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Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par projektu Padomes lēmumam par ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs 

(Eiropols) noslēdz Nolīgumu par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Dānijas 

Karalisti un Eiropolu 

(07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS)) 

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās) 

Eiropas Parlaments,  

– ņemot vērā Padomes projektu (07281/2017), 

– ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. 

punktu un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem 

Padome ar to ir apspriedusies (C8-0120/2017), 

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas 

Policijas biroju (Eiropolu)1, un jo īpaši tā 23. panta 2. punktu, 

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/935/TI, ar kuru nosaka to 

trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus2, un kurš 

grozīts ar Padomes īstenošanas lēmumu (ES) 2017/2903, 

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/934/TI, ar ko pieņem 

īstenošanas noteikumus, kuri reglamentē Eiropola attiecības ar partneriem, tostarp 

personas datu un klasificētas informācijas apmaiņu4, un jo īpaši tā 5. un 6. pantu, 

– ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja, Komisijas priekšsēdētāja un Dānijas 

premjerministra 2016. gada 15. decembra deklarāciju, kurā uzsvērta paredzamā 

nolīguma starp Eiropolu un Dāniju operatīvā nepieciešamība, taču arī tā izņēmuma un 

pagaidu raksturs, 

– ņemot vērā iepriekš minēto deklarāciju, kurā uzsvērts, ka ierosinātais nolīgums būs 

atkarīgs no Dānijas turpmākas dalības Savienībā un Šengenas zonā, no Dānijas 

apņemšanās līdz 2017. gada 1. maijam valsts tiesību aktos pilnībā transponēt Direktīvu 

(ES) 2016/680/ES5 par datu aizsardzību policijas jautājumos un no Dānijas piekrišanas 

pakļauties Eiropas Savienības Tiesas jurisdikcijai un Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītāja kontrolei, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 22. protokolu, 

                                                 
1 OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp. 
2 OV L 325, 11.12.2009., 12. lpp. 
3 OV L 42, 18.2.2017., 17. lpp. 
4 OV L 325, 11.12.2009., 6. lpp. 
5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 

nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko 

atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.). 
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– ņemot vērā Dānijas 2015. gada 3. decembra referenduma rezultātus saistībā ar Līguma 

par Eiropas Savienības darbību 22. protokolu, 

– ņemot vērā Parlamenta 2017. gada 14. februāra normatīvo rezolūciju par projektu 

Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2009/935/TI attiecībā uz to trešo 

valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus1, un jo īpaši 

pieprasījumu tā 4. punktā, aicinot panākt turpmāku vienošanos starp Eiropolu un Dāniju 

par piecu gadu termiņa beigu datumu, lai nodrošinātu tā pārejas raksturu ar mērķi 

panākt pastāvīgāku kārtību, 

– ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu, 

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0164/2017), 

1. apstiprina Padomes projektu; 

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 

apstiprinātajam tekstam; 

3. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta 

apstiprināto tekstu; 

4. aicina Padomi un Komisiju nodrošināt, lai novērtējuma ietvaros, kurš jāveic saskaņā ar 

Nolīguma par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Dānijas Karalisti un Eiropolu 

25. pantu, Eiropas Parlaments tiktu regulāri informēts un ar to regulāri apspriestos, jo 

īpaši ar Eiropola apvienotās parlamentārās kontroles grupas starpniecību, kas jāizveido 

saskaņā ar Regulas (ES) 2016/794 51. panta 1. punktu2; 

5. aicina visas iesaistītās puses izmantot visas iespējas primārajos un sekundārajos tiesību 

aktos, lai vēlreiz piedāvātu Dānijai pilntiesīgu dalību Eiropolā; 

6. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai un Eiropolam. 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0023.   
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru 

tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 

2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.). 
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PASKAIDROJUMS 

 

Dānija pašlaik ir pilnībā iesaistījusies Eiropolā, kas darbojas saskaņā ar spēkā esošo Padomes 

lēmumu (2009/371/TI). Saskaņā ar nosacījumiem Līgumam par Eiropas Savienību un 

Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienotajā Protokolā Nr. 22, Dānija var 

nepiedalīties šīs jaunās Eiropola regulas pieņemšanā un tai šis tiesību akts nav jāpiemēro. 

Jauno Eiropola regulu sāks piemērot no 2017. gada 1. maija, un šajā dienā spēkā esošais 

Padomes lēmums par Eiropolu tiks automātiski atcelts. Tas nozīmē, ka no 2017. gada 1. maija 

Dānija vairs nebūs daļa no Eiropola un nevarēs piedalīties tā darbībās, izmantot tā datubāzes 

vai veikt datu apmaiņu ar to. 

2015. gada 3. decembrī Dānijā notika referendums par to, vai līdzšinējo neelastīgo kartību, kā 

īstenojamas tās izņēmuma tiesības nepiedalīties kopīgajā tieslietu un iekšlietu politikā 

atbilstīgi 22. protokolam varētu pārveidot par elastīgāku selektīvas izvēles kārtību, līdzīgu 

tādai, kāda pašlaik darbojas attiecībā uz Īriju un Apvienoto Karalisti. Tomēr referenduma 

rezultāts bija negatīvs (53,1 % balsstiesīgo nobalsoja pret un 46,9 % — par).  

Pēc šā referenduma negatīvā iznākuma starp Dānijas un Eiropas iestādēm notika neoficiālas 

sarunas, lai meklētu veidus kā Dānija varētu pēc iespējas ciešāk iesaistīties Eiropola darbībās.  

Šādu neoficiālu sarunu rezultātā 2016. gada 15. decembrī Eiropadomes priekšsēdētājs, 

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs un Dānijas premjerministrs nāca klajā ar kopīgu 

paziņojumu. Šajā kopīgajā paziņojumā ir ierosināts, ka Dānija tiks iesaistīta Eiropolā ar 

operatīvās sadarbības nolīgumu, lai tādējādi maksimāli ierobežotu negatīvās sekas, ko 

izraisītu Dānijas neiesaistīšanās Eiropolā. Lai novērstu darbības pārtraukumus, šis sadarbības 

nolīgums starp Eiropolu un Dāniju būtu jānoslēdz vēl pirms 2017. gada 1. maija.  

Tiesiskais ceļš šajā nolūkā paredz divas secīgas likumdošanas procedūras, saskaņā ar kurām 

Dānija vispirms tiktu iekļauta to trešo valstu sarakstā, ar kurām Eiropols slēdz starptautiskus 

sadarbības nolīgumus, un, otrkārt, tiktu noslēgts operatīvās sadarbības nolīgums starp 

Eiropolu un Dāniju. Ar Eiropas Parlamentu jāapspriežas par abiem priekšlikumiem. 

Eiropas Parlaments 2017. gada 14. februārī ar pārliecinošu vairākumu pieņēma ieteikumu 

grozīt Lēmumu 2009/935/TI, lai Dāniju iekļautu to trešo valstu un organizāciju sarakstā, ar 

kurām Eiropols slēdz starptautiskus sadarbības nolīgumus. 

Šis ziņojums attiecas uz Parlamenta apspriešanos par operatīvās sadarbības nolīguma projektu 

starp Eiropolu un Dāniju. 

Referents iesaka apstiprināt ierosināto ieteikumu. Cīņai ar nopietnu un organizētu pārrobežu 

noziedzību un starptautisko terorismu Savienībā ir vajadzīga cieša sadarbība un informācijas 

apmaiņa starp tās dalībvalstīm. Dānijas pēkšņa aiziešana no Eiropola bez vienmērīga pārejas 

režīma, kura rezultātā tiktu izveidota noteikta veida sadarbība starp Dāniju un Eiropolu, 

varētu radīt darbības pārtraukumus un mazinātu ES spēju efektīvi cīnīties pret organizēto 

noziedzību un terorismu. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt pietiekamu operatīvo sadarbību starp 

Eiropolu un Dāniju, tostarp apmaiņu ar attiecīgajiem personas datiem un klasificētu 

informāciju, un uz tiem būtu jāattiecina pienācīgi aizsardzības pasākumi un datu aizsardzība. 
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Tajā pašā laikā būtu skaidri jānorāda, ka šādam sadarbības nolīgumam ar Dāniju vajadzētu 

būtu izņēmuma raksturam un ka tas nekādi nav līdzvērtīgs pilntiesīgai dalība Eiropolā. Tas arī 

tika skaidri minēts Eiropas Parlamenta nostājā, ko pieņēma 2017. gada 14. februārī.  

Referents ar gandarījumu atzīmē, ka iepriekš minētais ir pienācīgi atspoguļots sadarbības 

nolīguma projektā, kā arī 2016. gada 15. decembra kopīgajā paziņojumā minētajos 

nosacījumos, proti, to, ka ierosinātais nolīgums būs atkarīgs no Dānijas turpmākas dalības 

Šengenas zonā, Dānijas apņemšanās līdz 2017. gada 1. maijam valsts tiesību aktos pilnībā 

transponēt Datu aizsardzības direktīvu (Direktīvu (ES) 2016/680) un Dānijas piekrišanas 

pakļauties Eiropas Savienības tiesas jurisdikcijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 

kontrolei. Viņš arī pauž gandarījumu, ka Dānija turpinās sniegt atbilstīgu ieguldījumu 

Eiropola budžetā. 
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 
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