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PR_COD_1amCOM

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru 
tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropolu), un ar kuru atceļ 
Lēmumu 2009/371/TI un Lēmumu 2005/681/TI
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0173),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 88. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam(C7-0094/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta 
komitejas, Budžeta kontroles komitejas un Konstitucionālo jautājumu komitejas 
atzinumus (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es
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Pamatojums

Referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL apvienošana nav lietderīga, jo, lai arī abas ir 
policijas iestādes, tām ir ļoti atšķirīgi mērķi un uzdevumi sadarbības jomā Eiropas Savienības 
brīvības, drošības un taisnīguma telpā. Šis skaidrojums ir attiecināms uz visiem turpmākajiem 
grozījumiem ar svītrojumiem.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz CEPOL, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL apvienošana 
nav lietderīga.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz CEPOL, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL apvienošana 
nav lietderīga.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „Stokholmas programma – atvērta un 
droša Eiropa tās pilsoņu un viņu 
aizsardzības labā” aicina Eiropolu 
attīstīties un kļūt par „centru informācijas 
apmaiņai starp dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestādēm, pakalpojumu 
sniedzēju un platformu, ko var izmantot 
tiesībaizsardzības dienesti”. Pamatojoties 
uz Eiropola darbības novērtējumu, šā 
mērķa sasniegšanas nolūkā ir nepieciešams 
vēl vairāk stiprināt tā darbības efektivitāti. 
Stokholmas programma arī izvirza mērķi 
veidot patiesu Eiropas tiesībaizsardzības 
kultūru, izveidojot Eiropas apmācības 
shēmas un apmaiņas programmas visiem 
attiecīgo tiesībaizsardzības profesiju 
pārstāvjiem valsts un Savienības līmenī.

(4) „Stokholmas programma – atvērta un 
droša Eiropa tās pilsoņu un viņu 
aizsardzības labā” aicina Eiropolu 
attīstīties un kļūt par „centru informācijas 
apmaiņai starp dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestādēm, pakalpojumu 
sniedzēju un platformu, ko var izmantot 
tiesībaizsardzības dienesti”. Pamatojoties 
uz Eiropola darbības novērtējumu, šā 
mērķa sasniegšanas nolūkā ir nepieciešams 
vēl vairāk stiprināt tā darbības efektivitāti.

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz apmācību, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL 
apvienošana nav lietderīga.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Noziedznieku un teroristu lielapjoma 
tīkli rada būtiskus draudus Savienības 
iekšējai drošībai un tās pilsoņu drošībai un 
dzīves apstākļiem. Pieejamie draudu 
novērtējumi liecina, ka noziedznieku 
grupas darbojas arvien vairākās un dažādās 
jomās un pāri robežām. Tādēļ valstu 

(5) Noziedznieku un teroristu lielapjoma 
tīkli rada būtiskus draudus Savienības 
iekšējai drošībai un tās pilsoņu drošībai un 
dzīves apstākļiem. Pieejamie draudu 
novērtējumi liecina, ka noziedznieku 
grupas darbojas arvien vairākās un dažādās 
jomās un pāri robežām. Tādēļ valstu 
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tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešams 
ciešāk sadarboties ar savām līdziniecēm 
citās dalībvalstīs. Šajā sakarībā 
nepieciešams attiecīgi nodrošināt Eiropolu, 
lai tas varētu sniegt lielāku atbalstu 
dalībvalstīm noziedzības novēršanā, 
analīzē un izmeklēšanā Savienības mērogā. 
Tas ir apstiprinājies arī Lēmuma 
2009/371/TI un Lēmuma 2005/681/TI 
novērtējumos.

tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešams 
ciešāk sadarboties ar savām līdziniecēm 
citās dalībvalstīs. Šajā sakarībā 
nepieciešams attiecīgi nodrošināt Eiropolu, 
lai tas varētu sniegt lielāku atbalstu 
dalībvalstīm noziedzības novēršanā, 
analīzē un izmeklēšanā Savienības mērogā. 
Tas ir apstiprinājies arī Lēmuma 
2009/371/TI novērtējumā.

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz CEPOL, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL apvienošana 
nav lietderīga.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz CEPOL, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL apvienošana 
nav lietderīga.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz CEPOL, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL apvienošana 
nav lietderīga.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Eiropolam būtu jānodrošina 
kvalitatīvāka, saskanīga un konsekventa 
apmācība visu pakāpju tiesībaizsardzības 
amatpersonām skaidri noteiktā sistēmā 
saskaņā ar apzinātajām apmācības 
vajadzībām.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz apmācību, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL 
apvienošana nav lietderīga.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai vairotu Eiropola kā centra 
informācijas apmaiņai Savienībā 
efektivitāti, noteikumos būtu skaidri 
jāparedz, ka dalībvalstis sniedz Eiropolam 
datus, kas tam nepieciešami tā mērķu 
sasniegšanai. Īstenojot šādus pienākumus, 
dalībvalstīm būtu jāpievērš īpaša uzmanība 
tādu datu sniegšanai, kuri ir būtiski cīņā 
pret tādiem noziegumiem, kas saskaņā ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
instrumentiem tiek uzskatīti par 
stratēģiskām un operatīvām prioritātēm. 
Dalībvalstīm būtu arī jāiesniedz Eiropolam 
kopija no divpusējās vai daudzpusējās 
informācijas apmaiņas ar citām 
dalībvalstīm par noziegumiem, uz ko 
attiecas Eiropola mērķi. Vienlaikus 
Eiropolam būtu jāpalielina sava 
dalībvalstīm sniegtā atbalsta līmenis, lai 
veicinātu savstarpējo sadarbību un 
informācijas apmaiņu. Eiropolam būtu 
jāiesniedz gada pārskats visām iestādēm 
un valstu parlamentiem par to, kādā 
apmērā katra dalībvalsts tam sniedz 
informāciju.

(11) Lai vairotu Eiropola kā centra 
informācijas apmaiņai Savienībā 
efektivitāti, noteikumos būtu skaidri 
jāparedz, ka dalībvalstis sniedz Eiropolam 
datus, kas tam nepieciešami tā mērķu 
sasniegšanai. Īstenojot šādus pienākumus, 
dalībvalstīm būtu jāpievērš īpaša uzmanība 
tādu datu sniegšanai, kuri ir būtiski cīņā 
pret tādiem noziegumiem, kas saskaņā ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
instrumentiem tiek uzskatīti par 
stratēģiskām un operatīvām prioritātēm. 
Dalībvalstīm būtu arī jāiesniedz Eiropolam 
kopija no divpusējās vai daudzpusējās 
informācijas apmaiņas ar citām 
dalībvalstīm par noziegumiem, uz ko 
attiecas Eiropola mērķi. Vienlaikus 
Eiropolam būtu jāpalielina sava 
dalībvalstīm sniegtā atbalsta līmenis, lai 
veicinātu savstarpējo sadarbību un 
informācijas apmaiņu.

Or. es

Pamatojums

Eiropola kompetencē nav jābūt dalībvalstu pārbaudei un vērtēšanai.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību (12) Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību 
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starp Eiropolu un dalībvalstīm, katrā 
dalībvalstī būtu jāizveido valsts vienība. 
Tai vajadzētu būt galvenajai sadarbības 
koordinācijas struktūrai starp dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestādēm un Eiropolu. 
Lai nodrošinātu pastāvīgu un efektīvu 
informācijas apmaiņu starp Eiropolu un 
valsts vienībām un veicinātu to sadarbību, 
katrai valsts vienībai būtu jānorīko uz 
Eiropolu vismaz viens sadarbības 
koordinators.

starp Eiropolu un dalībvalstīm, katrā 
dalībvalstī būtu jāizveido valsts vienība. 
Šajā regulā ir jāsaglabā Eiropola valsts 
vienības kā dalībvalsts interešu 
aizstāvības nodrošinātājas loma aģentūrā. 
Valsts vienībai ir jābūt kā 
kontaktpunktam starp Eiropolu un 
kompetentajām iestādēm, ar Eiropola 
starpniecību nodrošinot centralizētu un 
arī saskaņotu pilnīgu sadarbību starp 
dalībvalstīm un Eiropolu, tādējādi ļaujot 
dalībvalstīm vienoti reaģēt uz Eiropola 
prasībām. Lai nodrošinātu pastāvīgu un 
efektīvu informācijas apmaiņu starp 
Eiropolu un valsts vienībām un veicinātu to 
sadarbību, katrai valsts vienībai būtu 
jānorīko uz Eiropolu vismaz viens 
sadarbības koordinators.

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz apmācību, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL 
apvienošana nav lietderīga.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu, ka Savienības 
līmeņa tiesībaizsardzības apmācība ir 
kvalitatīva, saskanīga un konsekventa, 
Eiropolam būtu jārīkojas saskaņā ar 
Savienības tiesībaizsardzības apmācības 
politiku. Savienības līmeņa apmācībai 
vajadzētu būt pieejamai visu pakāpju 
tiesībaizsardzības amatpersonām. 
Eiropolam būtu jānodrošina, ka apmācība 
tiek izvērtēta un ka apmācības vajadzību 
novērtējumu secinājumus iekļauj 
plānošanā, lai novērstu pārklāšanos. 
Eiropolam būtu jāveicina Savienības 
līmenī sniegtās apmācības atzīšana 

svītrots
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dalībvalstīs.

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz apmācību, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL 
apvienošana nav lietderīga.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai efektīvi kontrolētu Eiropola 
darbību, Komisijai un dalībvalstīm 
vajadzētu būt pārstāvētām tā valdē. Lai 
atspoguļotu jaunās aģentūras divējādās 
pilnvaras – operatīvo atbalstu un 
tiesībaizsardzības apmācību –, valdes 
pilntiesīgie locekļi būtu jāieceļ, 
pamatojoties uz viņu zināšanām par 
sadarbību tiesībaizsardzības jomā, bet 
aizstājēji būtu jāieceļ, pamatojoties uz 
viņu zināšanām par valsts politiku 
tiesībaizsardzības amatpersonu apmācības 
jomā. Aizstājējiem būtu jādarbojas kā 
pilntiesīgiem locekļiem pilntiesīgā locekļa 
prombūtnē un visos gadījumos, kad tiek 
apspriesta apmācība vai pieņemti lēmumi 
saistībā ar to. Valdei padomus būtu 
jāsniedz zinātniskai komitejai apmācības 
tehniskos jautājumos.

(16) Lai efektīvi kontrolētu Eiropola 
darbību, Komisijai un dalībvalstīm 
vajadzētu būt pārstāvētām tā valdē.

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz apmācību, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL 
apvienošana nav lietderīga.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Valdei būtu jāpiešķir nepieciešamās 
pilnvaras, īpaši, izstrādāt budžetu, 
pārbaudīt tā izpildi, pieņemt attiecīgus 
finansiālus noteikumus un plānošanas 
dokumentus, izveidot pārredzamas darba 
procedūras Eiropola izpilddirektora 
lēmumu pieņemšanai un pieņemt gada 
darbības pārskatu. Tai būtu jāīsteno 
iecēlējinstitūcijas pilnvaras attiecībā uz 
aģentūras personālu, tostarp 
izpilddirektoru. Lai vienkāršotu lēmumu 
pieņemšanas procesu un pastiprinātu 
administratīvās un budžeta pārvaldības 
pārraudzību, valdei vajadzētu arī būt 
tiesībām izveidot izpildvaldi.

(17) Valdei būtu jāpiešķir nepieciešamās 
pilnvaras, īpaši, izstrādāt budžetu, 
pārbaudīt tā izpildi, pieņemt attiecīgus 
finansiālus noteikumus un plānošanas 
dokumentus, izveidot pārredzamas darba 
procedūras Eiropola izpilddirektora 
lēmumu pieņemšanai un pieņemt gada 
darbības pārskatu. Tai būtu jāīsteno 
iecēlējinstitūcijas pilnvaras attiecībā uz 
aģentūras personālu, tostarp 
izpilddirektoru. 

Or. es

Pamatojums

Referents uzskata, ka nav lietderīgi izveidot izpildvaldi, lai nodrošinātu Eiropola iekšējo 
pārredzamību un demokrātiju.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai ievērotu datu piederību un 
informācijas aizsardzību, dalībvalstīm un 
iestādēm trešās valstīs un starptautiskām 
organizācijām būtu jāvar noteikt mērķi, 
kuram Eiropols var apstrādāt viņu sniegtos 
datus, un ierobežot piekļuves tiesības.

(21) Lai ievērotu datu piederību un 
informācijas aizsardzību, dalībvalstīm un 
iestādēm trešās valstīs un starptautiskām 
organizācijām būtu jāvar noteikt mērķi, 
kuram Eiropols var apstrādāt viņu sniegtos 
datus, un ierobežot piekļuves tiesības. Šāds 
ierobežojums veicina pārredzamību un 
tiesisko noteiktību, kas ir ļoti svarīgi 
policijas sadarbības jomā.
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Or. es

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai stiprinātu operatīvo sadarbību 
starp aģentūrām un, īpaši, lai izveidotu 
saiknes starp datiem, kas jau ir dažādu 
aģentūru rīcībā, Eiropolam būtu jādod 
iespēja Eurojust un Eiropas Birojam 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) piekļūt un 
spēt veikt meklējumus pēc Eiropolam 
pieejamiem datiem.

(23) Lai stiprinātu operatīvo sadarbību 
starp aģentūrām un, īpaši, lai izveidotu 
saiknes starp datiem, kas jau ir dažādu 
aģentūru rīcībā, Eiropolam būtu jādod 
iespēja Eurojust piekļūt un spēt veikt 
meklējumus pēc Eiropolam pieejamiem 
datiem saskaņā ar īpašām garantijām. 

Or. es

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. panta 2. punkta b) apakšpunktā ir atsauce uz 
īpašu saziņu starp Eiropolu un Eurojust, tāpēc nav vajadzības vēl iekļaut OLAF.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Tādā apmērā, kāds nepieciešams tā 
uzdevumu izpildei, Eiropolam būtu jāuztur 
sadarbības attiecības ar citām Savienības 
struktūrām, trešo valstu tiesībaizsardzības 
iestādēm un tiesībaizsardzības mācību 
iestādēm, starptautiskām organizācijām un 
privātām pusēm.

(24) Tādā apmērā, kāds nepieciešams tā 
uzdevumu izpildei, Eiropolam būtu jāuztur 
sadarbības attiecības ar citām Savienības 
struktūrām, trešo valstu tiesībaizsardzības 
iestādēm, starptautiskām organizācijām un 
privātām pusēm.

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz apmācību, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL 
apvienošana nav lietderīga.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai nodrošinātu darbības efektivitāti, 
Eiropolam vajadzētu varēt veikt visas 
informācijas, izņemot personas datus, 
apmaiņu ar citām Savienības struktūrām, 
trešo valstu tiesībaizsardzības iestādēm un
tiesībaizsardzības mācību iestādēm un
starptautiskām organizācijām tādā apmērā, 
kāds nepieciešams tā uzdevumu veikšanai. 
Tā kā uzņēmējsabiedrību, uzņēmumu, 
uzņēmumu asociāciju, nevalstisko 
organizāciju un citu privātu pušu rīcībā ir 
zinātība un dati, kas tieši attiecas uz 
smagās noziedzības un terorisma 
novēršanu un apkarošanu, Eiropolam 
vajadzētu varēt veikt šādu datu apmaiņu arī 
ar privātām pusēm. Lai novērstu un 
apkarotu kibernoziedzību saistībā ar tīkla 
un informācijas drošības incidentiem, 
Eiropolam būtu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
[pieņemtās direktīvas nosaukums] par 
pasākumiem, kas nodrošinātu vienādi 
augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību 
visā Savienībā, jāsadarbojas un jāveic 
informācijas, izņemot personas datu, 
apmaiņa ar valstu iestādēm, kuru 
kompetencē ir tīklu un informācijas 
sistēmu drošība.

(25) Lai nodrošinātu darbības efektivitāti, 
Eiropolam vajadzētu varēt veikt visas 
informācijas, izņemot personas datus, 
apmaiņu ar citām Savienības struktūrām, 
trešo valstu tiesībaizsardzības iestādēm un 
starptautiskām organizācijām tādā apmērā, 
kāds nepieciešams tā uzdevumu veikšanai. 
Tā kā uzņēmējsabiedrību, uzņēmumu, 
uzņēmumu asociāciju, nevalstisko 
organizāciju un citu privātu pušu rīcībā ir 
zinātība un dati, kas tieši attiecas uz 
smagās noziedzības un terorisma 
novēršanu un apkarošanu, Eiropolam 
vajadzētu varēt veikt šādu datu apmaiņu arī 
ar privātām pusēm. Šādai informācijas 
apmaiņai vienmēr jānotiek saskaņā ar 
attiecīgās valsts vienību vai vienībām. Ja 
apmaiņai paredzētā informācija īpaši 
ietekmē kādu dalībvalsti, konkrētas 
iestādes vai puses, valdei par to jābūt 
informētai un jāsniedz savs atzinums. Lai 
novērstu un apkarotu kibernoziedzību 
saistībā ar tīkla un informācijas drošības 
incidentiem, Eiropolam būtu saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
[pieņemtās direktīvas nosaukums] par 
pasākumiem, kas nodrošinātu vienādi 
augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību 
visā Savienībā, jāsadarbojas un jāveic 
informācijas, izņemot personas datu, 
apmaiņa ar valstu iestādēm, kuru 
kompetencē ir tīklu un informācijas 
sistēmu drošība.

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz apmācību, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL 
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apvienošana nav lietderīga.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Eiropolam vajadzētu varēt veikt 
personas datu apmaiņu ar citām Savienības 
struktūrām tādā apmērā, kāds nepieciešams 
tā uzdevumu izpildei.

(26) Eiropolam vajadzētu varēt veikt 
personas datu apmaiņu ar citām Savienības 
struktūrām tādā apmērā, kāds nepieciešams 
tā uzdevumu izpildei. Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs atbalsta 
informācijas apmaiņas ierobežojumus 
attiecībā uz subjektiem, kuri izdarījuši 
tādu noziegumu, kas ir Eiropola 
kompetencē, vai tiek turēti aizdomās par 
tāda nozieguma izdarīšanu.

Or. es

Pamatojums

Ir jāierobežo Eiropola pilnvaras attiecībā uz personas datu apmaiņu ar citām Savienības 
struktūrām, nosakot ierobežojumus attiecībā uz subjektiem, kuri izdarījuši tādu noziegumu, 
kas ir Eiropola kompetencē, vai tiek turēti aizdomās par tāda nozieguma izdarīšanu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Ņemot vērā aģentūras īpašo veidu, 
tai ir vajadzīga sava sistēma, jo īpaši un 
vienlaikus tāda, kas nodrošina datu 
aizsardzību un nav nekādā mērā vājāka 
par Eiropas Savienībā un tās aģentūrās 
piemērojamo vispārējo sistēmu. Tāpēc 
reformas, ko veic vispārējos tiesību aktos 
par datu aizsardzību, Eiropolam ir 
jāpiemēro pēc iespējas drīzāk: 
– ne vēlāk kā divus gadus kopš jauno 
vispārējo noteikumu stāšanās spēkā;
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– Eiropola un ES datu aizsardzības īpašo 
sistēmu noteikumu saskaņošanai ir 
jānotiek ne vēlāk kā divos gados kopš 
brīža, kad tiek pieņemti jebkādi noteikumi 
šajā jomā.

Or. es

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Ņemot vērā Eiropola uzdevumu 
būtību un izpilddirektora lomu, pirms viņa 
iecelšanas amatā, kā arī pirms tiek 
pagarināts viņa pilnvaru termiņš, 
izpilddirektoru var aicināt uzstāties 
Eiropas Parlamenta kompetentajā 
komitejā un atbildēt uz tās jautājumiem. 
Izpilddirektoram būtu jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei gada darbības 
pārskats. Turklāt Eiropas Parlamentam 
vajadzētu varēt uzaicināt izpilddirektoru 
ziņot par savu uzdevumu izpildi.

(50) Ņemot vērā Eiropola uzdevumu 
būtību un izpilddirektora lomu, pirms viņa 
iecelšanas amatā, kā arī pirms tiek 
pagarināts viņa pilnvaru termiņš, 
izpilddirektoru aicina uzstāties 
parlamentārās pārraudzības vienībā un 
atbildēt uz tās jautājumiem.
Izpilddirektoram būtu jāiesniedz iepriekš 
minētajai parlamentārās pārraudzības 
vienībai un Padomei gada darbības 
pārskats. Turklāt Eiropas Parlamentam 
vajadzētu varēt uzaicināt izpilddirektoru 
ziņot par savu uzdevumu izpildi.

Or. es

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. pantā ir atsauce uz regulā iekļaujamo 
parlamentāro pārraudzību, kas jāveic Eiropas Parlamentam un valstu parlamentiem. Šim 
nolūkam izveido parlamentārās pārraudzības vienību, kas reglamentēta šīs regulas 53. pantā.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

aizstāj Eiropolu, kas izveidots ar 
Lēmumu 2009/371/TI, un ir tā pēctecis 
Tādēļ tam vajadzētu būt tiesību un saistību 
pārņēmējam attiecībā uz visiem to 
līgumiem, tostarp darba līgumiem, 
saistībām un iegūto īpašumu. Starptautiskie 
nolīgumi, kurus noslēdzis Eiropols, kas 
izveidots, pamatojoties uz 
Lēmumu 2009/371/TI, paliek spēkā.

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz CEPOL, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL apvienošana 
nav lietderīga.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(58) Lai Eiropols varētu arī turpmāk pēc 
iespējas labāk pildīt tā Eiropola 
uzdevumus, kas izveidots, pamatojoties uz 
Lēmumu 2009/371/TI, būtu jāparedz 
pārejas pasākumi, īpaši attiecībā uz valdi 
un izpilddirektoru.

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz CEPOL, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL apvienošana 
nav lietderīga.
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pants – virsraksts un 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienības Aģentūras 
tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai

izveide

Eiropas Savienības Aģentūras 
tiesībaizsardzības sadarbībai izveide

1. Ar šo izveido Eiropas Savienības 
Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai un 
apmācībai (Eiropolu), lai uzlabotu 
savstarpējo sadarbību starp 
tiesībaizsardzības iestādēm Eiropas 
Savienībā, lai stiprinātu un atbalstītu to 
darbības, kā arī sniegtu saskanīgu 
Eiropas apmācību politiku.

1. Ar šo izveido Eiropas Savienības 
Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai 
(Eiropolu), lai atbalstītu un stiprinātu 
dalībvalstu policijas un citu 
tiesībaizsardzības iestāžu darbības, to 
savstarpējo sadarbību, novēršot smago 
noziedzību, kas skar divas vai vairākas
dalībvalstis, terorismu un noziedzības 
veidus, kas skar vispārējās intereses, uz 
kurām attiecas Savienības politika.

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz apmācību, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL 
apvienošana nav lietderīga.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu izveidotais Eiropols aizstāj 
Eiropolu, kas izveidots ar 
Lēmumu 2009/371/TI, un CEPOL, kas 
izveidota ar Lēmumu 2005/681/TI, un ir 
to tiesību un saistību pārņēmējs.

2. Ar šo regulu izveidotais Eiropols aizstāj 
Eiropolu, kas izveidots ar 
Lēmumu 2009/371/TI, un ir tā tiesību un 
saistību pārņēmējs.

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz CEPOL, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL apvienošana 
nav lietderīga.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropols katrā dalībvalstī sadarbojas 
ar vienu valsts vienību, kuru izveido vai 
norīko atbilstīgi 7. pantam.

Or. es

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
2. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „dalībvalstu kompetentās iestādes” ir 
visas dalībvalstīs pastāvošas policijas 
iestādes un citi tiesībaizsardzības dienesti, 
kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir 
atbildīgi par noziedzīgu nodarījumu 
novēršanu un apkarošanu;

a) „dalībvalstu kompetentās iestādes” ir 
iestādes, ko dalībvalstis norīkojušas no 
savām policijas iestādēm un citiem 
tiesībaizsardzības dienestiem, kuri saskaņā 
ar attiecīgiem valsts tiesību aktiem atbild 
par Eiropola kompetencē esošu 
noziegumu novēršanu un apkarošanu;

Or. es

Pamatojums

Jaunā definīcija ir plašāka un tādējādi ietver visas dalībvalstu kompetentās iestādes.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „analīze” ir datu apkopošana, apstrāde b) „analīze” ir datu apkopošana, apstrāde 
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vai izmantošana ar mērķi palīdzēt 
kriminālizmeklēšanām;

vai izmantošana ar mērķi palīdzēt 
kriminālizmeklēšanām, kā arī veikt 
jebkuru citu 4. pantā minēto uzdevumu;

Or. es

Pamatojums

Ir jāprecizē termins „analīze”, kas jāattiecina ne tikai uz mērķi palīdzēt 
kriminālizmeklēšanām, bet arī jāņem vērā iespēja veikt atsevišķu analīzi, kā tas notiek, 
piemēram, ar SOCTA vai TESAT.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropols atbalsta, izstrādā, sniedz un 
koordinē tiesībaizsardzības amatpersonu 
apmācības pasākumus.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz apmācību, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL 
apvienošana nav lietderīga.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
II nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

UZDEVUMI SAISTĪBĀ AR 
TIESĪBAIZSARDZĪBAS SADARBĪBU

UZDEVUMI

Or. es
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzdevumi Uzdevumi

1. Eiropols ir Eiropas Savienības aģentūra, 
kas saskaņā ar šo regulu veic šādus 
uzdevumus:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nekavējoties paziņo dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm informāciju, kas 
attiecas uz tām, un informē par saiknēm 
starp noziedzīgiem nodarījumiem;

b) nekavējoties ar Eiropola valsts vienību 
starpniecību paziņo dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm informāciju, kas 
attiecas uz tām, un informē par saiknēm 
starp noziedzīgiem nodarījumiem;

Or. es

Pamatojums

Iekļauta atsauce uz valsts vienībām, jo tās ir Eiropola un dalībvalstu kontaktpunkti.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) sadarbībā ar dalībvalstu mācību iestāžu 
tīklu, kā noteikts III nodaļā, atbalsta, 
izstrādā, sniedz, koordinē un īsteno 
tiesībaizsardzības amatpersonu apmācību;

svītrots
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Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz apmācību, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL 
apvienošana nav lietderīga.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) sniedz Savienības struktūrām, kas 
izveidotas, balstoties uz Līguma V sadaļu, 
un Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai 
(OLAF) kriminālos izlūkdatus un 
analītisko atbalstu to kompetences jomās;

j) sniedz Savienības struktūrām, kas 
izveidotas, balstoties uz Līguma V sadaļu, 
un Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai 
(OLAF) kriminālos izlūkdatus, ja tas 
nepieciešams to uzdevumu veikšanai un 
ar tās dalībvalsts piekrišanu, uz kuru 
attiecināms šis noteikums;

Or. es

Pamatojums

Attiecībā uz izlūkdatiem vienmēr ir jāsaņem attiecīgās dalībvalsts piekrišana.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) veicināt izmeklēšanas dalībvalstīs, 
pārsūtot valsts vienībām visu attiecīgo 
informāciju;

Or. es



PE513.116v01-00 24/80 PR\938283LV.doc

LV

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropols var robežās, kādas noteiktas to 
dalībvalstu tiesību aktos, kurās darbojas 
kopējā izmeklēšanas grupa, piedalīties 
visās darbībās un informācijas apmaiņā ar 
visiem kopējās izmeklēšanas grupas 
locekļiem.

2. Eiropols var robežās, kādas noteiktas to 
dalībvalstu tiesību aktos, kurās darbojas 
kopējā izmeklēšanas grupa, piedalīties 
visās darbībās un informācijas apmaiņā ar 
visiem kopējās izmeklēšanas grupas 
locekļiem. Eiropola darbinieki nepiemēro 
piespiedu līdzekļus.

Or. es

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Eiropola līdzdalība kopējās 
izmeklēšanas grupas darbā jāsaskaņo ar 
to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
kuras to veido, un jāatspoguļo 
dokumentā, ko iepriekš parakstījis 
Eiropola direktors un ko pievieno 
attiecīgajam līgumam par kopējās 
izmeklēšanas grupas izveidi.

Or. es

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
5. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Iepriekšējā punktā minētais pielikums 
ietver nosacījumus Eiropola darbinieku 
dalībai kopējās izmeklēšanas grupā, 
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tostarp noteikumus attiecībā uz šo 
darbinieku privilēģijām un imunitāti, kā 
arī atbildību par šādu darbinieku 
iespējamu neatbilstīgu rīcību.

Or. es

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
5. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Uz kopējā izmeklēšanas grupā 
iesaistītajiem Eiropola darbiniekiem 
saistībā ar pārkāpumiem, kas tos var 
ietekmēt vai ko tie var pastrādāt, attiecas 
tās dalībvalsts, kurā darbojas kopējās 
izmeklēšanas grupa, tiesību akti, ko 
piemēro kopējās izmeklēšanas grupas 
dalībniekiem, kuri veic identiskus 
uzdevumus attiecīgajā dalībvalstī.

Or. es

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
5. pants – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Kopējā izmeklēšanas grupā iesaistītie 
Eiropola darbinieki drīkst apmainīties ar 
informāciju no Eiropola datu glabāšanas 
sistēmām ar grupas locekļiem. Izmantojot 
tiešu saziņu, kas reglamentēta 7. pantā, 
Eiropols vienlaicīgi informē Eiropola 
valsts vienības kopējā izmeklēšanas grupā 
pārstāvētajās dalībvalstīs un Eiropola 
valsts vienības tajās dalībvalstīs, kas 
sniegušas informāciju.
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Or. es

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
5. pants – 3.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.e Informāciju, ko ieguvis kopējās 
izmeklēšanas grupas Eiropola darbinieks, 
var iekļaut kādā no Eiropola datu 
glabāšanas sistēmām, izmantojot Eiropola 
valsts vienības, ja kompetentā iestāde, kas 
to sniegusi, tam piekrīt un uzņemas par to 
atbildību.

Or. es

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts izveido vai norīko 
valsts vienību, kas darbojas kā sadarbības 
koordinācijas struktūra starp Eiropolu un 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā 
arī ar tiesībaizsardzības amatpersonu 
mācību iestādēm. Katra dalībvalsts ieceļ 
kādu amatpersonu par valsts vienības 
vadītāju. 

2. Katra dalībvalsts izveido vai norīko 
valsts vienību, kas darbojas kā sadarbības 
koordinācijas struktūra starp Eiropolu un 
dalībvalstu norīkotajām kompetentajām 
iestādēm. Katra dalībvalsts ieceļ valsts 
vienības vadītāju. 

Or. es

Pamatojums

Stiprināt valsts vienības, jo tās ir Eiropola un dalībvalstu kontaktpunkti. Svītrot jebkādu 
atsauci uz apmācību, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL apvienošana nav 
lietderīga.
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Eiropols var tieši sadarboties ar 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
saistībā ar konkrētām izmeklēšanām. 
Šādā gadījumā Eiropols nekavējoties
informē valsts vienību un iesniedz visas tās 
informācijas kopiju, kuras apmaiņa 
notikusi tiešajā saziņā starp Eiropolu un 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

4. Eiropols var tieši sadarboties ar 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
konkrētās to veiktajās izmeklēšanās, ja 
vien šāda tieša saziņa rada pievienoto 
vērtību izmeklēšanas sekmīgam 
iznākumam. Eiropols iepriekš informē 
valsts vienību par šādu nepieciešamību un 
pēc iespējas drīzāk iesniedz tās 
informācijas kopiju, kuras apmaiņa 
notikusi šādā tiešā saziņā.

Or. es

Pamatojums

Ir lietderīgi nodrošināt Eiropolam iespēju tieši sadarboties ar dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, tomēr neaizmirstot, ka Eiropolam iepriekš jāinformē valsts vienība, kas ir Eiropola 
un dalībvalstu kontaktpunkts.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – ievaddaļa un a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ar savas valsts vienības vai
dalībvalsts kompetentās iestādes 
starpniecību jo īpaši

Valsts vienības veic šādus uzdevumus:

a) sniedz Eiropolam informāciju, kas 
nepieciešama tā mērķu izpildei. Tostarp 
Eiropolam nekavējoties sniedz 
informāciju, kas attiecas uz noziedzības 
jomām, kuras Savienība atzīst par 
prioritārām. Turklāt sniedz arī 
informācijas divpusējās vai daudzpusējās 
apmaiņas ar citu dalībvalsti vai 
dalībvalstīm kopiju, ciktāl apmaiņa 
attiecas uz noziedzību, uz kuru attiecas 
Eiropola mērķi;

a) pēc savas iniciatīvas nosūta Eiropolam 
informāciju un izlūkdatus, kas vajadzīgi tā
pienākumu veikšanai, un atbild uz 
Eiropola informācijas, izlūkdatu un 
konsultāciju pieprasījumiem;
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Neskarot dalībvalstu pienākumus, kas tām 
uzlikti, lai nodrošinātu tiesiskumu un 
kārtību un sargātu iekšējo drošību, valsts 
vienībai katrā konkrētā lietā nav 
pienākuma sniegt informāciju vai 
izlūkdatus, ja to sniegšana nozīmētu, ka:
i) tiek apdraudētas būtiskas valsts 
drošības intereses;
ii) tiek apdraudēts izmeklēšanas iznākums 
vai personu drošība; vai
iii) tiek izpausta informācija, kas attiecas 
uz organizācijām vai īpašām izlūkošanas 
darbībām valsts drošības jomā;

Or. es

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošina visu dalībvalstu attiecīgo 
kompetento iestāžu un dalībvalstīs esošo 
tiesībaizsardzības amatpersonu mācību 
iestāžu efektīvu saziņu un sadarbību ar 
Eiropolu;

b) nodrošina visu attiecīgo kompetento 
iestāžu efektīvu saziņu un sadarbību ar 
Eiropolu;

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz apmācību, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL 
apvienošana nav lietderīga.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vairo informētību par Eiropola svītrots
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pasākumiem.

Or. es

Pamatojums

Dalībvalstis jau ir informētas par Eiropola pilnvaru lietderību, tāpēc valsts vienībām nav 
jāvairo informētība par Eiropola darbībām.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pieprasa Eiropolam tādu informāciju, 
kas var sekmēt izmeklēšanu, ko veic 
norīkotās kompetentās iestādes;

Or. es

Pamatojums

Ir svarīgi kā uzdevumu iekļaut valsts vienību pilnvaras pieprasīt Eiropolam tādu informāciju, 
kas tām vajadzīga izmeklēšanu veikšanai, tādējādi stiprinot Eiropola un dalībvalstu 
sadarbību.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) nodrošina efektīvu saziņu un 
sadarbību ar kompetentajām iestādēm;

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar 7. panta 4. punktu valsts vienībām kā Eiropola un dalībvalstu kontaktpunktiem ir 
jānodrošina efektīva saziņa un sadarbība ar kompetentajām iestādēm.
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Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktu 
noteikumiem iegūst kompetentajām 
iestādēm vajadzīgo informāciju un datus 
un tos pārsūta tām; 

Or. es

Pamatojums

Vēl viens uzdevums, kas nostiprina valsts vienību kā Eiropola un dalībvalstu kontaktpunktu 
nozīmi.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – cd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) gādā par to, lai katra informācijas 
apmaiņas operācija ar Eiropolu būtu 
likumīga;

Or. es

Pamatojums

Šī jaunā kompetences joma palīdzēs stiprināt šajā regulā reglamentēto stingro datu 
aizsardzības sistēmu.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
7. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Katru gadu Eiropols izstrādā 
pārskatu, kurā ietver informāciju par to, 
kādu informāciju saskaņā ar 5. punkta 

svītrots
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a) apakšpunktu katra dalībvalsts sniegusi 
un kādā apjomā, un informāciju par tās 
valsts vienības sniegumu. Gada pārskatu 
nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Komisijai un valstu parlamentiem.

Or. es

Pamatojums

Eiropola kompetencē nav jābūt dalībvalstu pārbaudei un vērtēšanai.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sadarbības koordinatori piedalās 
informācijas apmaiņā starp Eiropolu un 
to dalībvalstīm.

3. Sadarbības koordinatori pārsūta 
informāciju no savām valsts vienībām 
Eiropolam, bet tas — valsts vienībām.

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar pārējiem pantiem šajā pantā ir jāprecizē, ka valstu vienības ir dalībvalstu un 
Eiropola kontaktpunkti.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sadarbības koordinatori piedalās 
informācijas apmaiņā starp to dalībvalstīm 
un citu dalībvalstu sadarbības 
koordinatoriem saskaņā ar saviem valsts 
tiesību aktiem. Eiropola infrastruktūru 
šādai divpusējai apmaiņai saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem var izmantot arī attiecībā uz 
noziegumiem, uz kuriem neattiecas 
Eiropola mērķi.

4. Sadarbības koordinatori piedalās 
informācijas apmaiņā starp to dalībvalstīm 
un citu dalībvalstu sadarbības 
koordinatoriem, trešām valstīm, 
Savienības struktūrām un starptautiskām 
organizācijām saskaņā ar saviem valsts 
tiesību aktiem. Eiropola infrastruktūru 
šādai divpusējai apmaiņai saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem var izmantot arī attiecībā uz 
noziegumiem, uz kuriem neattiecas 
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Eiropola mērķi.

Or. es

Pamatojums

Informācijas apmaiņa starp dalībvalstu sadarbības koordinatoriem, Eiropas Savienības 
struktūrām, starptautiskām organizācijām un trešām valstīm pašlaik ir ierasta prakse, kam 
jānosaka tiesiskais pamats, lai to varētu īstenot arī turpmāk.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
III nodaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

UZDEVUMI SAISTĪBĀ AR 
TIESĪBAIZSARDZĪBAS 

AMATPERSONU APMĀCĪBU

svītrots

9. pants
Eiropola akadēmija

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

10. pants
Eiropola akadēmijas uzdevumi

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

11. pants
Apmācībai būtiska pētniecība

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

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz apmācību, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL 
apvienošana nav lietderīga, tāpēc tiek svītrota visa III nodaļa.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
12. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Apmācības zinātniskā komiteja 
saskaņā ar 20. pantu;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Tā kā Eiropola un CEPOL apvienošanas dēļ ir izveidota zinātniskā komiteja, taču referents 
uzskata, ka šāda apvienošana nav lietderīga, c) punkts ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
12. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) vajadzības gadījumā izpildvalde 
saskaņā ar 21. un 22. pantu.

svītrots

Or. es
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Pamatojums

Referents uzskata, ka nav lietderīgi izveidot izpildvaldi, lai nodrošinātu Eiropola iekšējo 
pārredzamību un demokrātiju.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras 
dalībvalsts un divi Komisijas pārstāvji, 
kuriem visiem ir tiesības balsot.

1. Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras 
dalībvalsts un viens Komisijas pārstāvis, 
kuriem visiem ir tiesības balsot.

Or. es

Pamatojums

Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts, tāpēc ir lietderīgāk saglabāt tikai vienu 
Komisijas pārstāvi, jo tā ir vienlīdzīgāk.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valdes locekļus ieceļ, ņemot vērā to 
pieredzi publiskā vai privātā sektora 
organizāciju pārvaldībā un zināšanas par 
tiesībaizsardzības sadarbību.

2. Valdes locekļus ieceļ no dalībvalstu 
policijas priekšnieku vai katras dalībvalsts 
iecelto personu loka, ņemot vērā to 
pieredzi policijas vienību pārvaldībā un 
zināšanas par policijas sadarbību.

Or. es

Pamatojums

Ar šo jauno panta redakciju dalībvalstīm tiek dotas divējādas valdes locekļu iecelšanas 
iespējas: valdes loceklis var būt vai nu dalībvalsts policijas priekšnieks, vai persona, kurai ir 
pieredze policijas vienību pārvaldībā un zināšanas par policijas sadarbību, ja dalībvalstis 
šādu iespēju uzskata par lietderīgāku.
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Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katru valdes locekli pārstāv aizstājējs, 
kuru ieceļ, ņemot vērā viņa pieredzi 
publiskā vai privātā sektora organizāciju 
pārvaldībā un zināšanas par valsts 
politiku tiesībaizsardzības amatpersonu 
apmācības jomā. Aizstājējs rīkojas kā 
loceklis visos jautājumos, kas ir saistīti ar 
tiesībaizsardzības amatpersonu apmācību.
Aizstājējs pārstāv locekli viņa prombūtnes 
laikā. Loceklis pārstāv aizstājēju viņa 
prombūtnes laikā visos jautājumos kas ir 
saistīti ar tiesībaizsardzības amatpersonu 
apmācību.

3. Katru valdes locekli pārstāv aizstājējs, 
kuru ieceļ loceklis, pamatojoties uz 
13. panta 2. punktā minētajiem 
kritērijiem. Aizstājējs pārstāv locekli viņa 
prombūtnes laikā.

Or. es

Pamatojums

Ir lietderīgāk, ka valdes loceklis pats izvēlas aizstājēju.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visas valdē pārstāvētās puses cenšas 
ierobežot savu pārstāvju mainību, lai 
nodrošinātu valdes darba nepārtrauktību. 
Visas puses tiecas panākt vīriešu un 
sieviešu līdzsvarotu pārstāvību valdē.

4. Visas valdē pārstāvētās puses tiecas 
panākt vīriešu un sieviešu līdzsvarotu 
pārstāvību valdē.

Or. es

Pamatojums

Tā kā viss ir atkarīgs no tā, kā dalībvalsts ieceļ valdes locekli, ir jāsvītro šī punkta pirmais 
teikums.
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Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Locekļu un to aizstājēju amata pilnvaru 
termiņš ir četri gadi. Šo termiņu var 
pagarināt. Pilnvaru laikam beidzoties vai 
atkāpšanās gadījumā locekļi paliek amatā 
līdz to atkārtotai iecelšanai vai nomaiņai.

5. Locekļu un to aizstājēju amata pilnvaru 
termiņš ir atkarīgs no tā, kādu laiku 
nosaka dalībvalsts, kas tos iecēlusi.

Or. es

Pamatojums

Katra dalībvalsts valdē ieceļ savu locekli, un, lai nodrošinātu šīs sistēmas saskaņotību, 
locekļa pilnvaru termiņam jābūt atkarīgam no tā, kādu laiku noteikusi dalībvalsts, kas to 
iecēlusi.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
13. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Priekšsēdētāju atbalsta valdes 
sekretariāts. Sekretariāts jo īpaši:
a) ir cieši un nepārtraukti iesaistīts valdes 
darba organizēšanā, koordinēšanā un 
saskaņotības nodrošināšanā; 
ģenerālsekretariāts priekšsēdētāja pārziņā 
un vadībā palīdz tai meklēt risinājumus;
b) sniedz valdei administratīvu atbalstu, 
kas tai vajadzīgs, lai veiktu pienākumus.

Or. es

Pamatojums

Pieredze liecina, ka valdes sekretariāts ir lietderīgs, tāpēc tas jāsaglabā.
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Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pieņem konsolidēto gada pārskatu par 
Eiropola darbībām un līdz nākamā gada 1. 
jūlijam to nosūta Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un 
valstu parlamentiem. Publisko konsolidēto 
gada darbības pārskatu;

d) pieņem konsolidēto gada pārskatu par 
Eiropola darbībām, to nosūta un iesniedz 
parlamentārās pārraudzības vienībai, kā 
arī nosūta Padomei, Komisijai, Revīzijas 
palātai un valstu parlamentiem ne vēlāk kā 
līdz nākamā gada 1. jūlijam. Publisko 
konsolidēto gada darbības pārskatu;

Or. es

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. pantā ir atsauce uz regulā iekļaujamo 
parlamentāro pārraudzību, kas jāveic Eiropas Parlamentam un valstu parlamentiem. Šim 
nolūkam izveido parlamentārās pārraudzības vienību, kas reglamentēta šīs regulas 53. pantā.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) pieņem krāpšanas apkarošanas 
stratēģiju, kas ir samērīga ar krāpšanas 
riskiem, ņemot vērā īstenojamo pasākumu 
izmaksas un ieguvumus;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Nav jāpārsniedz Eiropola kompetences jomas, un tās nav jāsaista ar OLAF kompetences 
jomām.
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Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) pieņem noteikumus par interešu 
konfliktu novēršanu un pārvaldību attiecībā 
uz valdes un Apmācības zinātniskās 
komitejas locekļiem;

h) pieņem noteikumus par interešu 
konfliktu novēršanu un pārvaldību attiecībā 
uz valdes locekļiem;

Or. es

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) ieceļ Apmācības zinātniskās komitejas 
locekļus;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Tā kā Eiropola un CEPOL apvienošanas dēļ ir izveidota zinātniskā komiteja, taču referents 
uzskata, ka šāda apvienošana nav lietderīga, n) apakšpunkts ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) nodrošina pienācīgu reaģēšanu uz 
konstatējumiem un ieteikumiem, kas izriet 
no iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumiem 
un novērtējumiem, kā arī no Eiropas Biroja 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) 
izmeklēšanas;

o) nodrošina pienācīgu reaģēšanu uz 
konstatējumiem un ieteikumiem, kas izriet 
no iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumiem 
un novērtējumiem, kā arī no Eiropas Biroja 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītāja 
izmeklēšanas;
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Or. es

Pamatojums

Valdei jāuzrauga Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja veiktās izmeklēšanas.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

p) pieņem visus lēmumus par Eiropola 
iekšējo struktūru izveidi un, ja 
nepieciešams, par to izmaiņām;

p) pieņem visus lēmumus par Eiropola 
iekšējo struktūru izveidi un, ja 
nepieciešams, par to izmaiņām, 
neietekmējot budžetu;

Or. es

Pamatojums

Valde var pieņemt šādus lēmumus tikai tad, ja tie neietekmē budžetu, jo aģentūrām ir 
pienākums samazināt darbinieku skaitu par 5 %.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valde katru gadu vēlākais līdz 
30. novembrim pieņem gada darba 
programmu, pamatojoties uz 
izpilddirektora iesniegto projektu un ņemot 
vērā Komisijas atzinumu. To iesniedz 
Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Komisijai un valstu parlamentiem.

1. Valde katru gadu vēlākais līdz 
30. novembrim pieņem gada darba 
programmu, pamatojoties uz 
izpilddirektora iesniegto projektu un ņemot 
vērā Komisijas atzinumu. To nosūta un 
iesniedz parlamentārās pārraudzības 
vienībai, kā arī nosūta Padomei, Komisijai 
un valstu parlamentiem.

Or. es

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. pantā ir atsauce uz regulā iekļaujamo 
parlamentāro pārraudzību, kas jāveic Eiropas Parlamentam un valstu parlamentiem. Šim 
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nolūkam izveido parlamentārās pārraudzības vienību, kas reglamentēta šīs regulas 53. pantā.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada darba programma ietver sīki 
izklāstītus mērķus un gaidāmos rezultātus, 
tostarp snieguma rādītājus. Tajā saskaņā ar 
budžeta līdzekļu sadales pēc darbības 
jomām un uz darbības jomām balstītas 
pārvaldības principiem ietver arī to 
finansējamo darbību aprakstu un norādi par 
katrai darbībai piešķirtiem finanšu 
līdzekļiem un cilvēkresursiem. Gada darba 
programma ir saskanīga ar daudzgadu 
darba programmu, kas minēta 4. punktā. 
Tajā skaidri norāda uzdevumus, kuri ir 
pievienoti, mainīti vai svītroti 
salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu.

2. Gada darba programma ietver sīki 
izklāstītus mērķus un gaidāmos rezultātus, 
tostarp snieguma rādītājus. Tajā saskaņā ar 
budžeta līdzekļu sadales pēc darbības 
jomām un uz darbības jomām balstītas 
pārvaldības principiem ietver arī to 
finansējamo darbību aprakstu un norādi par 
katrai darbībai piešķirtiem finanšu 
līdzekļiem un cilvēkresursiem. Gada darba 
programma ir pakļauta daudzgadu darba 
programmai, kas minēta 4. punktā. Tajā 
skaidri norāda uzdevumus, kuri ir 
pievienoti, mainīti vai svītroti 
salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu.

Or. es

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – 1. un 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valde arī pieņem daudzgadu darba 
programmu un katru gadu līdz 
30. novembrim to atjaunina, ņemot vērā 
Komisijas atzinumu un pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu un valstu 
parlamentiem.

4. Valde arī pieņem daudzgadu darba 
programmu un katru gadu līdz 
30. novembrim to atjaunina, pamatojoties 
uz izpilddirektora iesniegto projektu,
ņemot vērā Komisijas atzinumu un pēc 
apspriešanās ar parlamentārās 
pārraudzības vienību.

Pieņemto daudzgadu darba programmu 
nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Komisijai un valstu parlamentiem.

Pieņemto daudzgadu darba programmu 
nosūta un iesniedz parlamentārās 
pārraudzības vienībai, kā arī nosūta
Padomei, Komisijai un valstu 
parlamentiem.



PR\938283LV.doc 43/80 PE513.116v01-00

LV

Or. es

Pamatojums

En concordancia con el artículo 15.1, tanto el programa de trabajo anual como el plurianual 
lo adopta el consejo de administración, sobre la base del proyecto presentado por el director 
ejecutivo. Además se incluye el papel de la Célula de Control Parlamentario, porque el 
artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia al deber de 
inclusión en el Reglamento del control parlamentario que debe hacerse por parte del 
Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales. Para ello se crea la célula de control 
parlamentario que viene regulada en el artículo 53 del presente Reglamento.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 
vietnieka amata pilnvaru termiņš ir četri
gadi. Minēto termiņu var atjaunot vienu 
reizi. Tomēr, ja viņi zaudē valdes locekļa 
statusu jebkurā viņu priekšsēdētāja vai 
priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru brīdī, 
viņu pilnvaras automātiski beidzas tajā 
pašā dienā.

2. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 
vietnieka amata pilnvaru termiņš ir pieci 
gadi. Minēto termiņu var atjaunot vienu 
reizi. Tomēr, ja viņi zaudē valdes locekļa 
statusu jebkurā viņu priekšsēdētāja vai 
priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru brīdī, 
viņu pilnvaras automātiski beidzas tajā 
pašā dienā.

Or. es

Pamatojums

Lai uzlabotu saskaņotību, ir labāk, ja pilnvaru termiņš ir pieci gadi līdzvērtīgi izpilddirektora 
pilnvaru termiņam. To attiecībām jābūt pastāvīgām Eiropola darbības uzlabošanas nolūkā.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izpilddirektors pēc Eiropas Parlamenta
uzaicinājuma tam ziņo par savu pienākumu 
izpildi. Padome var aicināt izpilddirektoru 
ziņot par savu pienākumu izpildi.

3. Izpilddirektors pēc parlamentārās 
pārraudzības vienības uzaicinājuma 
ierodas un ziņo tai par savu pienākumu 
izpildi. Padome var aicināt izpilddirektoru 
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ziņot par savu pienākumu izpildi.

Or. es

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. pantā ir atsauce uz regulā iekļaujamo 
parlamentāro pārraudzību, kas jāveic Eiropas Parlamentam un valstu parlamentiem. Šim 
nolūkam izveido parlamentārās pārraudzības vienību, kas reglamentēta šīs regulas 53. pantā.
Tādējādi parlamentārās pārraudzības vienība var uzaicināt izpilddirektoru pie sevis, kad vien 
to uzskata par vajadzīgu.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) gada darba programmas un daudzgadu 
darba programmas sagatavošana un 
iesniegšana valdei pēc apspriešanās ar 
Komisiju;

c) gada darba programmas un daudzgadu 
darba programmas sagatavošana un 
iesniegšana valdei, ņemot vērā Komisijas 
atzinumu;

Or. es

Pamatojums

Iepriekšēju apspriešanos ar Komisiju veic ar atzinuma starpniecību, kā tas noteikts arī šīs 
regulas 15. panta 1. un 4. punktā.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) Eiropola krāpšanas apkarošanas 
stratēģijas sagatavošana un iesniegšana 
valdei apstiprināšanai;

h) Eiropola krāpšanas apkarošanas 
stratēģiskas analīzes sagatavošana un 
iesniegšana valdei apstiprināšanai;

Or. es
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Pamatojums

Iekšējs mērķis un atsauce.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) daudzgadu personāla politikas plāna 
sagatavošana un iesniegšana valdei pēc 
apspriešanās ar Komisiju;

k) daudzgadu personāla politikas plāna 
sagatavošana un iesniegšana valdei, ņemot 
vērā Komisijas atzinumu;

Or. es

Pamatojums

Apspriešanos ar Komisiju veic ar atzinuma starpniecību.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. IEDAĻA svītrots
APMĀCĪBAS ZINĀTNISKĀ KOMITEJA

20. pants
Apmācības zinātniskā komiteja

1. Apmācības zinātniskā komiteja ir 
neatkarīga padomdevēja struktūra, kas 
nodrošina Eiropola darba apmācības 
jomā zinātnisko kvalitāti un sniedz ievirzi 
šajā sakarā. Šajā nolūkā izpilddirektors 
agrīnā posmā iesaista Apmācības 
zinātnisko komiteju visu 14. pantā minēto 
dokumentu sagatavošanā, ciktāl tie 
attiecas uz apmācību. 
2. Apmācības zinātniskajā komitejā ir 
vienpadsmit personas, kam ir augstākais 
akadēmiskais vai profesionālais statuss 
jomās, uz kurām attiecas šīs regulas 
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III nodaļa. Valde ieceļ locekļus pēc 
pārredzama uzaicinājuma iesniegt 
pieteikumus un atlases procedūras, ko 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. Valdes locekļi nav Apmācības 
zinātniskās komitejas locekļi. Apmācības 
zinātniskās komitejas locekļi ir neatkarīgi. 
Viņi nelūdz un nepieņem nevienas 
valdības vai jebkādas citas struktūras 
norādījumus.
3. Eiropols savā tīmekļa vietnē publisko 
un atjaunina Apmācības zinātniskās 
komitejas locekļu sarakstu.
4. Apmācības zinātniskās komitejas 
locekļu amata pilnvaru termiņš ir pieci 
gadi. Tas nav atjaunojams, un komitejas 
locekļus var atcelt no amata, ja viņi 
neatbilst neatkarīguma kritērijiem.
5. Apmācības zinātniskā komiteja ievēl 
savu priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 
vietnieku uz piecu gadu amata pilnvaru 
termiņu. Tā pieņem nostājas ar vienkāršu 
balsu vairākumu. To sasauc 
priekšsēdētājs līdz četrām reizēm gadā. Ja 
nepieciešams, priekšsēdētājs pēc savas 
ierosmes vai pēc vismaz četru komitejas 
locekļu lūguma sasauc ārkārtas 
sanāksmes.
6. Izpilddirektoru, izpilddirektora 
vietnieku apmācības jautājumos vai to 
attiecīgo pārstāvi aicina uz sanāksmēm kā 
novērotāju bez balsstiesībām.
7. Apmācības zinātniskajai komitejai 
palīdz sekretārs, kurš ir darbinieks, kuru 
izraudzījusies komiteja un iecēlis 
izpilddirektors.
8. Apmācības zinātniskā komiteja jo īpaši 
(a) sniedz padomus izpilddirektoram un 
izpilddirektora vietniekam apmācības 
jautājumos par gada darba programmas 
un citu stratēģisko dokumentu izstrādi, lai 
nodrošinātu to zinātnisko kvalitāti un 
saskanīgumu ar attiecīgo Savienības 
nozaru politiku un prioritātēm;
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(b) sniedz neatkarīgus atzinumus un 
padomus valdei jautājumos, kas ir tās 
kompetencē;
(c) sniedz neatkarīgus atzinumus un 
padomus par mācību programmu 
kvalitāti, izmantotajām mācību metodēm, 
iespējamiem mācību variantiem un 
zinātniskajiem sasniegumiem;
(d) veic visus citus konsultēšanas 
uzdevumus, kas attiecas uz Eiropola 
darba zinātniskajiem aspektiem saistībā 
ar apmācību un ko lūdz valde vai 
izpilddirektors vai izpilddirektora vietnieks 
apmācības jautājumos;
9. Apmācības zinātniskās komitejas gada 
budžetu piešķir atsevišķā Eiropola 
budžetu izdevumu pozīcijā.

Or. es

Pamatojums

Tā kā Eiropola un CEPOL apvienošanas dēļ ir izveidota zinātniskā komiteja, taču referents 
uzskata, ka šāda apvienošana nav lietderīga, 20. pants ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. IEDAĻA svītrots
IZPILDVALDE

21. pants
Izveide

Valde var izveidot izpildvaldi.
22. pants

Funkcijas un organizācija
1. Izpildvalde palīdz valdei.
2. Izpildvaldei ir šādas funkcijas:
(a) tā sagatavo lēmumus pieņemšanai 
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valdē;
(b) kopā ar valdi tā nodrošina pienācīgu 
reaģēšanu uz konstatējumiem un 
ieteikumiem, kas izriet no iekšējās vai 
ārējās revīzijas ziņojumiem un 
novērtējumiem, kā arī no Eiropas Biroja 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) 
izmeklēšanas ziņojumiem un ieteikumiem, 
kas izriet no OLAF veiktajām 
izmeklēšanām;
(c) neskarot izpilddirektora funkcijas, kas 
noteiktas 19. pantā, tā palīdz 
izpilddirektoram un dod padomus valdes 
lēmumu īstenošanā, lai pastiprinātu 
administratīvās pārvaldības uzraudzību.
3. Ja vajadzīgs, steidzamos gadījumos 
izpildvalde var pieņemt dažus 
provizoriskus lēmumus valdes vārdā, īpaši 
par administratīvās pārvaldības 
jautājumiem, tostarp iecēlējinstitūcijas 
pilnvaru deleģējuma apturēšanu.
4. Izpildvalde sastāv no valdes 
priekšsēdētāja, viena Komisijas pārstāvja 
valdē un trim citiem locekļiem, kurus ieceļ 
valde no savu locekļu vidus. Valdes 
priekšsēdētājs ir arī izpildvaldes 
priekšsēdētājs. Izpilddirektors piedalās 
izpildvaldes sanāksmēs, bet viņam nav 
balsstiesību.
5. Izpildvaldes locekļu amata pilnvaru 
termiņš ir četri gadi. Izpildvaldes locekļu 
pilnvaru termiņš beidzas vienlaikus ar to 
dalības termiņa izbeigšanos valdē.
6. Izpildvalde rīko vismaz vienu kārtējo 
sanāksmi trijos mēnešos. Turklāt tā sanāk 
pēc priekšsēdētāja iniciatīvas vai pēc tās 
locekļu lūguma.
7. Izpildvalde ievēro valdes noteikto 
reglamentu.

Or. es

Pamatojums

Referents uzskata, ka nav lietderīgi izveidot izpildvaldi, lai nodrošinātu Eiropola iekšējo 
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pārredzamību un demokrātiju.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veiktu šķērspārbaudi nolūkā identificēt 
saiknes starp informāciju;

a) veiktu šķērspārbaudi nolūkā identificēt 
saiknes starp informāciju; šādu kontroli 
veic, ievērojot vajadzību nodrošināt datu 
aizsardzību, jo īpaši attiecībā uz 
informācijas pieprasījuma pietiekamu 
pamatojumu un izmantošanas mērķi; 
jāveic arī vajadzīgie pasākumi, lai 
nodrošinātu to, ka tikai tās kompetentās 
iestādes, kuras bija sākotnējās 
informācijas saņēmējas, var tās mainīt 
vēlāk;

Or. es

Pamatojums

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikums.

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm ir piekļuve visai 
informācijai, kas sniegta 24. panta 
1. punkta a) un b) apakšpunkta nolūkos, un 
tās var veikt tajā meklēšanu, neskarot
dalībvalstu, Savienības struktūru un trešo 
valstu un starptautisko organizāciju tiesības 
norādīt ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi 
šādiem datiem un to izmantošanu. 
Dalībvalstis ieceļ tās kompetentās iestādes, 
kam ir atļauts veikt šādu meklēšanu.

1. Dalībvalstīm, pamatojot vajadzību, ir 
piekļuve visai informācijai, kas sniegta 
24. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta 
nolūkos, un tās var veikt tajā meklēšanu, 
neskarot dalībvalstu, Savienības struktūru 
un trešo valstu un starptautisko 
organizāciju tiesības norādīt ierobežojumus 
attiecībā uz piekļuvi šādiem datiem un to 
izmantošanu. Dalībvalstis ieceļ tās 
kompetentās iestādes, kam ir atļauts veikt 
šādu meklēšanu.
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Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā plašo piekļuvi, ko priekšlikumā paredz attiecībā uz dalībvalstīm, OLAF un 
Eurojust ir jāpievērš īpaša uzmanība datu kvalitātei, tāpēc ir iekļauta frāze „pamatojot 
vajadzību”, tādējādi paplašinot to kompetenču jomu vajadzīgo un pamatoto īstenošanu.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstīm ir netieša piekļuve, 
pamatojoties uz „trāpījums ir” / „trāpījuma 
nav” sistēmu, informācijai, kas sniegta 
24. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
nolūkos, neskarot ierobežojumus, ko 
norādījušas informācijas sniedzējas 
dalībvalstis, Savienības struktūras un trešās 
valstis vai starptautiskās organizācijas 
saskaņā ar 25. panta 2. punktu. Ja ir iegūts 
trāpījums, Eiropols sāk procedūru, ar kuru 
var veikt tās informācijas apmaiņu, kura 
ģenerēja trāpījumu, saskaņā ar tās 
dalībvalsts lēmumu, kura sniedza 
informāciju Eiropolam.

2. Dalībvalstīm ir netieša piekļuve, 
pamatojoties uz „trāpījums ir” / „trāpījuma 
nav” sistēmu, informācijai, kas sniegta 
24. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
nolūkos, neskarot ierobežojumus, ko 
norādījušas informācijas sniedzējas 
dalībvalstis, Savienības struktūras un trešās 
valstis vai starptautiskās organizācijas 
saskaņā ar 25. panta 2. punktu. Ja ir iegūts 
trāpījums, Eiropols sāk procedūru, ar kuru 
var veikt tās informācijas apmaiņu, kas 
vajadzīga tā uzdevumu veikšanai un kura 
ģenerēja trāpījumu, saskaņā ar tās 
dalībvalsts lēmumu, kura sniedza 
informāciju Eiropolam.

Or. es

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
27. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eurojust un OLAF piekļuve Eiropola 
informācijai

Eurojust piekļuve Eiropola informācijai

Or. es
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Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. panta 2. punkta b) apakšpunktā ir atsauce uz 
īpašu saziņu starp Eiropolu un Eurojust, tāpēc nav vajadzības vēl iekļaut OLAF.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropols veic visus atbilstīgos 
pasākumus, lai Eurojust un Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) savu 
attiecīgo pilnvaru robežās varētu piekļūt 
visai informācijai, kas sniegta 24. panta 
1. punkta a) un b) apakšpunkta nolūkos, un 
veikt tajā meklēšanu, neskarot dalībvalstu, 
Savienības struktūru un trešo valstu un 
starptautisko organizāciju tiesības norādīt 
ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi šādiem 
datiem un to izmantošanu. Eiropolu 
informē, ja Eurojust vai OLAF veiktajā 
meklēšanā atklājas, ka ir atbilsme ar 
Eiropola apstrādāto informāciju.

1. Eiropols veic visus atbilstīgos 
pasākumus, lai Eurojust savu attiecīgo 
pilnvaru robežās varētu piekļūt visai 
informācijai, kas sniegta 24. panta 
1. punkta a) un b) apakšpunkta nolūkos, un 
veikt tajā meklēšanu, neskarot dalībvalstu, 
Savienības struktūru un trešo valstu un 
starptautisko organizāciju tiesības norādīt 
ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi šādiem 
datiem un to izmantošanu. Eiropolu 
informē, ja Eurojust veiktajā meklēšanā 
atklājas, ka ir atbilsme ar Eiropola 
apstrādāto informāciju.

Or. es

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. panta 2. punkta b) apakšpunktā ir atsauce uz 
īpašu saziņu starp Eiropolu un Eurojust, tāpēc nav vajadzības vēl iekļaut OLAF.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropols veic visus attiecīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka Eurojust un 
OLAF to attiecīgo pilnvaru robežās ir 
netieša piekļuve, pamatojoties uz 
„trāpījums ir” /„trāpījuma nav” sistēmu, 
informācijai, kas sniegta 24. panta 

2. Eiropols veic visus attiecīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka Eurojust 
attiecīgo pilnvaru robežās ir netieša 
piekļuve, pamatojoties uz „trāpījums ir” 
/„trāpījuma nav” sistēmu, informācijai, kas 
sniegta 24. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
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1. punkta c) apakšpunkta nolūkos, neskarot 
ierobežojumus, ko norādījušas informācijas 
sniedzējas dalībvalstis, Savienības 
struktūras un trešās valstis vai 
starptautiskās organizācijas saskaņā ar 
25. panta 2. punktu. Ja ir iegūts trāpījums, 
Eiropols sāk procedūru, ar kuru var veikt 
tās informācijas apmaiņu, kura ģenerēja 
trāpījumu, saskaņā ar tās dalībvalsts, 
Savienības struktūras, trešās valsts vai 
starptautiskās organizācijas lēmumu, kura 
sniedza informāciju Eiropolam.

nolūkos, neskarot ierobežojumus, ko 
norādījušas informācijas sniedzējas 
dalībvalstis, Savienības struktūras un trešās 
valstis vai starptautiskās organizācijas 
saskaņā ar 25. panta 2. punktu. Ja ir iegūts 
trāpījums, Eiropols sāk procedūru, ar kuru 
var veikt tās informācijas apmaiņu, kura 
ģenerēja trāpījumu, saskaņā ar tās 
dalībvalsts, Savienības struktūras, trešās 
valsts vai starptautiskās organizācijas 
lēmumu, kura sniedza informāciju 
Eiropolam.

Or. es

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. panta 2. punkta b) apakšpunktā ir atsauce uz 
īpašu saziņu starp Eiropolu un Eurojust, tāpēc nav vajadzības vēl iekļaut OLAF.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informācijas meklēšanu saskaņā ar 1. un 
2. punktu veic vienīgi lai noteiktu, vai 
attiecīgi Eurojust vai OLAF pieejamā 
informācija atbilst Eiropola apstrādātajai 
informācijai.

3. Informācijas meklēšanu saskaņā ar 1. un 
2. punktu veic vienīgi lai noteiktu, vai 
Eurojust pieejamā informācija atbilst 
Eiropola apstrādātajai informācijai.

Or. es

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. panta 2. punkta b) apakšpunktā ir atsauce uz 
īpašu saziņu starp Eiropolu un Eurojust, tāpēc nav vajadzības vēl iekļaut OLAF.
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Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
27. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Eiropols meklēšanu saskaņā ar 1. un 
2. punktu atļauj vienīgi pēc tam, kad ir 
saņēmis no Eurojust un OLAF informāciju 
par to, kuri valsts locekļi, vietnieki, palīgi, 
kā arī Eurojust darbinieki un kuri OLAF 
darbinieki ir pilnvaroti veikt šādu 
meklēšanu.

4. Eiropols meklēšanu saskaņā ar 1. un 
2. punktu atļauj vienīgi pēc tam, kad ir 
saņēmis no Eurojust informāciju par to, 
kuri valsts locekļi, vietnieki, palīgi, kā arī 
Eurojust darbinieki ir pilnvaroti veikt šādu 
meklēšanu.

Or. es

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. panta 2. punkta b) apakšpunktā ir atsauce uz 
īpašu saziņu starp Eiropolu un Eurojust, tāpēc nav vajadzības vēl iekļaut OLAF.

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
27. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Eiropola informācijas apstrādes 
darbību laikā saistībā ar atsevišķu 
izmeklēšanu Eiropols vai dalībvalsts 
konstatē, ka nepieciešama koordinācija, 
sadarbība vai atbalsts saskaņā ar Eurojust 
vai OLAF pilnvarām, Eiropols tos attiecīgi 
informē un uzsāk informācijas apmaiņas 
procedūru saskaņā ar tās dalībvalsts 
lēmumu, kura sniegusi informāciju. Šādā 
gadījumā Eurojust vai OLAF apspriežas ar 
Eiropolu.

5. Ja Eiropola informācijas apstrādes 
darbību laikā saistībā ar atsevišķu 
izmeklēšanu Eiropols vai dalībvalsts 
konstatē, ka nepieciešama koordinācija, 
sadarbība vai atbalsts saskaņā ar Eurojust 
pilnvarām, Eiropols to attiecīgi informē un 
uzsāk informācijas apmaiņas procedūru 
saskaņā ar tās dalībvalsts lēmumu, kura 
sniegusi informāciju. Šādā gadījumā 
Eurojust apspriežas ar Eiropolu.

Or. es

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. panta 2. punkta b) apakšpunktā ir atsauce uz 
īpašu saziņu starp Eiropolu un Eurojust, tāpēc nav vajadzības vēl iekļaut OLAF.
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Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
27. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Eurojust, tostarp kolēģija, valsts locekļi, 
vietnieki, palīgi, kā arī Eurojust darbinieki, 
un OLAF ievēro visus vispārīgos vai 
konkrētos ierobežojumus piekļuvei vai 
izmantošanai, kurus norādījušas 
dalībvalstis, Savienības struktūras, trešās 
valstis un starptautiskās organizācijas 
saskaņā ar 25. panta 2. punktu.

6. Eurojust, tostarp kolēģija, valsts locekļi, 
vietnieki, palīgi, kā arī Eurojust darbinieki
ievēro visus vispārīgos vai konkrētos 
ierobežojumus piekļuvei vai izmantošanai, 
kurus norādījušas dalībvalstis, Savienības 
struktūras, trešās valstis un starptautiskās 
organizācijas saskaņā ar 25. panta 
2. punktu.

Or. es

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. panta 2. punkta b) apakšpunktā ir atsauce uz 
īpašu saziņu starp Eiropolu un Eurojust, tāpēc nav vajadzības vēl iekļaut OLAF.

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja tas ir nepieciešams tā uzdevumu 
veikšanai, Eiropols var izveidot un uzturēt 
sadarbības attiecības ar Savienības 
struktūrām atbilstīgi šo struktūru mērķiem, 
trešo valstu tiesībaizsardzības iestādēm, 
trešo valstu tiesībaizsardzības mācību 
iestādēm, starptautiskām organizācijām un 
privātām pusēm.

1. Ja tas ir nepieciešams tā uzdevumu 
veikšanai, Eiropols var izveidot un uzturēt 
sadarbības attiecības ar Savienības 
struktūrām atbilstīgi šo struktūru mērķiem, 
trešo valstu tiesībaizsardzības iestādēm, 
starptautiskām organizācijām un privātām 
pusēm.

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz apmācību, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL 
apvienošana nav lietderīga.
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Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot 36. panta 4. punktu, Eiropols 
pārsūta personas datus Savienības 
struktūrām, trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām vienīgi tad, ja 
tas ir nepieciešams, lai novērstu un 
apkarotu noziedzību, uz ko attiecas 
Eiropola mērķi, un saskaņā ar šīs nodaļas 
noteikumiem. Ja pārsūtāmos datus ir 
sniegusi dalībvalsts, Eiropols saņem 
minētās dalībvalsts piekrišanu, ja vien

4. Neskarot 36. panta 4. punktu, Eiropols 
pārsūta personas datus Savienības 
struktūrām, trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām vienīgi tad, ja 
tas ir nepieciešams, lai novērstu un 
apkarotu noziedzību, uz ko attiecas 
Eiropola mērķi, un saskaņā ar šīs nodaļas 
noteikumiem. Ja pārsūtāmos datus ir 
sniegusi dalībvalsts, Eiropols saņem 
minētās dalībvalsts piekrišanu pirms 
personas datu nosūtīšanas, ja vien

Or. es

Pamatojums

Piekrišana ir jāsaņem pirms personas datu nosūtīšanas.

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nevar uzskatīt, ka atļauja ir dota, jo 
dalībvalsts nav skaidri ierobežojusi 
tālākas pārsūtīšanas iespēju; vai

svītrots

Or. es

Pamatojums

Dalībvalstij ir skaidri jāpauž atļauja sniegt informāciju, tas nedrīkst būt pieņēmums, tāpēc 
svītro a) apakšpunktu.
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Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstīm, Savienības struktūrām, 
trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām aizliedz personas datus 
pārsūtīt tālāk, ja vien Eiropols nav skaidri 
devis tam piekrišanu.

5. Personas datus var pārsūtīt tikai tad, ja 
dalībvalstis, Savienības struktūras, trešās 
valstis un starptautiskās organizācijas 
apliecina, ka datus izmantos tikai tādā 
nolūkā, kādam tie tika sūtīti. Tāpēc 
dalībvalstīm, Savienības struktūrām, 
trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām aizliedz personas datus 
pārsūtīt tālāk, ja vien Eiropols nav skaidri 
devis tam piekrišanu. Eiropolam saskaņā 
ar šīs direktīvas noteikumiem ir 
jānodrošina pārsūtīto personas datu 
uzskaite, kā arī to pārsūtīšanas iemesls.

Or. es

Pamatojums

Dalībvalstij ir skaidri jāpauž atļauja sniegt informāciju, tas nedrīkst būt pieņēmums.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
29. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Eiropols savā tīmekļa vietnē publicē 
sarakstu, norādot tās dalībvalstis un visu 
veidu organizācijas, ar kurām tas 
noslēdzis sadarbības līgumus, uz kā 
pamata var notikt datu apmaiņa.

Or. es

Pamatojums

Lai nodrošinātu labāku Eiropola pārredzamību, tam savā tīmekļa vietnē jāpublicē saraksts, 
norādot tās dalībvalstis un visu veidu organizācijas, ar kurām tas noslēdzis sadarbības 
līgumus, uz kā pamata var notikt datu apmaiņa.
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Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot iespējamos ierobežojumus, kas 
paredzēti saskaņā ar šīs regulas 25. panta 
2. vai 3. punktu, Eiropols var tieši pārsūtīt 
personas datus Savienības struktūrām, ja 
tas ir nepieciešams tā vai saņēmējas 
Savienības struktūras uzdevumu veikšanai.

Piemērojot iespējamos ierobežojumus, kas 
paredzēti saskaņā ar šīs regulas 25. panta 
2. vai 3. punktu, Eiropols var tieši pārsūtīt 
personas datus Savienības struktūrām, ja 
tas ir nepieciešams tā vai saņēmējas 
Savienības struktūras uzdevumu veikšanai. 
Šo pantu piemēro, neskarot šīs regulas 
27. panta noteikumus.

Or. es

Pamatojums

Tā kā arī Eurojust ir Savienības struktūra, ir jāiekļauj atsauce par šī panta piemērošanu, 
neskarot 27. panta noteikumus attiecībā uz Eurojust.

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sadarbības nolīgumu, kas noslēgts starp 
Eiropolu un attiecīgo trešo valsti vai 
starptautisko organizāciju saskaņā ar 
Lēmuma 2009/371/TI 23. pantu pirms šīs 
regulas piemērošanas dienas.

c) sadarbības nolīgumu, kas noslēgts starp 
Eiropolu un attiecīgo trešo valsti vai 
starptautisko organizāciju saskaņā ar 
Lēmuma 2009/371/TI 23. pantu pirms šīs 
regulas piemērošanas dienas. Šādus 
līgumus pārskata un atjaunina saskaņā ar 
šo jauno regulu ne vēlāk kā divos gados 
kopš regulas spēkā stāšanās brīža.

Or. es



PE513.116v01-00 58/80 PR\938283LV.doc

LV

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, izpilddirektors 
katrā gadījumā atsevišķi var atļaut pārsūtīt 
personas datus uz trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, ja

2. Atkāpjoties no 1. punkta, izpilddirektors, 
ņemot vērā pienākumu ievērot 
diskrētumu, konfidencialitāti un 
samērīgumu, katrā gadījumā atsevišķi var 
atļaut pārsūtīt personas datus uz trešām 
valstīm vai starptautiskām organizācijām, 
ja

Or. es

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) pārsūtīšana ir vajadzīga, lai 
aizsargātu datu īpašnieka likumīgās 
intereses, ja to paredz personas datu 
pārsūtītājas dalībvalsts tiesību akti;

Or. es

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) datu pārsūtīšana ir vajadzīga, lai 
novērstu tūlītēju un smagu apdraudējumu 
dalībvalsts vai trešās valsts drošībai;

Or. es
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Pamatojums

Ir jāpielāgo izņēmumi attiecībā uz datu pārsūtīšanu konkrētos gadījumos.

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ciktāl tas ir nepieciešams tā uzdevumu 
veikšanai, Eiropols var apstrādāt personas 
datus, kuru izcelsme ir no privātām pusēm,
ar nosacījumu, ka tie ir saņemti

1. Ciktāl tas ir nepieciešams tā uzdevumu 
veikšanai, Eiropols var apstrādāt personas 
datus, kuru izcelsme ir no privātām pusēm. 
Eiropols var saņemt šos datus tieši no 
privātām personām, ja privātām pusēm 
piemērojamie valsts tiesību akti ļauj veikt 
šādu datu tiešu pārsūtīšanu policijas 
iestādēm. Tādā gadījumā Eiropols 
nekavējoties nosūta visu informāciju, jo 
īpaši personas datus, attiecīgās valsts 
vienībām.
Ja piemērojamie tiesību akti neparedz 
tiešu datu pārsūtīšanu, personas datus var 
saņemt tikai ar nosacījumu, ka tie ir 
saņemti

Or. es

Pamatojums

Eiropolam ir jānodrošina labākas spējas sadarboties ar privātām pusēm, un to var īstenot 
tikai tad, ja privātām pusēm piemērojamie tiesību akti ļauj veikt šādu datu pārsūtīšanu.

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) izdot rīkojumu labot, liegt piekļuvi, 
dzēst vai iznīcināt visus datus, ja tie ir 
apstrādāti, pārkāpjot noteikumus, kas 
regulē personas datu apstrādi, un paziņot 
par to trešām personām, kurām dati ir 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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izpausti;

Or. es

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) uzlikt pagaidu vai galīgu apstrādes 
aizliegumu;

f) noteikt pagaidu vai galīgu apstrādes 
aizliegumu pēc apspriešanās ar valdi;

Or. es

Pamatojums

Ir ieteicams šādā pasākumā iekļaut atsauci uz valdi.

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
46. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 
izstrādā Eiropola darbību uzraudzības gada 
pārskatu. Šis pārskats ir daļa no Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītāja gada 
darbības pārskata, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 45/2001 48. pantā.

5. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 
izstrādā Eiropola darbību uzraudzības gada 
pārskatu. Šis pārskats ir daļa no Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītāja gada 
darbības pārskata, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 45/2001 48. pantā. Pārskatu nosūta un 
iesniedz parlamentārās pārraudzības 
vienībai, kā arī nosūta Padomei, 
Komisijai un valstu parlamentiem.

Or. es

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. pantā ir atsauce uz regulā iekļaujamo 
parlamentāro pārraudzību, kas jāveic Eiropas Parlamentam un valstu parlamentiem. Šim 
nolūkam izveido parlamentārās pārraudzības vienību, kas reglamentēta šīs regulas 
XXX pantā.



PR\938283LV.doc 61/80 PE513.116v01-00

LV

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
53. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Parlamentārās pārraudzības vienība
Eiropola darbību pārraudzības 
mehānismu īsteno Eiropas Parlaments un 
dalībvalstu parlamenti, izmantojot 
parlamentārās pārraudzības vienību, 
kurai ir īpaša un neliela struktūra un ko 
izveidojusi Eiropas Parlamenta 
kompetentā komiteja (LIBE) kopā ar 
Iekšlietu komitejas vai līdzvērtīgas katras 
dalībvalsts parlamenta komitejas pārstāvi.

Or. es

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
53. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Parlamentārās pārraudzības vienība 
vienmēr darbojas Eiropas Parlamenta 
galvenajā mītnē, un to sasauc Eiropas 
Parlamenta atbildīgās komitejas (LIBE) 
priekšsēdētājs. To kopīgi vada LIBE 
komitejas priekšsēdētājs un Padomes 
prezidentvalsts parlamenta pārstāvis.

Or. es
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Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors 
pēc parlamentārās pārraudzības vienības
lūguma ierodas tajā, lai apspriestu ar 
Eiropolu saistītus jautājumus, ņemot vērā 
pienākumu ievērot diskrētumu un 
konfidencialitāti.

Or. es

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. pantā ir atsauce uz regulā iekļaujamo 
parlamentāro pārraudzību, kas jāveic Eiropas Parlamentam un valstu parlamentiem. Šim 
nolūkam izveido parlamentārās pārraudzības vienību, kas reglamentēta šīs regulas 53. pantā.

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
53. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Papildus šajā regulā noteiktajiem 
informēšanas un apspriešanās 
pienākumiem Eiropols, ņemot vērā 
pienākumu ievērot diskrētumu un 
konfidencialitāti, informācijas nolūkā 
nosūta Eiropas Parlamentam un valstu 
parlamentiem

3. Papildus šajā regulā noteiktajiem 
informēšanas un apspriešanās 
pienākumiem Eiropols, ņemot vērā 
pienākumu ievērot diskrētumu un 
konfidencialitāti, informācijas nolūkā 
nosūta parlamentārās pārraudzības 
vienībai

Or. es

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. pantā ir atsauce uz regulā iekļaujamo 
parlamentāro pārraudzību, kas jāveic Eiropas Parlamentam un valstu parlamentiem. Šim 
nolūkam izveido parlamentārās pārraudzības vienību, kas reglamentēta šīs regulas 53. pantā.
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Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Eiropola darbību parlamentārās 
pārraudzības nolūkā saskaņā ar 53. pantu
parlamentārās pārraudzības vienībai pēc 
pieprasījuma var atļaut piekļuvi Eiropas 
Savienības klasificētajai informācijai un 
sensitīvai neklasificētai informācijai, ko 
apstrādā Eiropols vai ar tā starpniecību. 
Ņemot vērā šādas informācijas sensitīvo 
un klasificēto būtību, to apstrādā Eiropas 
Parlamentā, ievērojot procedūru, kas 
noteikta Eiropas Parlamenta Reglamentā, 
jo īpaši tā VIII pielikumā.

Or. es

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izpilddirektoru ieceļ valde no Komisijas 
ierosināto kandidātu saraksta pēc atklātas 
un pārredzamas atlases procedūras.

2. Izpilddirektoru ieceļ valde no saraksta, 
ko veido vismaz trīs kandidāti, kurus 
ieteikusi komiteja, ko veido Komisijas 
pārstāvis valdē un vēl divi valdes locekļi, 
ievērojot atklātu un pārredzamu atlases 
procedūru.

Lai noslēgtu izpilddirektora līgumu, 
Eiropolu pārstāv valdes priekšsēdētājs.

Lai noslēgtu izpilddirektora līgumu, 
Eiropolu pārstāv valdes priekšsēdētājs.

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

Pirms iecelšanas amatā parlamentārās 
pārraudzības vienība uzaicina valdes 
izraudzīto kandidātu sniegt paziņojumu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.
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Or. es

Pamatojums

Lai izveidotu sarakstu ar vismaz trim kandidātiem turpmākā izpilddirektora iecelšanai, 
izveido jaunu komiteju, kurā ietilpst Komisijas pārstāvis valdē un vēl divi valdes locekļi. 
Komisijas pārstāvi iekļauj, jo Komisijai ir liela pieredze personāla atlasē. Iekļauj arī 
parlamentārās pārraudzības vienību, lai sekmētu parlamentāro pārraudzību. 

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
56. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Valde informē Eiropas Parlamentu, ja tā 
plāno pagarināt izpilddirektora amata 
pilnvaru termiņu. Mēnesī pirms pilnvaru 
termiņa pagarināšanas Eiropas Parlamenta 
atbildīgā komiteja drīkst uzaicināt
izpilddirektoru sniegt paziņojumu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

5. Valde informē Eiropas Parlamentu, ja tā 
plāno pagarināt izpilddirektora amata 
pilnvaru termiņu. Mēnesī pirms pilnvaru 
termiņa pagarināšanas parlamentārās 
pārraudzības vienība uzaicina
izpilddirektoru sniegt paziņojumu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

Or. es

Pamatojums

Iekļauj arī parlamentārās pārraudzības vienību, lai sekmētu parlamentāro pārraudzību. 

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
56. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Izpilddirektoru var atcelt no amata, tikai 
pamatojoties uz valdes lēmumu, kura 
rīkojas pēc Komisijas priekšlikuma.

7. Izpilddirektoru var atcelt no amata, tikai 
pamatojoties uz valdes lēmumu, ziņojot 
parlamentārās pārraudzības vienībai.

Or. es

Pamatojums

Parlamentārās pārraudzības sekmēšana.



PR\938283LV.doc 65/80 PE513.116v01-00

LV

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
57. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izpilddirektoram palīdz četri
izpilddirektora vietnieki, no kuriem viens 
ir atbildīgs par apmācību. Izpilddirektora 
vietnieks apmācības jautājumos ir 
atbildīgs par Eiropola akadēmijas un tās 
darbību pārvaldību. Izpilddirektors nosaka 
pārējo vietnieku uzdevumus.

1. Izpilddirektoram palīdz trīs 
izpilddirektora vietnieki. Izpilddirektors 
nosaka pārējo vietnieku uzdevumus.

Or. es

Pamatojums

Atsauce uz izpilddirektora vietnieku veikta saistībā ar Eiropola un CEPOL apvienošanu. Tā 
kā referentam tas nešķiet lietderīgi, ir jāsaglabā trīs izpilddirektora vietnieku sistēma.

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
60. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde, pamatojoties uz minēto projektu, 
sagatavo provizorisku Eiropola ieņēmumu 
un izdevumu tāmes projektu nākamajam 
finanšu gadam. Eiropola ieņēmumu un 
izdevumu tāmes projektu katru gadu līdz 
[datums, ko paredz Finanšu pamatregulā] 
nosūta Komisijai. Valde tāmes projekta 
galīgo redakciju, kurā ietilpst štatu saraksta 
projekts, līdz 31. martam nosūta Komisijai, 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

2. Valde, pamatojoties uz minēto projektu, 
sagatavo provizorisku Eiropola ieņēmumu 
un izdevumu tāmes projektu nākamajam 
finanšu gadam. Eiropola ieņēmumu un 
izdevumu tāmes projektu katru gadu līdz 
[datums, ko paredz Finanšu pamatregulā] 
nosūta Komisijai. Valde tāmes projekta 
galīgo redakciju, kurā ietilpst štatu saraksta 
projekts, līdz 31. martam nosūta un 
iesniedz parlamentārās pārraudzības 
vienībai, kā arī nosūta Komisijai, Padomei 
un valstu parlamentiem.

Or. es

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. pantā ir atsauce uz regulā iekļaujamo 
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parlamentāro pārraudzību, kas jāveic Eiropas Parlamentam un valstu parlamentiem. Šim 
nolūkam izveido parlamentārās pārraudzības vienību, kas reglamentēta šīs regulas 53. pantā.

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
62. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc katra finanšu gada Eiropols līdz 
31. martam nosūta budžeta un finanšu 
pārvaldības ziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Revīzijas 
palātai.

2. Pēc katra finanšu gada Eiropols līdz 
31. martam nosūta un iesniedz budžeta un 
finanšu pārvaldības ziņojumu 
parlamentārās pārraudzības vienībai, kā 
arī nosūta to Padomei un Revīzijas palātai.

Or. es

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. pantā ir atsauce uz regulā iekļaujamo 
parlamentāro pārraudzību, kas jāveic Eiropas Parlamentam un valstu parlamentiem. Šim 
nolūkam izveido parlamentārās pārraudzības vienību, kas reglamentēta šīs regulas 53. pantā.

Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
62. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc katra finanšu gada beigām 
izpilddirektors līdz 1. jūlijam galīgos 
pārskatus kopā ar valdes atzinumu nosūta 
Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Komisijai, Revīzijas palātaiun valstu 
parlamentiem.

6. Pēc katra finanšu gada beigām 
izpilddirektors līdz 1. jūlijam galīgos 
pārskatus kopā ar valdes atzinumu nosūta 
un iesniedz parlamentārās pārraudzības 
vienībai, kā arī nosūta to Padomei, 
Komisijai, Revīzijas palātai un valstu 
parlamentiem.

Or. es

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. pantā ir atsauce uz regulā iekļaujamo 
parlamentāro pārraudzību, kas jāveic Eiropas Parlamentam un valstu parlamentiem. Šim 
nolūkam izveido parlamentārās pārraudzības vienību, kas reglamentēta šīs regulas 53. pantā.
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Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
63. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ņemot vērā Valsts mācību iestāžu tīkla 
dalībnieku īpašās iezīmes, kuri ir vienīgās 
struktūras, kam piemīt īpašas iezīmes un 
tehniskā kompetence, lai īstenotu 
attiecīgos apmācības pasākumus, 
minētajiem dalībniekiem saskaņā ar 
Komisijas deleģētās regulas (ES) 
Nr. 1268/2012 190. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu var piešķirt dotācijas, 
neizsakot uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz apmācību, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL 
apvienošana nav lietderīga.

Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
70. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija nosūta un iesniedz izvērtējuma 
ziņojumu kopā ar saviem secinājumiem par 
ziņojumu parlamentārās pārraudzības 
vienībai, kā arī nosūta to Padomei, valstu 
parlamentiem un valdei.

Or. es

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. pantā ir atsauce uz regulā iekļaujamo 
parlamentāro pārraudzību, kas jāveic Eiropas Parlamentam un valstu parlamentiem. Šim 
nolūkam izveido parlamentārās pārraudzības vienību, kas reglamentēta šīs regulas 53. pantā.



PE513.116v01-00 68/80 PR\938283LV.doc

LV

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
70. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saistībā ar katru otro izvērtējumu 
Komisija novērtē arī Eiropola sasniegtos 
rezultātus, ņemot vērā tā mērķus, pilnvaras 
un uzdevumus. Ja Komisija uzskata, ka 
Eiropola turpmāka pastāvēšana vairs 
neatbilst tam noteiktajiem mērķiem un 
uzdevumiem, tā var ierosināt šo regulu 
attiecīgi grozīt vai atcelt.

3. Saistībā ar katru otro izvērtējumu 
Komisija novērtē arī Eiropola sasniegtos 
rezultātus, ņemot vērā tā mērķus, pilnvaras 
un uzdevumus. Ja Komisija uzskata, ka 
Eiropola turpmāka pastāvēšana vairs 
neatbilst tam noteiktajiem mērķiem un 
uzdevumiem, tā var ierosināt šo regulu 
attiecīgi grozīt vai atcelt. Tādu 
priekšlikumu izskata, ievērojot to pašu 
procedūru, ar kādu ir pieņemta šī regula.

Or. es

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo lēmumu izveidotais Eiropols ir 
vispārējs tiesību un saistību pārņēmējs 
attiecībā uz visiem līgumiem, saistībām un 
īpašumiem, kurus noslēdzis, uzņēmies vai 
iegādājies Eiropols, ko izveidoja ar 
Lēmumu 2009/371/TI, un CEPOL, ko 
izveidoja ar Lēmumu 2005/681/TI.

1. Ar šo lēmumu izveidotais Eiropols ir 
vispārējs tiesību un saistību pārņēmējs 
attiecībā uz visiem līgumiem, saistībām un 
īpašumiem, kurus noslēdzis, uzņēmies vai 
iegādājies Eiropols, ko izveidoja ar 
Lēmumu 2009/371/TI.

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz CEPOL, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL apvienošana 
nav lietderīga.
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Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums
73. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šī regula neietekmē to nolīgumu 
juridisko spēku, ko CEPOL, kas izveidota 
ar Lēmumu 2005/681/TI, ir noslēgusi 
pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz CEPOL, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL apvienošana 
nav lietderīga.

Grozījums Nr. 119

Regulas priekšlikums
73. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta, mītnes 
līgumu, kas noslēgts, pamatojoties uz 
Lēmumu 2005/681/TI, izbeidz dienā, kad 
sāk piemērot šo regulu.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz CEPOL, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL apvienošana 
nav lietderīga.

Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
74. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. CEPOL valdes, kas izveidota, 
pamatojoties uz Lēmuma 2005/681/TI 

svītrots 
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10. pantu, locekļu amata pilnvaru termiņš 
beidzas [šīs regulas spēkā stāšanās dienā].

Or. es

_

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz CEPOL, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL apvienošana 
nav lietderīga.

Grozījums Nr. 121

Regulas priekšlikums
75. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. CEPOL izpilddirektoru, kas iecelts, 
pamatojoties uz Lēmuma 2005/681/TI 
11. panta 1. punktu, uz viņa atlikušo 
amata pilnvaru termiņu ieceļ pildīt 
Eiropola izpilddirektora vietnieka 
apmācības jautājumos funkcijas. Citi viņa 
līguma nosacījumi paliek nemainīgi. Ja 
amata pilnvaru termiņš beidzas pēc [šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas], bet pirms 
[dienas, kad sāk piemērot šo regulu], to 
automātiski pagarina uz laiku, kas 
nepārsniedz vienu gadu pēc dienas, kad 
sāk piemērot šo regulu.

svītrots 

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz CEPOL, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL apvienošana 
nav lietderīga.
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Grozījums Nr. 122

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram no trim budžeta gadiem pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā III nodaļā 
aprakstītajai apmācībai rezervē vismaz 
8 miljonus euro Eiropola operatīvajās 
izmaksās.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz CEPOL, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL apvienošana 
nav lietderīga.

Grozījums Nr. 123

Regulas priekšlikums
77. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Atsauces uz aizstātajiem lēmumiem
uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atsauces uz aizstāto lēmumu uzskata par 
atsaucēm uz šo regulu.

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz CEPOL, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL apvienošana 
nav lietderīga.
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Grozījums Nr. 124

Regulas priekšlikums
78. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz CEPOL, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL apvienošana 
nav lietderīga.

Grozījums Nr. 125

Regulas priekšlikums
78. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visi neleģislatīvie pasākumi, ar kuriem 
īsteno Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido 
Eiropas Policijas biroju (Eiropolu), un 
Lēmumu 2005/681/TI, ar ko izveido 
CEPOL, paliek spēkā pēc [dienas, kurā sāk 
piemērot šo regulu], ja vien Eiropola valde 
nav nolēmusi citādi.

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

Or. es

Pamatojums

Svītrot jebkādu atsauci uz CEPOL, jo referents uzskata, ka Eiropola un CEPOL apvienošana 
nav lietderīga.
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PASKAIDROJUMS

1. PRIEK貝IKUMA KONTEKSTS

Sākotnēji Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) saskaņā ar Māstrihtas līgumu izveidoja ar 
1995. gada 26. jūlija Konvenciju, kura tolaik bija vienīgais pieejamais instruments un kas bija 
jāparaksta visām dalībvalstīm, lai tā stātos spēkā. Šis mehānisms paredzēja, ka jebkādus 
grozījumus Eiropola konvencijā bija iespējams veikt vienīgi ar ・protokolu”, kas pēc tam bija 
jāiesniedz ratifikācijai valstu parlamentiem. 

Lai uzlabotu Eiropola darbību, laikposmā no 2000. gada līdz 2003. gadam tika ratificēti trīs 
protokoli. Šie protokoli stājās spēkā laikposmā no 2007. gada 29. marta līdz tā paša gada 
18. aprīlim. Tajos bija noteikta īpaši ilga un sarežģīta procedūra. Tas parāda, cik ļoti sarežģīti 
vai gandrīz neiespējami bija ātri pielāgot vispārējo Eiropola regulējumu, lai reaģētu tādu 
steidzamu situāciju gadījumā, kurās nepieciešams piešķirt jaunas pilnvaras. 

Eiropolam bija nepieciešams efektīvāks reglamentējošais instruments, kur・nodrošinātu 
vairāk iespēju reaģēt, lai apkarotu noziedzību, kas kļūst arvien globālāka. Stājoties spēkā
Amsterdamas līgumam, Eiropas Policijas birojs tika pārveidots par Eiropas aģentūru, kam 
piešķir dotācijas no Kopienas budžeta un personālu nodrošina Kopienas dalībvalstis. Tāpēc 
2009. gada 6. aprīlī Padome pieņēma lēmumu, ar kuru izveidoja Eiropas Policijas biroju un 
atcēla iepriekšējo Eiropola konvenciju. 

Lisabonas līgumā, kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, Eiropas Parlamentam bija 
paredzētas tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā. Līguma par Eiropas Savienības darbību 
88. pantā ir paredzēts, ka Eiropas Parlaments un Padome nosaka Eiropola struktūru, darbību, 
darbības jomu un pilnvaras, pieņemot regulu saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Eiropola funkcija saskaņā ar 88. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību ir ・atbalstīt 
un stiprināt dalībvalstu policijas iestāžu un citu tiesībaizsardzības iestāžu darbību un to 
savstarpējo sadarbību, novēršot un apkarojot smagus noziegumus, kas skar vismaz divas 
dalībvalstis, terorismu un tāda veida noziegumus, kas skar vispārējās intereses, uz kurām 
attiecas Savienības politika. Eiropols veicina informācijas apmaiņu starp dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestādēm un veic noziedzības analīzi, lai palīdzētu valstu policijas spēkiem 
veikt pārrobežu izmeklēšanu”.

Eiropas Padome dokumentā ・Stokholmas programma — atvērta un droša Eiropa tās pilsoņu 

un viņu aizsardzības labā” uzstāja, ka Eiropolam ir jākļūst par ・centru informācijas apmaiņai 
starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, pakalpojumu sniedzēju un platformu, ko var 
izmantot tiesībaizsardzības dienesti”. Pieņemot šo regulu, var sasniegt vienu no Stokholmas 
programmas mērķiem un prioritātēm.

Ņemot vērā
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- viedokli, ko vairākkārt paudis vairums Eiropas Parlamentā pārstāvēto politisko grupu,

- mutiskos paziņojumus Parlamentā un Eiropas Policijas akadēmijas (CEPOL) valdes un 
Eiropas Policijas biroja valdes rakstiskos paziņojumus,

- viedokli, ko Parlamentā pauda Eiropola un CEPOL direktori,

- viedokli, ko 2013. gada 7. jūnijā TI Padomē pauda lielākā dalībvalstu daļa,

kas visi bija pret Eiropola un CEPOL apvieno啾nu, 

referents, piekrītot minētajiem viedokļiem, uzskata, ka Regulai par Eiropas Savienības 
Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropolu), ar kuru atceļ 
Lēmumu 2009/371/TI un Lēmumu 2005/681/TI, jāattiecas vienīgi uz Eiropas Policijas biroju 
(Eiropolu), un tāpēc ar šā tiesību akta priekšlikumu jāparedz vienīgi Lēmuma 2009/371/TI 
atcel啾na.

Pēdējo desmit gadu laikā Eiropas Savienībā ir novērots smagās un organizētās noziedzības 
pieaugums, kā arī noziedzības veidu dažādības palielināšanās. Saskaņā ar Eiropola veikto 
izvērtējumu par smagās un organizētās noziedzības pieauguma draudiem Eiropas Savienībā 
2013. gadā (abreviatūra angļu valodā —・SOCTA 2013・・smagā un organizētā 
noziedzība ir parādība, kas kļūst arvien dinamiskāka un sarežģītāka un joprojām būtiski 
apdraud drošību un labklājību ES”. Pētījumā ir uzsvērts arī tas, ka ・globalizācijas ietekme uz 
sabiedrību un uzņēmumiem ir veicinājusi jaunu un svarīgu izmaiņu parādīšanos noziedzīgajā 
darbībā, kurā noziedzīgās aprindas izmanto nepilnības tiesību aktos, internetu un ekonomikas 
krīzes radītos apstākļus, lai nelikumīgi gūtu peļņu ar mazu risku”. Internets tiek izmantots, lai 
organizētu un izpildītu noziedzīgās darbības un kalpo kā saziņas instruments, tirgus un 
līgumslēgšanas un finanšu pakalpojumu sniegšanas platforma. Turklāt tas veicina jaunu 
kibernoziedzības veidu rašanos un krāpniecību ar maksājumu kartēm, kā arī ar nepilngadīgo 
seksuālu izmantošanu saistītu materiālu izplatīšanu. 

Attiecībā uz organizētās noziedzības darbību veida izmaiņām Eiropas Savienībā ir jāuzsver, 
ka faktiski organizētās noziedzības grupējumu mērķis ir maksimāli palielināt peļņu, un tāpēc 
tie veic vairākus noziedzīgus nodarījumus, piemēram, cilvēku, narkotiku un šaujamieroču 
tirdzniecību, tādus finanšu noziegumus kā korupcija, krāpniecība un nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšana un kibernoziegumus. Visi šie noziegumi ne tikai apdraud Eiropas 
pilsoņu personīgo un ekonomisko drošību, bet arī kalpo noziedzīgai peļņas gūšanai, kas 
stiprina noziedzīgo tīklu varu un atņem valsts iestādēm tik ļoti nepieciešamos līdzekļus. 
Terorisms joprojām ir nozīmīgs drauds Eiropas Savienības drošībai, jo Eiropas valstu 
sabiedrības ir neaizsargātas pret teroristu uzbrukumiem. 

Noziedzība ir piektā lieta, par ko Eiropas pilsoņi bažījās visvairāk. Viņi uzskata, ka viņus 
ietekmē arī kibernoziedzība, kas strauji pieaug un var graut uzticību tiešsaistes 
pakalpojumiem un radīt nopietnu kaitējumu Eiropas Savienības ekonomikai. Šā iemesla dēļ 
2013. gada 11. janvārī darbību sāka Eiropas Kibernoziegumu centrs (EC3), kas ir pakļauts 
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Eiropas Policijas birojam un kalpo kā koordinācijas instruments kibernoziedzības jomā.
Visu iepriekš uzskaitīto iemeslu dēļ ir nepieciešams tāds Eiropas Policijas birojs, kas efektīvi 
darbotos sadarbības un informācijas apmaiņas jomā. 
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2. PRIEK貝IKUMA JURIDISKIE ASPEKTI

Priekšlikuma juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. pants.

3. MĒRĶI UN SATURS

Izstrādātajā priekšlikumā ir skaidri definēta Eiropola darbības joma, funkcijas un veids, kādā 
jāorganizē dalībvalstu sadarbība. Turklāt tam ir šādi mērķi:

1. pielāgot Eiropolu Lisabonas līguma prasībām, regulā nosakot Eiropola juridisko pamatu un 
ieviešot mehānismu, ar kura starpniecību Eiropas Parlaments kopā ar dalībvalstu 
parlamentiem var pārraudzīt Eiropola darbības;

2. uzlabot Eiropola vadību, palielinot tā efektivitāti;

3. paredzēt Eiropolam spēcīgākas struktūras datu aizsardzības jomā, uzdodot Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājam pilnīgi neatkarīgi pārraudzīt personas datu apstrādi Eiropolā;

4. palielināt informācijas apmaiņas intensitāti.

Regulā šie mērķi tiek īstenoti turpmāk minētajos veidos.

3.1. Eiropols tiek pielāgots Lisabonas līguma prasībām, un tiek paredzēta Parlamenta 
pārraudzība.

Regula garantē, ka Eiropola darbības pārrauga ES pilsoņu ievēlēti demokrātiskie pārstāvji. 
Ierosinātās normas ir atbilstošas Komisijas paziņojumam par procedūrām Eiropola darbību 
pārraudzībai, ko veic Eiropas Parlaments kopā ar valstu parlamentiem.

Šī Parlamenta pārraudzība ir īpaši noteikta regulas 53. pantā, bet tā ir daudzreiz minēta arī 
visā tekstā.

Mehānisms, kuru izmantojot, Eiropas Parlaments kopā ar dalībvalstu parlamentiem, varēs 
pārraudzīt Eiropola darbības, tiks īstenots, izveidojot parlamentārās pārraudzības vienību, 
kurai būs specifiska un neliela struktūra un kuru veidos Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja 
(LIBE) kopā ar katras dalībvalsts parlamenta iek嗟ietu komitejas vai citas attiecīgas komitejas 
pārstāvi. Šī pārraudzība vienmēr tiks veikta Eiropas Parlamenta mītnē, šo vienību sasauks 
Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas (LIBE) priekšsēdētājs un tās līdzpriekšsēdētāji būs 
LIBE komitejas priekšsēdētājs un tās dalībvalsts parlamenta pārstāvis, kas attiecīgajā laikā 
būs Padomes prezidējošā valsts.

Minētā parlamentārās pārraudzības vienība izskatīs un apspriedīs šādus jautājumus:

- ikgadējo konsolidēto Eiropola darbību pārskatu; 
- ikgadējo un divu gadu darba programmu; un
- Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ikgadējo pārskatu par Eiropola uzraudzības 
darbībām.
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Turklāt šī struktūra varēs lūgt Eiropola izpilddirektora amatam izvēlētajam pretendentam 
iesniegt deklarāciju un ziņojumu par savu funkciju izpildi.

Iepriekšminētais 53. pants paredz, ka parlamentārās pārraudzības vienība var uzaicināt valdes 
priekšsēdētāju un izpilddirektoru ierasties, lai apspriestu ar Eiropola darbību saistītus 
jautājumus. Turklāt Eiropas Parlaments un dalībvalstu parlamenti saņems informatīvus 
draudu novērtējumus, stratēģiskās analīzes un vispārējus situācijas pārskatus saistībā ar 
Eiropola mērķiem, kā arī to pētījumu un izvērtējumu rezultātus, kurus būs uzdots veikt 
Eiropolam.

Turklāt nevajadzētu aizmirst, ka Eiropas Parlamentam ir jāpilda budžeta iestādes funkcijas, 
proti, Parlamentā jāsaņem un jāuzklausa ziņojumi par ieņēmumiem un izdevumiem un par 
budžeta un finanšu pārvaldību un jāapstiprina izpilddirektora veiktā budžeta izpildes vadība.

3.2. Pārvaldības uzlabošana

Ar regulu tiek uzlabota Eiropola pārvaldība, jo tiek pastiprināta tā efektivitāte, paredzētas 
racionālākas procedūras, jo īpaši attiecībā uz valdi un izpilddirektoru. Turklāt, lai nodrošinātu 
pienācīgu valdes darbu, tajā līdzdarbojas pa vienam pārstāvim no Komisijas un katras 
dalībvalsts.

Tā kā daudzu gadu laikā uzkrātā pieredze pierāda operatīvo pasākumu efektivitāti, dalībvalstu 
pārstāvji valdē arī turpmāk būs katras dalībvalsts policijas priekšnieki vai personas, ko 
dalībvalstis būs izvēlējušās, ņemot vērā viņu pieredzi policijas vienību vadībā un viņu 
zināšanas policijas spēku sadarbības jomā, un šie pārstāvji varēs iecelt savus aizstājējus, kas 
būs pilnvaroti pildīt valdes locekļu pienākumus viņu prombūtnes laikā. Valdes funkcijas 
ietver ikgadējās darba programmas pieņemšanu nākamajam gadam, Eiropola gada budžeta 
izstrādi, konsolidētā gada pārskata sagatavošanu par veiktajām darbībām un Eiropolam 
piemērojamo finanšu noteikumu izpildi. Tiek uzsvērts, ka valde būs atbildīga par 
izpilddirektora ievēlēšanu no vismaz trīs pretendentu vidus, ko būs ierosinājusi komiteja, kurā 
darbosies valdes sastāvā esošais Komisijas pārstāvis un vēl divi valdes locekļi.

Turklāt valde savus lēmumus pieņems ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot ārkārtas 
gadījumos, kad lēmumu pieņemšana notiks operatīvāk un ātrāk.

Lai garantētu pienācīgu Eiropola darbību ikdienā, tā juridiskais un administratīvais pārstāvis 
ir tā izpilddirektors. Izpilddirektors savas funkcijas veic pilnīgi neatkarīgi un garantē, ka 
Eiropols izpilda šajā regulā paredzētos uzdevumus. Konkrētāk, viņam jāuzdod sagatavot 
budžeta un plānošanas dokumentus, kas iesniedzami valdei, lai tā varētu lemt par Eiropola 
ikgadējo un divgadu darba programmu izpildi, un citus plānošanas dokumentus.

Regula paredz, ka Eiropola valsts vienība garantē un aizsargā valsts intereses Eiropolā un 
kalpo kā kontaktpunkts starp Eiropolu un kompetentajām iestādēm, šādā veidā garantējot tai 
centrālo lomu un pienākumus koordinēt visu dalībvalstu sadarbību gan ar Eiropolu, gan 
Eiropolā, tādējādi nodrošinot vienotu dalībvalsts reakciju uz Eiropola pieprasījumiem.
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3.3. Spēcīgāka struktūra datu aizsardzības jomā

Tiek pastiprināts Eiropola darbībām piemērojamais datu aizsardzības regulējums.

• Tiek izveidots pilnīgi neatkarīgs Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. Tam ir 
piešķirtas tādas svarīgas pilnvaras kā izskatīt un izmeklēt sūdzības, uzraudzīt un garantēt šīs 
regulas noteikumu piemērošanu, konsultēt Eiropolu visos jautājumos, kas saistīti ar personas 
datu apstrādi, reģistrēt visas operācijas un veikt tās apstrādes iepriekšēju kontroli, par ko tam 
ir paziņots.

• Ir aizliegta upuru, liecinieku, aizdomās neturamo personu un nepilngadīgo personas 
datu apstrāde, ja tā nav pilnīgi nepieciešama.  格e aizliegumi attiecas arī uz datiem, kuros ir 
ziņas par rasi vai etnisko piederību, politiskajiem uzskatiem, reliģisko piederību vai 
pārliecību, piederību arodbiedrībai, kā arī jebkādiem datiem par veselību vai seksuālo dzīvi 
(sensitīvajiem personas datiem). Turklāt sensitīvos personas datus drīkst apstrādāt vienīgi tad, 
ja tie papildina kādus citus datus, kurus Eiropols jau ir apstrādājis.

• Dalībvalstu pieeja Eiropola rīcībā esošajiem personas datiem un datiem, kas attiecas 
uz operatīvo analīzi, ir netieša, izmantojot apstiprinošu un noliedzošu atbilžu sistēmu: 
automātiska salīdzināšanas programma ģenerē ・trāpījums ir”, ja pieprasījumu veikušās 
dalībvalsts rīcībā esošie dati atbilst Eiropola rīcībā esošajiem datiem. Attiecīgie personas dati 
vai dati par konkrētu lietu tiks sniegti tikai atbildē uz atsevišķu pieprasījumu.

• Lai palielinātu pārredzamību, tiek pastiprinātas privātpersonu tiesības piekļūt Eiropola 
rīcībā esošajiem personas datiem. Regulā ir norādīta informācija, kas Eiropolam ir jāsniedz 
personai, kura pieprasa piekļuvi saviem datiem.

• Priekšlikumā ir iekļautas skaidras normas par pienākumu dalīšanu datu aizsardzības 
jomā; saskaņā ar šo priekšlikumu Eiropola pienākums ir periodiski pārbaudīt, vai ir 
nepieciešams glabāt personas datus.

• Ir paplašināts reģistrēšanas un dokumentēšanas pienākums, kas vairs neattiecas tikai 
uz piekļuvi datiem un ietver arī plašāku datu apstrādes darbību klāstu — vākšanu, mainīšanu, 
piekļuvi, nosūtīšanu, apvienošanu un atcelšanu. Lai nodrošinātu lielāku kontroli pār datu 
izmantošanu un lielāku skaidrību attiecībā uz to, kurš tos ir apstrādājis, regulā aizliegts labot 
reģistrētos datus.

• Ciktāl tas nepieciešams Eiropola uzdevumu veikšanai, tas var apstrādāt personas 
datus, kas iegūti no privātpersonām. Turklāt Eiropols var šos datus saņemt tieši no 
privātpersonām, ja attiecīgajai privātpersonai piemērojamie valsts tiesību akti atļauj minēto 
datu tiešu nosūtīšanu policijas iestādēm. Šādā gadījumā Eiropols nekavējoties visu 
informāciju, jo īpaši personas datus, nosūta tām valsts vienībām, uz kurām tā attiecas.

• Ikviena fiziska persona var vērsties Eiropolā un pieprasīt kompensāciju saistībā ar datu 
nelikumīgu apstrādi vai saistībā ar darbību, kas nav saderīga ar šīs regulas noteikumiem. Tādā 
gadījumā līdzatbildīgs ir gan Eiropols, gan tā dalībvalsts, kurā kaitējums radīts (Eiropols 
saskaņā ar Līguma 340. pantu un dalībvalsts saskaņā ar saviem tiesību aktiem).
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• Tomēr valsts datu aizsardzības iestāžu kompetencē arī turpmāk ir uzraudzīt, kā 
dalībvalsts ievada, iegūst un nosūta Eiropolam personas datus. Turklāt šīs iestādes ir 
atbildīgas arī par to, lai pārbaudītu, vai, ievadot, iegūstot vai nosūtot šos datus, nav pārkāptas 
ieinteresētās personas tiesības.

• Ar regulu tiek ieviesti Eiropolam nosūtīto un Eiropolā apstrādāto datu ・kopīgas 
uzraudzības” elementi. Specifiskos jautājumos, kuros nepieciešama valsts līdzdalība, un, lai 
garantētu šīs regulas vienotu piemērošanu visā Eiropas Savienībā, Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājam un valsts pārraudzības iestādēm jāsadarbojas atbilstoši savām pilnvarām.

3.4. Informācijas apmaiņas intensitātes palielināšana

Ar 嗤 regulu ir mēģināts panākt, lai dalībvalstis intensīvāk sniedz informāciju Eiropolam. 
Tāpēc ir pastiprināta nepieciešamība dalībvalstīm sniegt atbilstošos datus Eiropolam. 
Kontaktpunkts Eiropolā šim nolūkam ir valsts vienība.

Regulā paredzētā informācijas apmaiņas sistēma ļauj noteikt augstus drošības un datu 
aizsardzības standartus, paredzot procesuālas garantijas, kas piemērojamas jebkāda veida 
īpašai informācijai. Regulā ir sīki noteikti datu apstrādes mērķi (kontrolpārbaude, stratēģiskā 
analīze vai citāda vispārīga un objektīva analīze īpašos gadījumos), informācijas avoti un 
personas, kas var piekļūt šiem datiem. Tāpat ir norādītas arī personas datu kategorijas un to 
personu kategorijas, kuru datus drīkst vākt ar nolūku veikt katru konkrētu datu apstrādi. Tiek 
garantēti arī augsti to tiesību aizsardzības standarti, kas regulā piešķirtas Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājam.

4. IETEKMES NOVĒRTĒJUMS

Ietekmes uz Eiropolu pamatā ir šādi politiskie mērķi: palielināt to informācijas daudzumu, ko 
Eiropolam sniedz dalībvalstis, un izveidot tādu datu apstrādes vidi, lai Eiropols varētu pilnīgi 
palīdzēt dalībvalstīm smagās noziedzības un terorisma novēršanā un apkarošanā. Attiecībā uz 
pirmo mērķi tika izvērtētas šādas divas iespējas: i) precīzi noteikt dalībvalstīm juridisku 
pienākumu sniegt Eiropolam datus, paredzot stimulus un mehānismu informācijas iegūšanai 
par dažādu dalībvalstu rīcību, un ii) nodrošināt Eiropolam piekļuvi valsts tiesībaizsardzības 
iestāžu datiem „trāpījums ir” un „trāpījuma nav” sistēmā. Attiecībā uz politisko mērķi saistībā 
ar datu apstrādes vidi tika izvērtētas šādas divas iespējas: i) apvienot abas esošās analīzes 
datnes un ii) izveidot jaunu apstrādes vidi, paredzot procesuālos aizsardzības līdzekļus ar 
mērķi piemērot datu aizsardzības principus ar īpa嗽 uzsvaru uz ・sistēmā integrētu privātās 

dzīves aizsardzību・

Saskaņā ar Komisijas noteikto metodoloģiju minētās iespējas izvērtēja ar starpdienestu 
vadības grupas palīdzību, īpašu uzmanību pievēršot šo iespēju ietekmei uz drošību un 
pamattiesībām. 

Īstenojot atbilstīgi šim novērtējumam izvēlētās iespējas, Eiropols varēs efektīvāk pildīt savu 
lomu kā aģentūra, kas sniedz plašu atbalstu tiesībaizsardzības iestādēm Eiropas Savienībā.
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5. IETEKME UZ BUD殺TU

Galīgais amata vietu skaits un kopējais budžets ir atkarīgs no Komisijas veiktās iekšējās 
revīzijas rezultātiem par decentralizētajām aģentūrām nepieciešamajiem līdzekļiem 2014.–
2020. gadā un no sarunu rezultātiem attiecībā uz DFS, īpaši uzsverot ・patieso vajadzību” 
novērtēšanu pašreizējā situācijā, kad pastāv konkurējošais pieprasījums pēc ļoti ierobežotiem 
budžeta resursiem un pienākums par 5 % samazināt aģentūru personālu.


