus ypač akcentuojamas naujo-

jo Sprendimo dėl Eurojusto įgyvendinimas.
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P R I E D A S 	 N r . 	 1	 	
Eurojusto	misija,	uždaviniai	 ir	struktūra	 	
(Tarybos	Pagrindų	sprendimas	2002/187/TVR)

Misija ir uždaviniai

Eurojustas – teisminio bendradarbiavimo institucija, 

įsteigta siekiant užtikrinti aukštą saugumo lygį laisvės, 

saugumo ir teisingumo erdvėje. Eurojustas įsteigtas 

remiantis 1999 m. spalio 15–16 d. Tamperėje priimtu 

Europos Tarybos sprendimu, siekiant sustiprinti kovą 

su sunkiu nusikalstamumu prisidedant prie optimalaus 

tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo veiksmų, vykdomų 

kelių valstybių narių teritorijose, koordinavimo, tuo pat 

metu gerbiant pagrindines teises ir laisves.

2000 m. gruodžio 14 d. ES Taryba oficialiai įstei-

gė laikinąją teisminio bendradarbiavimo grupę „Pro-

Eurojustą (Pro-Eurojust)”. Prokurorai iš visų valstybių 

narių siekė išbandyti įvairias kovos su sunkiu nusi-

kalstamumu stiprinimo koncepcijas, koordinuodami 

Europos Sąjungoje vykstančių tyrimų ir baudžiamųjų 

persekiojimų veiksmus.

Pro-Eurojustas savo veiklą pradėjo 2001 m. kovo 1 

d. Pats Eurojustas įsteigtas 2002 m. vasario 28 d. 

sprendimu kaip ES institucija, turinti juridinio asmens 

statusą (žr. 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą, 

įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais 

nusikaltimais, 2002/187/TVR). Eurojustas – pirmasis 

nuolatinis organas, teisminio bendradarbiavimo tikslu 

įsteigtas Europos teisės sistemoje, kurio veikla finan-

suojama iš bendrojo ES biudžeto.

Eurojusto veiklos stebėseną vykdo nepriklausomas 

Jungtinis priežiūros organas, kurio pareiga – užti-

krinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 

Sprendimo dėl Eurojusto reikalavimų. Jis taip pat 

nagrinėja asmenų skundus dėl prieigos prie asmens 

duomenų.

Eurojustas skatina ir gerina kompetentingų valsty-

bių narių institucijų vykdomų tyrimų ir baudžiamųjų 

persekiojimų koordinavimą ir stiprina kompetentingų 

valstybių narių institucijų bendradarbiavimą, ypač 

prisidėdamas prie efektyvesnio tarptautinių teisinės 

pagalbos pavedimų ir ekstradicijos prašymų vykdy-

mo. Kompetentingoms valstybių narių institucijoms 

Eurojustas teikia visą įmanomą paramą, kad jų atlie-

kami tyrimai ir baudžiamieji persekiojimai, susiję su 

tarptautiniais nusikaltimais, būtų kuo efektyvesni.

Valstybės narės prašymu Eurojustas gali suteikti para-

mą tyrimuose ir baudžiamuosiuose persekiojimuose, 

susijusiuose su ta valstybe nare ir Bendrijai nepri-

klausančia šalimi, jeigu su tokia šalimi yra sudarytas 

susitarimas dėl bendradarbiavimo ar jei iš esmės yra 

svarbu suteikti tokią pagalbą.

Eurojusto kompetencijos ribos sutampa su Europolo 

kompetencijos ribomis ir apima tas pačias nusikals-

tamų veikų rūšis, pvz., terorizmą, prekybą narkoti-

kais, prekybą žmonėmis, klastojimą, pinigų plovimą, 

nusikaltimus informatikai, nusikaltimus nuosavybei ar 

visuomenės gerovei (įskaitant sukčiavimą ir korupci-

ją), nusikalstamas veikas, nukreiptas prieš Europos 

Bendrijų finansinius interesus, nusikaltimus aplinkai 

ir dalyvavimą nusikalstamo susivienijimo veikloje. 

Valstybės narės prašymu Eurojustas gali teikti paramą 

ir su kitomis nusikaltimų rūšimis susijusiuose tyrimuo-

se ir baudžiamuosiuose persekiojimuose.

Eurojustas gali kreiptis į susijusių valstybių narių kom-

petentingas institucijas su prašymu:

— Pradėti tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą dėl 

konkrečių veikų;

— Koordinuoti bendrus veiksmus;

— Pripažinti, kad viena šalis yra palankesnėje padė-

tyje vykdyti baudžiamąjį persekiojimą nei kita;

— Sudaryti jungtinę tyrimo grupę

— Eurojustui pateikti informaciją, kuri reikalinga jo 

tikslų įgyvendinimui.

Be to, Eurojustas:

— užtikrina, kad kompetentingos institucijos viena 

kitą informuotų apie tyrimus ir baudžiamuo-

sius persekiojimus, apie kuriuos buvo pranešta 

Eurojustui;
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— padeda kompetentingoms institucijoms užtikrinti, 

kad tyrimai ir baudžiamieji persekiojimai būtų 

koordinuojami kuo efektyviau;

— padeda gerinti kompetentingų nacionalinių insti-

tucijų bendradarbiavimą, ypač remiantis Europolo 

analizėmis;

— bendradarbiauja ir konsultuojasi su Europos teis-

miniu tinklu (ETT), naudojasi jo dokumentinių 

duomenų baze ir padeda ją tobulinti;

— atsižvelgdamas į savo tikslus ir siekdamas page-

rinti kompetentingų institucijų bendradarbiavimą 

ir jų veiksmų koordinavimą, gali teikti teisinės 

pagalbos prašymus, jeigu: (i) šiuos prašymus 

parengė kompetentinga valstybės narės institu-

cija; (ii) šie prašymai susiję su tos institucijos 

konkrečioje byloje vykdomu tyrimu ar baudžia-

muoju persekiojimu, ir (iii) šie prašymai reika-

lauja Eurojusto įsikišimo koordinuojant bendrus 

veiksmus;

— gali prisidėti prie Europolo veiklos, ypač teikiant 

nuomones dėl Europolo atliktų analizių;

— gali teikti logistinę paramą, pvz., pasirūpinti ver-

timo raštu ir žodžiu paslaugomis ir rengti koordi-

nacinius pasitarimus.

Vykdydamas savo uždavinius, Eurojustas palaiko privi-

legijuotus santykius su ETT, Europolu, Europos Kovos su 

sukčiavimu tarnyba (OLAF) ir ryšių pareigūnais. Be to, 

jis gali su bendrijai nepriklausančiomis šalimis ir tarp-

tautinėmis organizacijomis ar institucijomis per Tarybą 

sudaryti susitarimus dėl bendradarbiavimo, kurie susiję 

su keitimusi informacija ar pareigūnų delegavimu.

Struktūra

Eurojustą sudaro 27 nacionaliniai nariai, po vieną dele-

guoti iš kiekvienos ES valstybės narės. Atsižvelgiant į 

atitinkamų valstybių narių teisines sistemas, jie yra 

teisėjai, prokurorai ar panašios kompetencijos policijos 

pareigūnai.

Kiekvienas nacionalinis narys turi laikytis jį paskyrusios 

valstybės narės nacionalinių teisės aktų, nustatančių jo 

statusą, kadenciją ir jam suteiktų teisminių įgaliojimų 

pobūdį ir mastą.

Kelios valstybės narės yra paskyrusios nacionalinių 

narių pavaduotojus ir padėjėjus, galinčius juos pakeis-

ti. Kai kuriems nacionaliniams nariams jų kasdienė-

je veikloje padeda deleguoti nacionaliniai ekspertai, 

kuriems nacionalinės institucijos paveda padėti nacio-

naliniams nariams nagrinėti bylas. Deleguoti nacionali-

niai ekspertai dirba Eurojusto administracijos sudėtyje, 

tačiau glaudžiai bendradarbiauja ir su savo šalių naci-

onaliniais biurais.

Nacionaliniai nariai sudaro Eurojusto Kolegiją, kuri 

atsakinga už Eurojusto veiklą ir jos organizavimą. Savo 

tikslus Eurojustas gali įgyvendinti per vieną ar daugiau 

nacionalinių narių arba veikdamas kaip Kolegija.

Kolegijai padeda administracija. Administracijos direk-

torius atsakingas už nuolatinį Eurojusto veiklos admi-

nistravimą ir personalo valdymą.

Eurojustas sukūrė ir įgyvendino darbo sistemą, sudary-

tą iš trylikos darbo grupių ir dviejų konsultacinių skyrių 

(nusikaltimai elektroninėje erdvėje ir su futbolu susiję 

nusikaltimai), kuri leidžia nacionaliniams nariams efek-

tyviai išnaudoti savo laiką, žinias ir išteklius, greičiau 

priimti sprendimus ir geriau prisitaikyti prie kintančios 

organizacijos formos ir dydžio. Be to, šios struktūros 

dėka Kolegijos nariai gali dirbti mažose grupelėse ir 

nagrinėti konkrečias temas ir klausimus.Darbo gru-

pės naudojasi įvairiapuse nacionalinių narių patirtimi 

bei žiniomis, siekdamos užbaigti parengiamuosius 

darbus dėl klausimų, susijusių su veiklos politika ir 

kitomis praktinėmis problemomis. Po to darbo grupės 

už tai atsiskaito ir teikia atitinkamas rekomendacijos 

Kolegijai, kuri priima galutinį sprendimą.

Darbo grupes sudaro nacionaliniai nariai, jų padėjėjai 

ir deleguoti nacionaliniai ekspertai; joms taip pat pade-

da administracijos darbuotojai.

2008 m. sausį Kolegija patvirtino Eurojusto kontakti-

nio asmens vaikų apsaugos klausimais funkcijas (žr. 

2 skyrių).
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P R I E D A S 	 N R . 	 2

Nacionaliniai	biurai

Belgija

Michèle Coninsx – Kolegijos vicepirmininkė ir Belgijos nacionalinė narė, prokurorė. 2001 m. 

kovo mėn. pradėjo dirbti Pro-Eurojuste.

Bulgarija

Mariana Ilieva Lilova – Bulgarijos nacionalinė narė, prokurorė. Eurojuste dirba nuo 2007 m. 

kovo mėn.

Čekijos	Respublika

Pavel Zeman – Čekijos Respublikos nacionalinis narys, prokuroras. Eurojuste dirba nuo 

2004 m. gegužės mėn.

Anna Richterová – Čekijos Respublikos nacionalinio nario pavaduotoja, prokurorė. Eurojuste 

dirba nuo 2008 m. spalio mėn.

Alice Havliková – Čekijos Respublikos deleguota nacionalinė ekspertė, prokurorė. Eurojuste 

dirba nuo 2008 m. spalio mėn.

„Eurojustą sudaro pagal kiekvienos valstybės narės 

teisinę sistemą paskirtas nacionalinis narys, kuris yra 

prokuroras, teisėjas arba atitinkamos kompetencijos 

policijos pareigūnas.” 

Toliau nurodytos pareigos atitinka šias funkcijas, numa-

tytas Sprendimo dėl Eurojusto 2 straipsnio 1 dalyje. 

Išsamesnė informacija apie nacionalinius narius, jų 

pavaduotojus ir padėjėjus pateikiama mūsų interneto 

svetainėje www.eurojust.europa.eu 
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2008 m. iš Eurojusto išėjo:

Jaroslava Novotná – Čekijos Respublikos nacionalinio nario pavaduotoja, prokurorė. Eurojuste 

dirbo nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2008 m. rugsėjo mėn.

Katerine Weissová – Čekijos Respublikos deleguota nacionalinė ekspertė, prokurorė. 

Eurojuste dirbo nuo 2008 m. birželio mėn. iki 2008 m. rugsėjo mėn.

Jana Zezulová – Čekijos Respublikos deleguota nacionalinė ekspertė, prokurorė. Eurojuste 

dirbo nuo 2008 m. sausio mėn. iki 2008 m. gegužės mėn.

Danija

Lennart Hem Lindblom – Danijos nacionalinis narys, prokuroras. Eurojuste dirba nuo 

2006 m. rugsėjo mėn.

Vokietija

Michael Grotz – Vokietijos nacionalinis narys, prokuroras. Eurojuste dirba nuo 2007 m. spalio 

mėn.

Benedikt Welfens – Vokietijos nacionalinio nario pavaduotojas, prokuroras. Eurojuste dirba 

nuo 2006 m. spalio mėn.



59

Jörg Schröder – Vokietijos nacionalinio nario padėjėjas, prokuroras. Eurojuste dirba nuo 

2008 m. sausio mėn.

Veronika Keller – Vokietijos deleguota nacionalinė ekspertė, prokurorė. Eurojuste dirba nuo 

2008 m. vasario mėn. 

2008 m. iš Eurojusto išėjo:

Susanne Stotz – Vokietijos nacionalinio nario padėjėja, teisėja. Eurojuste dirbo nuo 2005 m. 

sausio mėn. iki 2008 m. sausio mėn.

Estija

Raivo Sepp – Kolegijos vicepirmininkas ir Estijos nacionalinis narys, prokuroras. Eurojuste 

dirba nuo 2004 m. gegužės mėn.

Laura Vaik – Estijos deleguota nacionalinė ekspertė, prokurorė. Eurojuste dirba nuo 2008 m. 

kovo mėn. 

Airija

Jarlath Spellman – Airijos nacionalinis narys, prokuroras. Eurojuste dirba nuo 2005 m. birželio 

mėn.
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Graikija

Lampros Patsavellas – Graikijos nacionalinis narys, prokuroras. Eurojuste dirba nuo 2005 m. 

birželio mėn.

Efstathios Tsirmpas – Graikijos deleguotas nacionalinis ekspertas, mokesčių įstaigos pareigū-

nas. Eurojuste dirba nuo 2008 m. lapkričio mėn. 

Ispanija

Juan Antonio García Jabaloy – Ispanijos nacionalinis narys, prokuroras. Eurojuste dirba nuo 

2006 m. spalio mėn.

María Teresa Gálvez Díez – Ispanijos nacionalinio nario pavaduotoja nuo 2008 m. spa-

lio mėn., prokurorė. Iki 2008 m. birželio mėn. – Ispanijos deleguota nacionalinė ekspertė. 

Eurojuste dirba nuo 2003 m. lapkričio mėn.

Santiago García-Noblejas – Ispanijos deleguotas nacionalinis ekspertas, policijos pareigūnas. 

Eurojuste dirba nuo 2008 m. gegužės mėn.

Prancūzija

Gérard Loubens – Prancūzijos nacionalinis narys, prokuroras. Eurojuste dirba nuo 2008 m. 

rugpjūčio mėn.

Marie-José Aube-Lotte – Prancūzijos nacionalinio nario pavaduotoja, prokurorė. Eurojuste 

dirba nuo 2006 m. rugsėjo mėn.
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Alain Grellet – Prancūzijos nacionalinio nario pavaduotojas, prokuroras. Eurojuste dirba nuo 

2007 m. rugsėjo mėn. 

Anne Delahaie – Prancūzijos nacionalinio nario padėjėja, teisininkė. 2001 m. birželio mėn. 

pradėjo dirbti Pro-Eurojuste.

2008 m. iš Eurojusto išėjo:

François Falletti – Prancūzijos nacionalinis narys iki 2008 m. liepos mėn., prokuroras. 

Eurojuste dirbo nuo 2004 m. rugsėjo mėn.

Marie-Pierre Falletti – Prancūzijos nacionalinio nario padėjėja nuo 2004 m. rugsėjo mėn. iki 

2008 m. liepos mėn., teisininkė. 

Italija

Carmen Manfredda – Italijos nacionalinio nario pavaduotoja, prokurorė. Eurojuste dirba nuo 

2004 m. balandžio mėn.

Filippo Spiezia – Italijos nacionalinio nario pavaduotojas, prokuroras. Eurojuste dirba nuo 

2007 m. gruodžio mėn.

Cristiano Ripoli – Italijos deleguotas nacionalinis ekspertas, policijos pareigūnas. Eurojuste 

dirba nuo 2007 m. lapkričio mėn. 
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2008 m. iš Eurojusto išėjo:

Cesare Martellino – Italijos nacionalinis narys iki 2008 m. birželio mėn., prokuroras. Eurojuste 

dirbo nuo 2002 m. birželio mėn.

Kipras

Katerina Loizou – Kipro nacionalinė narė, prokurorė. Eurojuste dirba nuo 2004 m. rugsėjo 

mėn.

Latvija

Gunãrs Bundzis – Latvijos nacionalinis narys, prokuroras. Eurojuste dirba nuo 2004 m. balan-

džio mėn.

Dagmara Fokina – Latvijos nacionalinio nario padėjėja, prokurorė. Eurojuste dirba nuo 

2004 m. balandžio mėn.

Lietuva

Laima Čekelienė – Lietuvos nacionalinė narė, prokurorė. Eurojuste dirba nuo 2008 m. kovo 

mėn.

2008 m. iš Eurojusto išėjo:

Tomas Krusna – Lietuvos nacionalinis narys, prokuroras. Eurojuste dirbo nuo 2006 m. liepos 

mėn. iki 2008 m. kovo mėn.
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Liuksemburgas

Carlos Zeyen – Liuksemburgo nacionalinis narys, prokuroras. Eurojuste dirba nuo 2006 m. 

rugsėjo mėn.

Vengrija

Ilona Lévai – Vengrijos nacionalinė narė, prokurorė. Eurojuste dirba nuo 2004 m. gegužės 

mėn.

2008 m. iš Eurojusto išėjo:

Balázs Garamvölgyi – Vengrijos deleguotas nacionalinis ekspertas, prokuroras. Eurojuste 

dirbo nuo 2008 m. liepos mėn. iki 2008 m. gruodžio mėn. 

Malta

Donatella Frendo Dimech – Maltos nacionalinė narė, prokurorė. Eurojuste dirba nuo 2004 

m. birželio mėn.

Nyderlandai

Arend Vast – Nyderlandų nacionalinis narys, prokuroras. Eurojuste dirba nuo 2007 m. spalio 

mėn.



64

Jolien Kuitert – Nyderlandų nacionalinio nario pavaduotoja, prokurorė. Nuo 2002 m. birželio 

mėn. iki 2008 m. birželio mėn. ėjo nacionalinio nario pavaduotojos pareigas, o 2008 m. spalio 

mėn. vėl grįžo į Eurojustą kaip nacionalinio nario pavaduotoja.

Thea Warmerdam – Nyderlandų nacionalinio nario padėjėja, teisininko padėjėja. Eurojuste 

dirba nuo 2008 m. balandžio mėn.

Willette Smeenk – Nyderlandų nacionalinio nario padėjėja, prokurorė. Eurojuste dirba nuo 

2008 m. spalio mėn.

Austrija

Ursula Koller – Austrijos nacionalinė narė, teisėja. Eurojuste dirba nuo 2005 m. gruodžio 

mėn.

Ulrike Kathrein – Austrijos nacionalinio nario pavaduotoja, prokurorė. Eurojuste dirba nuo 

2008 m. gruodžio mėn.

Lisa Horvatits – Austrijos nacionalinio nario padėjėja, teisininkė. Eurojuste dirba nuo 

2008 m. kovo mėn.

Lenkija

Mariusz Skowroński – Lenkijos nacionalinis narys, prokuroras. Eurojuste dirba nuo 2005 m. 

gruodžio mėn.
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Portugalija

José Luís Lopes da Mota – Kolegijos pirmininkas ir Portugalijos nacionalinis narys, prokuro-

ras. 2001 m. kovo mėn. pradėjo dirbti Pro-Eurojuste. 

António Luís Santos Alves – Portugalijos nacionalinio nario pavaduotojas, prokuroras. 

Eurojuste dirba nuo 2004 m. balandžio mėn.

José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra – Portugalijos deleguotas nacionalinis eks-

pertas, prokuroras. Eurojuste dirba nuo 2007 m. spalio mėn.

Rumunija

Elena Dinu – nuo 2007 m. sausio mėn. Rumunijos nacionalinė narė, prokurorė. 2006 m. rug-

sėjo mėn. pradėjo dirbti Eurojuste kaip ryšių pareigūnė.

Slovėnijos	Respublika

Malči Gabrijelčič – Slovėnijos Respublikos nacionalinė narė, prokurorė. Eurojuste dirba nuo 

2005 m. liepos mėn.

Gregor Žika Ševo – Slovėnijos Respublikos deleguotas nacionalinis ekspertas, teisėjas. 

Eurojuste dirba nuo 2008 m. liepos mėn.
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2008 m. iš Eurojusto išėjo:

Jaka Brezigar – Slovėnijos Respublikos deleguotas nacionalinis ekspertas, teisėjas. Eurojuste 

dirbo nuo 2008 m. sausio mėn. iki 2008 m. liepos mėn.

Slovakijos	Respublika

Ladislav Hamran – Slovakijos Respublikos nacionalinis narys, prokuroras. Eurojuste dirba nuo 

2007 m. rugsėjo mėn.

Ladislav Majerník – Slovakijos Respublikos deleguotas nacionalinis ekspertas, prokuroras. 

Eurojuste dirba nuo 2008 m. spalio mėn.

2008 m. iš Eurojusto išėjo:

Jana Kopernická – Slovakijos Respublikos deleguota nacionalinė ekspertė, prokurorė. 

Eurojuste dirbo nuo 2008 m. birželio mėn. iki 2008 m. rugsėjo mėn.

Suomija

Ritva Sahavirta – Suomijos nacionalinė narė, prokurorė. Eurojuste dirba nuo 2008 m. rug-

pjūčio mėn.

Maarit Loimukoski – Suomijos nacionalinė narė nuo 2004 m. rugpjūčio mėn. iki 2008 m. 

liepos mėn., prokurorė. 2008 m. rugpjūčio mėn. sugrįžo į Eurojustą ir buvo paskirta į Suomijos 

nacionalinio nario pavaduotojos pareigas. 
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Kaj Björkqvist – Suomijos nacionalinio nario padėjėjas, policijos pareigūnas. Eurojuste dirba 

nuo 2008 m. gruodžio mėn.

2008 m. iš Eurojusto išėjo:

Taina neira – Suomijos nacionalinio nario pavaduotoja, policijos pareigūnė. Eurojuste dirbo 

nuo 2007 m. gruodžio mėn. iki 2008 m. liepos mėn.

Švedija

Ola Laurell – Švedijos nacionalinis narys, prokuroras. Eurojuste dirba nuo 2007 m. rugsėjo 

mėn.

Annette von Sydow – Švedijos nacionalinio nario pavaduotoja, prokurorė. Eurojuste dirba nuo 

2005 m. rugsėjo mėn.

2008 m. iš Eurojusto išėjo:

Leif Görts – Švedijos deleguotas nacionalinis ekspertas, prokuroras. Eurojuste dirbo nuo 

2008 m. sausio mėn. Iki 2008 m. gruodžio mėn.

Jungtinė	Karalystė

Aled Williams – Jungtinės Karalystės nacionalinis narys, prokuroras. Eurojuste dirba nuo 

2006 m. liepos mėn.
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Phil Hicks – Jungtinės Karalystės nacionalinio nario padėjėjas, prokuroras. Eurojuste dirba nuo 

2006 m. birželio mėn.

Vincent Lunny – Jungtinės Karalystės nacionalinio nario padėjėjas, prokuroras. Eurojuste 

dirba nuo 2008 m. rugpjūčio mėn.

Janine Wood – Jungtinės Karalystės deleguota nacionalinė ekspertė, prokurorė. Eurojuste 

dirba nuo 2008 m. lapkričio mėn.

2008 m. iš Eurojusto išėjo:

Lynne Barrie – Jungtinės Karalystės nacionalinio nario padėjėja nuo 2007 m. spalio mėn. iki 

2008 m. rugpjūčio mėn., prokurorė. 

Administracijos	direktorius

Jacques Vos – laikinasis administracijos direktorius nuo 2008 m. gegužės mėn.

2008 m. iš Eurojusto išėjo:

Ernst Merz – Eurojusto administracijos direktorius iki 2008 m. gegužės mėn. 
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Trečiųjų	šalių	atstovai	Eurojuste

Ryšių	prokurorai

Norvegija

Kim Sundet – Norvegijos ryšių prokuroras. Eurojuste dirba nuo 2007 m. sausio mėn.

Jungtinės	Amerikos	Valstijos

Mary Lee Warren – JAV ryšių prokurorė. Eurojuste dirba nuo 2007 m. rugpjūčio mėn.
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ES/JAV seminaras dėl ES ir JAV savitarpio 

susitarimų, Zutermere (Zoetermeer)

(Nyderlandai)

Strateginis pasitarimas dėl nusikaltimų 

elektroninėje erdvėje Atėnuose (Graikija)

Pažintinis seminaras Jorke (Jungtinė Karalystė)

Strateginis pasitarimas prekybos žmonėmis 

ir liudytojų apsaugos klausimais Portorože 

(Slovėnija)
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