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Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos 

biuras (Europolas) sudarytų Ukrainos ir Europolo operatyvinio ir strateginio 

bendradarbiavimo susitarimą, projekto 

(10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS)) 

(Konsultavimasis) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Tarybos projektą (10345/2016), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, iš dalies pakeistos 

Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo 

laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl 

konsultacijos (C8-0267/2016), 

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos 

policijos biuro (Europolo) įsteigimo1, ypač į jo 23 straipsnio 2 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/934/TVR dėl 

įgyvendinimo taisyklių, reglamentuojančių Europolo santykius su partneriais, įskaitant 

keitimąsi asmens duomenimis ir įslaptinta informacija, priėmimo2, visų pirma į jo 5 ir 

6 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/935/TVR, kuriuo 

nustatomas trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, 

sąrašas3, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-

0342/2016), 

1. pritaria Tarybos projektui; 

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 

Parlamentas; 

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 

Parlamento patvirtintą tekstą; 

4. ragina Komisiją, pradėjus taikyti naująjį reglamentą dėl Europolo4, įvertinti 

                                                 
1 OL L 121, 2009 5 15, p. 37. 
2 OL L 325, 2009 12 11, p. 6. 
3 OL L 325, 2009 12 11, p. 12. 
4 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl 

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir 
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bendradarbiavimo susitarimo nuostatas; ragina Komisiją pranešti Parlamentui ir Tarybai 

šio vertinimo rezultatus ir prireikus pateikti rekomendaciją dėl leidimo vėl pradėti 

tarptautines naujas derybas dėl šio susitarimo; 

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir Europolui. 

                                                                                                                                                         

panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 

2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53). 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

Pasiūlymas 

 

Pagal dabartinio Tarybos sprendimo dėl Europolo (2009/371/TVR) 23 straipsnio 2 dalį 

tarptautinių bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis ir organizacijomis susitarimų 

sudarymą tvirtina Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu. Tokie susitarimai gali 

būti susiję su keitimusi operatyvine, strategine, technine arba įslaptinta informacija. 

Operatyvinio bendradarbiavimo susitarimas apima ir keitimąsi asmens duomenimis. 

 

Šis pasiūlymas susijęs su siūlymu patvirtinti Europolo ir Ukrainos operatyvinio ir strateginio 

bendradarbiavimo susitarimą, pagal kurį numatytas keitimasis informacija, įskaitant asmens 

duomenis. Galėtų būti keičiamasi informacija specialiųjų žinių, bendrosios padėties ataskaitų, 

strateginių analizių rezultatų srityse, informacija apie nusikalstamų veikų tyrimo procedūras, 

nusikalstamumo prevencijos metodus, dalyvaujama mokymų veikloje, taip pat galėtų būti 

teikiamos konsultacijos ir pagalba atliekant konkrečius nusikalstamų veikų tyrimus. 

 

Procedūra 

 

Kaip jau minėta, sudaryti šį naują tarptautinį susitarimą pasiūlyta remiantis šiuo metu 

galiojančiu Tarybos sprendimu dėl Europolo (Sprendimas 2009/371/TVR).  

 

2016 m. gegužės 11 d. įsigaliojo naujas Reglamentas (Reglamentas (ES) 2016/794) pagal kurį 

atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojo Lisabonos sutartis, iš esmės pakeista tarptautinių susitarimų 

sudarymo procedūra ir atitinkamos nuostatos bei garantijos, susijusios su ES piliečių 

duomenų apsauga. Tačiau šis naujas Reglamentas dėl Europolo bus pradėtas taikyti nuo 

2017 m. gegužės 1 d., iki tos dienos taikomos galiojančio Tarybos sprendimo dėl Europolo 

nuostatos. 

 

Todėl pranešėja norėtų atkreipti dėmesį, kad Reglamento dėl Europolo 25 straipsnio 4 dalyje 

nustatyta, jog Komisija įvertina visų iki 2017 m. gegužės 1 d. sudarytų bendradarbiavimo 

susitarimų nuostatas, visų pirma tas, kurios susijusios su duomenų apsauga, informuoja 

Europos Parlamentą apie to vertinimo rezultatus ir, prireikus, gali vėl pradėti derybų dėl šių 

susitarimų procedūras. Pranešėja primygtinai teigia, kad Komisija turi Europos Parlamentą 

šiuo klausimu informuoti laiku. Pranešėja taip pat norėtų pabrėžti, kad Europolo jungtinis 

priežiūros organas, kurį sudaro nacionalinės duomenų apsaugos institucijos, turinčios 

kompetenciją teisėsaugos srityje, atsižvelgdamas į duomenų apsaugos lygį Ukrainoje, pateikė 

teigiamą nuomonę apie išvadas dėl šio bendradarbiavimo susitarimo.  

 

Dalykas 

 

Atrodo, kad Europolas turi aiškų operatyvinį poreikį glaudžiau bendradarbiauti su Ukraina. 

Ukraina yra pagrindinė Europos Sąjungos partnerė pagal Rytų partnerytės programą ir 

saugumas bei kova su nusikalstamumu yra pagrindiniai klausimai, būtini norint visiškai 

pasiekti šios partnerystės tikslų.  

 

Europolo teigimu, Ukrainos reikšmė auga kovojant su organizuotu nusikalstamumu, 



 

PE589.423v02-00 8/10 RR\1110126LT.docx 

LT 

konkrečiau, su nusikaltimais, susijusiais su narkotikais, ir ekonominiais nusikaltimais, 

prekyba žmonėmis ir kontrabanda, taip pat su mobiliomis (keliaujančiomis) organizuotomis 

nusikalstamomis grupėmis. Keičiantis informacija būtų daugiau galimybių ES, valstybėms 

narėms ir Ukrainai veiksmingiau užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui, terorizmui ir 

kitų formų tarptautiniam nusikalstamumui ir su jais kovoti. Susitarimu sudaromos galimybės 

ne tik keistis informacija, bet ir teikti mokymus ir vykdyti nusikalstamumo prevencijos 

veiksmus. Šio bendradarbiavimo susitarimo sudarymas konkretus ir svarbus žingsnis Ukrainai 

siekiant tapti pagrindine partnere kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Pranešėja taip pat 

pabrėžia, kad pasirašius šį strateginį operatyvinio bendradarbiavimo susitarimą turi būti 

remiamas ES ir jos valstybių narių ir Ukrainos strategijų bei veiksmų planų įvairiose 

nusikalstamumo srityse koordinavimas. Be to, ES, valstybių narių ir Ukrainos 

bendradarbiavimo saugumo srityje sutvirtinimas būtų nuoseklus žingsnis, papildantis ES ir 

Ukrainos piliečių suartėjimą kitose srityse, pavyzdžiui, judumo.  

 

Taigi pranešėja labai pritaria tam, kad su Ukraina būtų sudarytas šis strateginio ir operatyvinio 

bendradarbiavimo susitarimas, nes jis padėtų kovoti ir stiprintų kovą su organizuotu 

nusikalstamumu, kuris savaime turi tarptautinę reikšmę, taip pat prisidėtų didinant tarptautinį 

bendradarbiavimą prekybos žmonėmis srityje ir kitose susijusiose baudžiamosios teisės 

srityse. 
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ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA 
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