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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes lēmumu, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)
(COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (COM(2006)0817)1,

– ņemot vērā ES līguma 30. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 30. panta 2. punktu un 
34. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

– ņemot vērā ES līguma 39. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar 
Parlamentu (C6-0055/2007),

– ņemot vērā Protokolu, ar ko iekļauj Šengenas acquis Eiropas Savienības sistēmā un 
saskaņā ar ko Padome ir apspriedusies ar Parlamentu,

– ņemot vērā Reglamenta 93. un 51. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas, kā arī Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumus (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju atbilstīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
13. apsvērums

(13) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 
24. pantu ir jāieceļ datu aizsardzības 

(13) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 
24. pantu ir jāieceļ datu aizsardzības 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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inspektors, kura pienākumos būtu 
nodrošināt neatkarīgu uzraudzību attiecībā 
uz datu apstrādes likumību un šā lēmuma 
personas datu apstrādes noteikumu 
ievērošanu, ieskaitot Eiropola personāla 
personas datu apstrādi.

inspektors, kura pienākumos būtu 
nodrošināt neatkarīgu uzraudzību attiecībā 
uz datu apstrādes likumību un šā lēmuma 
personas datu apstrādes noteikumu 
ievērošanu, ieskaitot Eiropola personāla 
personas datu apstrādi. Pildot savus 
pienākumus, datu aizsardzības 
inspektoram jāsadarbojas ar tiem datu 
aizsardzības inspektoriem, kuri ir iecelti 
saskaņā ar Kopienas tiesībām.

Pamatojums

Lai nodrošinātu sadarbību ar Eiropas iestādēm, kā uzsvērts pašreizējā priekšlikuma 
16. apsvērumā, un lai garantētu datu aizsardzības pienācīgu līmeni saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 45/2001, Eiropola datu aizsardzības inspektoram būtu lietderīgi piedalīties esošajā datu 
aizsardzības inspektoru tīklā nolūkā nodrošināt tādu kopīgu pieeju datu aizsardzības 
jautājumiem, kādu izmanto Kopienas iestādes.

Grozījums Nr. 2
5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) vākt, uzglabāt, apstrādāt, analizēt 
informāciju un izlūkdatus un apmainīties ar 
informāciju un izlūkdatiem, ko sniedz 
dalībvalstu vai trešo valstu iestādes vai citi 
publiskā sektora vai privātā sektora tiesību 
subjekti;

a) vākt, uzglabāt, apstrādāt, analizēt 
informāciju un izlūkdatus un apmainīties ar 
informāciju un izlūkdatiem, ko sniedz 
dalībvalstu vai trešo valstu iestādes vai citi 
publiskā sektora vai privātā sektora tiesību 
subjekti; ja informāciju sniedz 
privātpersonas, tā pirms nodošanas 
Eiropolam ir likumīgi jāvāc un jāapstrādā 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, ar 
kuriem ievieš Direktīvu 95/46/EK, turklāt 
Eiropolam ir atļauts piekļūt šādai 
informācijai tikai noteiktā nolūkā un 
dalībvalsts tiesu iestāžu uzraudzībā, katru 
gadījumu izskatot atsevišķi;

Pamatojums

Lai nodrošinātu privātpersonu sniegtās informācijas precizitāti, ir vajadzīgi papildu drošības 
pasākumi, jo personas dati ir tikuši vākti komerciālos nolūkos komerciālā vidē un tādēļ tie, 
iespējams, neatbilst tiem standartiem, kuri attiecas uz valsts varas iestādēm.

Grozījums Nr. 3
6. panta 2. punkts
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2. Ja apvienotā izmeklēšanas vienība ir 
izveidota, lai risinātu euro viltošanas lietas, 
Eiropola ierēdni var norīkot kā 
izmeklēšanas vadītāju vienības vadītāja 
tiešā padotībā. Ja šādi norīkotā Eiropola 
ierēdņa viedoklis atšķiras no vienības 
vadītāja viedokļa, vadītāja viedoklim ir 
augstāks spēks.

2. Ja apvienotā izmeklēšanas vienība ir 
izveidota, lai risinātu euro viltošanas lietas 
vai lai pildītu 5. panta 2. punktā minētos 
uzdevumus, Eiropola ierēdni var norīkot kā 
izmeklēšanas vadītāju vienības vadītāja 
tiešā padotībā. Ja šādi norīkotā Eiropola 
ierēdņa viedoklis atšķiras no vienības 
vadītāja viedokļa, vadītāja viedoklim ir 
augstāks spēks.

Pamatojums

Tā kā saskaņā ar 5. panta 2. punktu Eiropolam ir īpaša loma "tādu noziedzīgu nodarījumu 
izmeklēšanas koordinēšanā, kuri izdarīti, izmantojot internetu, īpaši ar terorismu saistītu 
noziedzīgu nodarījumu un bērnu pornogrāfijas un citu nelikumīgu materiālu izplatīšanas 
gadījumā, kā arī interneta satura caurlūkošanu nolūkā atklāt šāda veida noziedzīgus 
nodarījumus un personas, kas tos izdarījušas", minēto uzdevumu jomā Eiropolam arī ir 
iespēja vadīt apvienoto izmeklēšanas vienību, pamatojoties uz tādiem pašiem nosacījumiem 
kā attiecībā uz euro viltošanu. 

Grozījums Nr. 4
8. panta 2. punkts

2. Valsts vienība darbojas kā Eiropola un 
kompetento valsts iestāžu saziņu 
koordinējošā struktūra. Neraugoties uz to, 
dalībvalstis var atļaut tiešu saziņu starp 
norīkotajām kompetentajām iestādēm un 
Eiropolu, ievērojot attiecīgās dalībvalsts 
noteiktos nosacījumus, kuros var paredzēt 
iepriekšēju valsts vienības iesaisti.

2. Valsts vienība darbojas kā Eiropola un 
kompetento valsts iestāžu vienīgā saziņu 
koordinējošā struktūra. Neraugoties uz to, 
dalībvalstis var atļaut tiešu saziņu starp 
norīkotajām kompetentajām iestādēm un 
Eiropolu, ievērojot attiecīgās dalībvalsts 
noteiktos nosacījumus, ieskaitot
iepriekšēju valsts vienības iesaisti. 

Valsts vienība vienlaikus no Eiropola 
saņem jebkādu informāciju, ar kuru 
tiešās saziņas gaitā ir apmainījies 
Eiropols un norīkotās kompetentās 
iestādes. Valsts vienības un kompetento 
iestāžu attiecības regulē dalībvalstu 
tiesību akti un jo īpaši attiecīgās 
konstitucionālās prasības2.

2 Eiropola konvencijas 4. panta 2. punkta 
noteikumu pielāgošana atbilstīgi trešajam 
grozījumu protokolam.



PE 386.497v01-00 8/16 PR\657504LV.doc

LV

Pamatojums

Tam būtu jābūt pašsaprotamam, tomēr ir vērts uzsvērt to, ka attiecībā uz informācijas 
apmaiņu starp valsts vienību un dalībvalsts norīkotajām kompetentajām iestādēm tiek 
piemēroti dalībvalsts tiesību akti.

Grozījums Nr. 5
9. panta 2. punkta 2. daļa

Divpusējā informācijas apmaiņa, kas 
paredzēta d) apakšpunktā, var aptvert arī 
Eiropola kompetencē neietilpstošus 
noziedzīgus nodarījumus, ja to pieļauj 
attiecīgo valstu tiesību akti.

Divpusējā informācijas apmaiņa, kas 
paredzēta d) apakšpunktā, var aptvert arī 
Eiropola kompetencē neietilpstošus 
noziedzīgus nodarījumus, ja to pieļauj 
attiecīgo valstu tiesību akti. Šajā gadījumā 
Eiropols neatbild par apmaiņas 
informācijas saturu.

Pamatojums

Eiropols neatbild par tādas informācijas apmaiņu, kura saistīta ar lietu ierosināšanu par 
noziegumiem, kas izdarīti ārpus tā darbības jomas, un lietu ierosināšanā par šādiem 
noziegumiem tas drīzāk ir līdzeklis, nevis noteicējs.

Grozījums Nr. 6
10. panta 2. punkts

2. Eiropols var apstrādāt datus nolūkā 
noteikt, vai tie ir lietderīgi tā uzdevumu 
veikšanai un vai tos var iekļaut kādā no tā 
informācijas sistēmām.

2. Eiropols var apstrādāt datus nolūkā 
noteikt, vai tie ir lietderīgi tā uzdevumu 
veikšanai un vai tos var iekļaut kādā no tā 
informācijas sistēmām. Šie dati tiek glabāti 
atsevišķā datu bāzē, līdz tiek noteikts to 
nozīmīgums attiecībā uz īpašu Eiropola 
uzdevumu. 

Pamatojums

Šajā punktā ietvertā noteikuma redakcija nav pietiekami precīza, un pastāv iespēja 
ļaunprātīgi izmantot datus, kuru nozīmīgums attiecībā uz Eiropola darbu vēl nav novērtēts. 
Lai tiktu ievērots proporcionalitātes princips, ir jānodrošina, ka dati netiks apstrādāti 
tiesībaizsardzības nolūkos, līdz tiek pārbaudīts to nozīmīgums. 

Grozījums Nr. 7
10. panta 3. punkts

3. Ja Eiropols paredz izveidot vēl citu 3. Ja Eiropols paredz izveidot vēl citu 
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personas datu apstrādes sistēmu papildus 
11. pantā minētajai Eiropola informācijas 
sistēmai un 14. pantā minētajām analīzes 
darba datnēm, Padome, apspriedusies ar 
Eiropas Parlamentu, ar kvalificētu balsu 
vairākumu nosaka nosacījumus, pie kādiem 
Eiropols to var veikt. Šajos nosacījumos 
paredz datu pieejamības un izmantošanas 
noteikumus, kā arī datu glabāšanas un 
dzēšanas termiņus, stingri ievērojot 
26. pantā minētos principus.

personas datu apstrādes sistēmu papildus 
11. pantā minētajai Eiropola informācijas 
sistēmai un 14. pantā minētajām analīzes 
darba datnēm, Padome, apspriedusies ar 
Eiropas Parlamentu, ar kvalificētu balsu 
vairākumu nosaka nosacījumus, pie kādiem 
Eiropols to var veikt. Šajos nosacījumos 
paredz datu pieejamības un izmantošanas 
noteikumus, kā arī datu glabāšanas un 
dzēšanas termiņus, stingri ievērojot 
26. pantā minētos principus. Pirms 
Padome pieņem šādu lēmumu, tai 
jāapspriežas ar Eiropola Kopīgo 
uzraudzības iestādi.

Pamatojums

Ar Eiropola Kopīgās uzraudzības iestādi ir jāapspriežas tāpēc, ka personas datu apstrāde 
ārpus Eiropola informācijas sistēmas vai analīzes darba datnēm aizsargā datu subjektu 
likumīgās intereses.

Grozījums Nr. 8
11. panta 1. punkts

1. Eiropols pārvalda Eiropola informācijas 
sistēmu. Tieša piekļuve Eiropola 
informācijas sistēmai nolūkā meklēt datus 
ir valsts vienībām, sakaru virsniekiem, 
direktoram, direktora vietniekiem un 
attiecīgiem pilnvarotiem Eiropola 
ierēdņiem.

1. Eiropols pārvalda Eiropola informācijas 
sistēmu. Tieša piekļuve Eiropola 
informācijas sistēmai nolūkā meklēt datus 
ir valsts vienībām, sakaru virsniekiem, 
direktoram, direktora vietniekiem un 
attiecīgiem pilnvarotiem Eiropola 
ierēdņiem. Attiecībā uz 12. panta 
1. punkta b) apakšpunktā minētajām 
personām valsts vienību piekļuve 
informācijas sistēmai aprobežojas tikai un 
vienīgi ar 12. panta 2. punktā norādītajām 
ziņām par personu. Ja dati ir vajadzīgi 
nolūkā veikt īpašu izmeklēšanu, tad 
pilnīga to informācija valsts vienībām ir 
pieejama, izmantojot sadarbības 
koordinatora palīdzību.

Pamatojums

To personu dati, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem pastāv pamatotas aizdomas par 
to, ka tās veiks kriminālpārkāpumus, kuru novēršana ir Eiropola kompetencē, nav jāuzskata 
par notiesātu noziedznieku datiem. Attiecībā uz šo personu kategoriju ir jāparedz īpaši 
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drošības pasākumi, kā noteikts šobrīd spēkā esošās Eiropla konvencijas 7. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 9
20. panta 1. punkts

1. Eiropols datnēs esošos datus glabā tikai 
tik ilgi, cik tas vajadzīgs tā uzdevumu 
veikšanai. To, vai datus nepieciešams 
turpināt glabāt, izvērtē ne vēlāk kā trīs
gadus pēc datu ievadīšanas. Informācijas 
sistēmā esošo datu pārskatīšanu un dzēšanu 
veic vienība, kas tos ievadījusi. Citās 
Eiropola datnēs esošo datu pārskatīšanu un 
dzēšanu veic Eiropols. Eiropols 
dalībvalstīm trīs mēnešus pirms termiņa 
beigām automātiski ziņo par pārskatīšanas 
termiņa tuvošanos attiecībā uz to 
ievadītajiem datiem.

1. Eiropols datnēs esošos datus glabā tikai 
tik ilgi, cik tas vajadzīgs tā uzdevumu 
veikšanai. Neskatoties uz 10. panta 
3. punktu, to, vai datus nepieciešams 
turpināt glabāt, izvērtē ne vēlāk kā divus
gadus pēc datu ievadīšanas. Informācijas 
sistēmā esošo datu pārskatīšanu un dzēšanu 
veic vienība, kas tos ievadījusi. Citās 
Eiropola datnēs esošo datu pārskatīšanu un 
dzēšanu veic Eiropols. Eiropols 
dalībvalstīm trīs mēnešus pirms termiņa 
beigām automātiski ziņo par pārskatīšanas 
termiņa tuvošanos attiecībā uz to 
ievadītajiem datiem. 

Pamatojums

Periods, pēc kura notiek datu glabāšanas pārskatīšana, ir pārāk ilgs. Divi gadi ir piemērotāks 
laika periods. Turklāt pēc Kopīgās uzraudzības iestādes ierosinājuma grozījumā ir iekļauta 
sasaiste ar 10. panta 3. punktu, kurā ir noteikts, ka papildus lēmumā minētajām sistēmām 
drīkst veidot arī citas sistēmas. 

Grozījums Nr. 10
22. panta 1. punkta da) apakšpunkts (jauns)

da) atbilstošajām Padomes 
ģenerālsekretariāta nodaļām un Eiropas 
Savienības Kopīgo situāciju centru.

Pamatojums

Kopīgo situāciju centram ir svarīga loma cīņā pret noteikta veida noziegumiem (piem., 
terorismu), kuru novēršana ietilpst arī Eiropola kompetencē. Gan konsekvences 
nodrošināšanai, gan nolūkā palielināt sadarbību starp visām ES līmenī esošajām 
iesaistītajām iestādēm, Eiropolam un SitCen ir jāveido un jāuztur cieša sadarbība.

Grozījums Nr. 11
22. panta 5.a punkts (jauns)
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5a. Ja personas datus nodod Kopienas 
iestādes vai struktūras, Regulas 
Nr. 45/2001 7. panta izpratnē Eiropols 
tiek uzskatīts par Kopienas iestādi. 

Pamatojums

Ja Eiropols apstrādā no Kopienas iestādēm saņemtos datus, tas jāuzskata par Kopienas 
iestādi un tāpēc uz to attiecas Regula Nr. 45/20011, kas tiek piemērota visām Kopienas 
iestādēm, kad tās apstrādā personas datus. Tādējādi tiks panākta noteiktība un arī atbalstīta 
šajā priekšlikumā paustā doma par to, ka Eiropolam ir jāieņem sava vieta līdzās EK līgumā 
minētajām iestādēm un struktūrām.

Grozījums Nr. 12
27. panta 5. punkts

5. Papildu īstenošanas noteikumus par datu 
aizsardzības inspektora darbu pieņem 
valde. Īstenošanas noteikumi jo īpaši 
attiecas uz datu aizsardzības inspektora 
izraudzīšanos un atlaišanu, tā uzdevumiem, 
pienākumiem un pilnvarām.

5. Papildu īstenošanas noteikumus par datu 
aizsardzības inspektora darbu pieņem 
valde. Īstenošanas noteikumi jo īpaši 
attiecas uz datu aizsardzības inspektora 
izraudzīšanos un atlaišanu, tā uzdevumiem, 
pienākumiem, pilnvarām un drošības 
pasākumiem attiecībā uz tā neatkarību.

Pamatojums

Lai nodrošinātu datu aizsardzības inspektora neatkarību, īstenošanas pasākumos ir jāietver 
īpaši drošības pasākumi.

Grozījums Nr. 13
29. panta 4. punkts

4. Pieprasījumu piekļūt personas datiem 
noraida, ja:

4. Pieprasījumu piekļūt personas datiem 
noraida tikai tādos gadījumos, ja šāds 
atteikums ir vajadzīgs, lai:

a) piekļūšana var apdraudēt kādu no 
Eiropola darbībām;

a) Eiropols varētu pienācīgi veikt savu 
darbību; 

b) piekļūšana var apdraudēt kādu valsts b) nodrošinātu, ka riskam netiek pakļauta 
  

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV 
L 8, 12.01.2001., 1. lpp.)
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līmeņa izmeklēšanu, kurā piedalās 
Eiropols;

neviena valsts veikta izmeklēšana, kurā 
piedalās Eiropols;

c) piekļūšana var apdraudēt trešo personu 
tiesības un brīvības.

c) aizsargātu trešo pušu tiesības un 
brīvības.

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma redakcija pilnībā negarantē piekļūšanas tiesības. Šo tiesību izņēmumi 
ir pieļaujami tikai tad, ja tie ir vajadzīgi, lai aizsargātu citas pamattiesības. Tāpēc — lai 
aizsargātu piekļūšanas tiesību pamatbūtību, ir vajadzīga precīzāka redakcija.

Grozījums Nr. 14
37. panta 1. punkts

1. Eiropolu vada direktors, kuru, 
izraugoties no valdes iesniegtā saraksta, 
kurā ir vismaz trīs kandidāti, Padome ar 
kvalificētu balsu vairākumu ieceļ uz 
četriem gadiem, ar iespēju tikt atkārtoti 
ieceltam vēl uz vienu termiņu. 

1. Eiropolu vada direktors, kuru, 
izraugoties no valdes iesniegtā saraksta, 
kurā ir vismaz trīs kandidāti, Padome pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu ar 
kvalificētu balsu vairākumu ieceļ uz 
četriem gadiem, ar iespēju tikt atkārtoti 
ieceltam vēl uz vienu termiņu. 

Pamatojums

Eiropola direktora iecelšana un atlaišana jāveic tieši tāpat. Lai Eiropola direktors būtu 
demokrātiski atbildīgāks un lai pašreizējais lēmums būtu konsekvents, ar Eiropas Parlamentu 
ir jāapspriežas ne tikai direktora atlaišanas, bet arī iecelšanas jautājumos.

Grozījums Nr. 15
38. panta 5.a punkts (jauns)

5a. Regula Nr. 45/2001 attiecas uz 
Eiropola personāla personas datu 
apstrādi.

Pamatojums

Apstrādājot Eiropola personāla personas datus, ir jāpiemēro Regula Nr. 45/2000, lai 
nepieļautu nekāda veida diskriminācijas izpausmes. Atsauce uz šo regulu par Eiropola 
personāla personas datu apstrādi ir minēta šā priekšlikuma 12. apsvērumā. Tomēr tāds šajā 
grozījumā piedāvātais normatīvais nosacījums drīzāk ir jāiekļauj tekstā, nevis apsvērumā, kas 
pēc būtības nav juridiski saistošs.



PR\657504LV.doc 13/16 PE 386.497v01-00

LV

Grozījums Nr. 16
44. panta 4.a punkts (jauns)

Eiropola valdes priekšsēdētājs vai 
direktors iesniedz Eiropas Parlamenta 
atbildīgajai komitejai (ieskaitot 
dalībvalstu parlamentu deputātus) 
izklāstu par Eiropola nākamā gada 
prioritātēm, lai nodrošinātu demokrātisku 
diskusiju ar pilsonisko sabiedrību un 
uzlabotu tā darbības uzraudzību. 

Pamatojums

Pienākums un atbildība ir vienas monētas divas puses. Eiropola nozīmības palielināšanās 
cīņā pret organizēto noziedzību un terorismu ir jāturpina tā, lai tiktu nodrošināta 
pārskatāmība un demokrātiska uzraudzība. Tikai tā ir iespējams panākt, ka pilsoniskā 
sabiedrība atzinīgi novērtē Eiropola darbības rezultātus. Tāpēc būtu lietderīgi izveidot 
kopīgu komiteju, kuras sastāvā būtu Eiropas un dalībvalstu parlamentārieši.

Grozījums Nr. 17
45. pants

Balstoties uz direktora priekšlikumu, valde 
ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no šā 
lēmuma piemērošanas sākuma dienas 
pieņem noteikumus par piekļuvi Eiropola 
dokumentiem, ņemot vērā Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1049/2001 noteiktos principus un 
ierobežojumus.

Balstoties uz direktora priekšlikumu, valde 
pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu
ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no šā 
lēmuma piemērošanas sākuma dienas 
pieņem noteikumus par piekļuvi Eiropola 
dokumentiem, ņemot vērā Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1049/2001 noteiktos principus un 
ierobežojumus.

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka Regula Nr. 1049/2001 ir pieņemta saskaņā ar koplēmuma procedūru, ar 
Eiropas Parlamentu ir jāapspriežas vismaz par to noteikumu pieņemšanu, kuri attiecas uz 
piekļuvu dokumentiem. 

Grozījums Nr. 18
47. pants

Valdes priekšsēdētājs un direktors var 
uzstāties Eiropas Parlamentā, lai apspriestu 
ar Eiropolu saistītus vispārīgus jautājumus.

Valdes priekšsēdētājs un direktors uzstājas
Eiropas Parlamentā pēc tā pieprasījuma, 
lai apspriestu ar Eiropolu saistītus 
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vispārīgus jautājumus. 

Pamatojums

Lai uzlabotu Eiropas Parlamenta īstenoto Eiropola demokrātisko uzraudzību, valdes 
priekšsēdētājam, direktoram un izpilddirektoriem ir jāuzstājas Parlamentā pēc tā 
pieprasījuma. Turklāt ir jāapspriežas par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropolu, nevis 
vienkārši par vispārīgiem jautājumiem.
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PASKAIDROJUMS

Ja ir jāreaģē uz Eiropas Savienībā pastāvošajiem mainīgajiem apstākļiem, t.i., jauniem 
noziegumu veidiem un jauniem terorisma draudiem, Eiropolam ir jāpaplašina savas pilnvaras 
un jāmaina modus operandi (darbības veids), ieviešot lielāku elastīgumu tā mehānismos. 
Tomēr Eiropola pašreizējais tiesiskais regulējums lielā mērā kavē jebkādu norisi, kas 
paredzēta tā pilnvaru koriģēšanai vai pārveidošanai.

Eiropolu izveidoja, pamatojoties uz 995. gada 26. jūlija Eiropola Konvencijas, saskaņā ar 
kuru Padomei vienbalsīgi ir jāapstiprina jebkuras izmaiņas un vēlāk tās jāratificē katrā 
dalībvalstī. Laika posmā starp 2000. un 2003. gadu tika pieņemti trīs Eiropola Konvencijas 
grozījumu protokoli, un tie stājas spēkā 2007. gada 29. martā un 18. aprīlī — četrus, piecus un 
septiņus gadus pēc tam, kad tie tika pieņemti. Tas ataino to, ka procedūra ir sarežģīta un 
sevišķi laikietilpīga.

Ar Amsterdamas Līguma stāšanos spēkā iestādes tika nodrošinātas ar jauniem tiesiskiem 
mehānismiem, kas bija elastīgāki un vieglāk pielāgojami mainīgajiem apstākļiem, kuri radās 
ES. Mehānismi pieder pie trešā pīlāra lēmumiem un pamatlēmumiem, kas nav jāratificē katrā 
dalībvalstī.

Pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību 34. panta 2. punkta tiesisko bāzi, Parlaments ir 
atkārtoti aicinājis izdarīt grozījumus Eiropola Konvencijā, izmantojot iepriekšminētos jaunos 
mehānismus. Tādēļ referents ļoti atzinīgi vērtē priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru tiks 
izveidots Eiropas Policijas birojs un kas aizstās un atkāpsies no Eiropas Konvencijas un tās 
trim protokoliem.

Priekšlikums Padomes lēmumam nodrošina Eiropola pārveidi par ES aģentūru, un tam būs 
šādas sekas — finansējums ir jāparedz no Kopienas budžeta, un Eiropola personālam jāpiešķir 
EK amatpersonu statuss.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem Policijas birojam nebūs ierobežojumu iesaistīties cīņā pret 
organizēto noziedzību. Šī ir būtiska pārmaiņa, jo tā paredz paplašināt Eiropola darbības jomu, 
lai būtu iespējams ietvert cita veida smagos noziegumus, kas pastrādāti ārpus organizētās 
noziedzības darbības lauka.

Priekšlikumā ir ietverti nosacījumi, kas paredz koordinēt, organizēt un īstenot izmeklēšanas 
un operatīvās darbības, ko veic kopīgi ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm vai 
apvienotajām izmeklēšanas vienībām. 
Referents atzinīgi vērtē to, ka Eiropols varēs ierosināt lietas saistībā ar noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanu un lūgt dalībvalstīm sākt atsevišķas izmeklēšanas.
Ir jāuzslavē tas, ka priekšlikumā ir ietverti noteikumi par piekļuvi Eiropola dokumentiem 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001.

Tomēr referents uzsver, ka ir jāizdara atsevišķi grozījumi tādās jomās kā datu aizsardzība un 
demokrātiska Eiropola uzraudzība.

Datu iegūšana no privātpersonām ir rūpīgi jāapsver, jo šādi dati, iespējams, nav iegūti drošā 
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un uzticamā veidā, un tāpēc ikviens gadījums ir jāizskata atsevišķi, kā arī ir jāievieš papildu 
drošības pasākumi (ieskaitot lietu izskatīšanu tiesā). Saistībā ar datu apstrādi nolūkā noteikt to 
svarīgumu attiecībā uz Eiropola uzdevumiem ir vajadzīgs samērīgs laika periods, kurā šos 
datus var novērtēt, neapdraudot individuālās tiesības.

Ja notiek datu apmaiņa ar citām Kopienas iestādēm un ja Eiropolu tomēr nevar izveidot par 
Kopienas iestādi, ir jānodrošina, lai Policijas birojs netiktu uzskatīts par trešai valstij 
piederīgu organizāciju. Tāpēc ir jāiekļauj atsauce, ka nolūkā nodrošināt viendabību tiks 
piemērots Regulas Nr. 45/2001 7. pants.

Atjautīgs risinājums Eiropola datu aizsargāšanai ir neatkarīga ombuda izveidošana, lai gan 
vajadzēs papildu garantijas, ar kurām nodrošināt tā neatkarību. Par datu uzraudzību atbildīgais 
ombuds dos pozitīvu ieguldījumu paļāvības palielināšanā, kāda dalībvalstu iestādēm ir 
attiecībā uz Eiropolu.

Īpaša atsauce jāizdara uz Eiropola un Eiropas Parlamenta attiecībām, un jāņem vērā tālāk 
minētie aspekti. Pirmkārt, Eiropola direktora iecelšana un atlaišana jāveic, pamatojoties uz 
vienu un to pašu sistēmu. Saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu ar Parlamentu ir jāapspriežas 
tikai direktora atlaišanas gadījumā. Šī asimetrija būtu jānovērš, ļaujot Parlamentam piedalīties 
direktora atlasē.

Padomē notiek intensīvas diskusijas par Eiropola finansēšanas sistēmu. Ir divas iespējas —
vai nu turpina darboties pašreizējā starpvaldību finansēšanas sistēma, vai arī Eiropols tiek 
finansēts no Kopeinas budžeta.  Šābrīža tendence ir turpināt tiešo finansēšanu no dalībvalstīm. 
Referents to neatbalsta un vērš uzmanību uz budžetu kā galveno kontroles līdzekli, kuru 
Eiropas Parlaments varētu īstenot pār Eiropolu. Parlamenta iesaistīšanās Eiropola budžeta 
sagatavošanā palīdzētu palielināt demokrātiskās kontroles pakāpi pār Eiropolu.

Visbeidzot, ir jāatzīmē, ka pirmajā acumirklī šķiet, ka izmaiņas tiesiskajā regulējumā 
nepalielina demokrātisko likumību, jo dalībvalstu parlamentos lēmums nav jāratificē. Tāpēc ir 
vēlams, lai Eiropas Parlaments apstiprinātu Eiropola budžetu, jo tad tā rīcībā būtu Eiropola 
darbības pārskats.

Referents iesaka arī to, ka pārskats par Eiropola prioritātēm katru gadu ir jāiesniedz 
Apvienotajai komitejai, kuras sastāvā ir Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas locekļi 
dalībvalstu parlamentārieši. Šis ierosinājums ir radies, pamatojoties uz nepieciešamību 
iesaistīt Eiropas Parlamentu Eiropola attīstībā, lai tas varētu īstenot maksimāli demokrātisku 
likumību.


