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Priekšvārds 

Laipni lūdzam iepazīties ar Europol pārskatu — vis-

pārēju ziņojumu par Europol darbību, kurā ir sniegts 

izklāsts par Europol darbu 2010. gadā.

Šīs publikācijas mērķis ir izskaidrot Europol ieguldī-

jumu cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu 

Eiropā, un tajā pašā laikā tiek īstenots uzdevums 

sniegt vispārēju gada ziņojumu par darbību saskaņā 

ar Padomes lēmuma par Europol 37. panta 10. punkta 

c) apakšpunktu. Europol pārskats — vispārējs ziņojums 

par Europol darbību tiek iesniegts Eiropas Savienības 

Padomei apstiprināšanai, un Padome to nosūta Eiro-

pas Parlamentam informācijai. Turklāt Europol pār-

skata izplatīšana plašai sabiedrībai papildinājumā ar 

tā apspriešanu Eiropas Parlamentā palīdz nodrošināt 

Europol darbības lielāku pārredzamību.

2010. gada nogalē Europol noslēdza pirmo darbības 

gadu kā pilnībā attīstījusies ES aģentūra un turpināja 

savu misiju atbalstīt ES tiesībaizsardzības iestādes 

visu veidu smago starptautisko noziegumu un tero-

risma novēršanā un apkarošanā. Turklāt 2010. gadā 

tika pieņemta Eiropas Savienības iekšējās drošības 

stratēģija. Europol aktīvi piedalījās stratēģijas izstrādē 

un ar lielu apņēmību sniedz savu ieguldījumu tās 

veiksmīgā īstenošanā.

ES iekšējās drošības stratēģija paredz Eiropas Poli-

cijas birojam galvenā dalībnieka lomu. Tas dos 

Europol iespēju efektīvāk īstenot pilnvaras, sniedzot 

operatīvo atbalstu cīņai pret organizēto noziedzību 

un terorismu. Stratēģijas pamatā ir saskaņota Eiro-

pas drošības modeļa koncepcija, kas pamatojas uz 

izlūkdatiem balstītā policijas darbībā. Tas palīdzēs 

noteikt kopīgas ES prioritātes un labāk izprast drau-

dus ES iekšējai drošībai. Uz izlūkdatiem balstīta poli-

cijas darbība ir bijusi pamatkoncepcija visās Europol 

stratēģiskās novērtēšanas darbībās. Padome jau ir 

izlēmusi par jauna ES politikas cikla regulējumu, kas 

ļaus stratēģijas mērķus īstenot praksē.

Turklāt 2010. gadā, pēc tam, kad tika noslēgts ES un 

ASV nolīgums par Teroristu fi nansēšanas izsekoša-

nas programmu (TFTP), kas stājās spēkā 2010. gada 

1. augustā, Europol tika izraudzīts par galveno iestādi, 

kuras pienākums ir pārbaudīt ASV pieprasījumus 

izraudzītiem fi nanšu paziņojumu sniedzējiem Eiro-

pas Savienībā. Šīs jaunās sadarbības starp ASV un 

ES mērķis ir identifi cēt, izsekot un izskaust teroristu 

fi nansēšanu.

Nākamais gads Europol būs tikpat dinamisks. Viena no 

mūsu galvenajām prioritātēm būs īstenot uzlabotu 

Eiropas kriminālo izlūkdatu modeļa programmu, kas 

tiks aizsākta ar nākamā ES organizētās noziedzības 

draudu novērtējuma (OCTA) publicēšanu 2011. gada 

maijā un ES Padomes prioritāšu noteikšanu attiecībā 

uz organizēto noziedzību. Mēs arī sāksim pārstruk-

turēt savu stratēģisko novērtējumu, lai tajā iekļautu 

smago noziegumu un organizētās noziedzības radītā 

apdraudējuma novērtējumu, kas pirmo reizi tiks 

uzsākts 2013. gadā.

Europol pēdējos gados ir intensifi cējis savu dinamisko 

attīstību, tā valde cieši sadarbojas ar Eiropas Komisiju, 

©
 Europol
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lai veiktu saskaņotu un neatkarīgu novērtējumu par 

aģentūras darbību tās jaunajā tiesiskajā režīmā.

Starptautisko noziedznieku un teroristu tīklu sagrau-

šana joprojām ir Europol pamatdarbība un vissvarīgā-

kais uzdevums. Europol turpinās atbalstīt dalībvalstis 

izmeklēšanas veikšanā, operatīvajā darbībā un pro-

jektos, kuru mērķis ir attiecīgi reaģēt, lai novērstu šos 

draudus.

Rob Wainwright

Europol direktors
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1. Par Europol

1.1. Misija, prioritātes 

un vīzija

Europol kā Eiropas Savienības tiesībaizsardzības ie-

stādes misija ir atbalstīt dalībvalstis visu veidu smago 

starptautisko noziegumu un terorisma novēršanā un 

apkarošanā. Tā uzdevums ir palīdzēt veidot drošāku 

Eiropu visu ES pilsoņu labā, atbalstot ES tiesībaizsar-

dzības iestādes ar kriminālo izlūkdatu apmaiņas un 

analīzes starpniecību.

Plaši noziedznieku un teroristu tīkli rada būtisku 

apdraudējumu ES iekšējai drošībai, kā arī tās iedzī-

votāju drošībai un labklājībai. Vislielākos draudus 

drošībai rada terorisms, starptautiskā narkotisko 

vielu tirdzniecība, cilvēku tirdzniecība, euro valūtas 

un maksājumu karšu viltošana, krāpšana, korupcija 

un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, kā arī citas 

darbības, kas saistītas ar organizētās noziedzības gru-

pējumu klātbūtni ekonomikā. Arvien biežāk rodas arī 

jauni apdraudējumi, kas izpaužas kā kibernoziedzība, 

krāpšanās ar PVN un citi sarežģīti noziegumi, kuros 

tiek ļaunprātīgi izmantotas mūsdienu tehnoloģijas 

un ES iekšējā tirgus piedāvātās brīvības. Visas šīs 

jomas Eiropas Savienības Ministru padome ir atzinusi 

par prioritārām.

Europol, kura darbība tika nostiprināta, 2010. gadā 

veicot tā pilnvaru un iespēju reformu, ir līderis jaunu 

reaģēšanas pasākumu veikšanā attiecībā uz šiem 

apdraudējumiem.

Europol vīzija ir sniegt ieguldījumu drošākas Eiropas 

veidošanā, nodrošinot maksimāli efektīvu atbalstu 

tiesībaizsardzības iestādēm dalībvalstīs. Šo mērķi 

Europol sasniegs, izstrādājot operatīvo pakalpojumu 

unikālu kopumu Eiropas Savienībai un kļūstot par 

galveno

• tiesībaizsardzības darbību atbalsta centru,

• kriminālās informācijas centru, 

• tiesībaizsardzības zināšanu centru.

Minētajā 2010. gadā tika pieņemta ES iekšējās drošī-

bas stratēģija, kas ir svarīgs dokuments ES ilgtermiņa 

politikas veidošanā tiesībaizsardzības jomā. Iekšējās 

drošības stratēģijā ir saplānoti dažādie Eiropas iekšē-

jās drošības politikas aspekti un izklāstītas rīcības stra-

tēģiskās pamatnostādnes. Stratēģija tika papildināta 

ar Eiropas Komisijas paziņojumu (1), kas paredzēts, lai 

veicinātu stratēģijas īstenošanu. Tajā ir noteikti pieci 

mērķi drošības jomā. Trīs no tiem, proti, noziedznieku 

tīklu sagraušana, terorisma novēršana un drošība 

kibertelpā, plaši aptver Europol pilnvaras. Konkrētas 

darbības, ko ierosinājusi Komisija, lai sasniegtu šos 

mērķus, patiešām atspoguļo vispāratzītās Europol 

zinātības jomas.

Abos minētajos dokumentos Europol ir piešķirts sva-

rīgs īstenošanas uzdevums un sniegta būtiska iespēja 

turpināt attīstību nākamajos gados. Dokumenti kā 

vienu no pamatkoncepcijām paredz uz izlūkdatiem 

balstītu policijas darbību. Turklāt stratēģijā ir precīzi 

noteikts Europol uzdevums, norādot, ka tā galvenie 

mērķi ir savākt informāciju, veikt apmaiņu ar to un 

veicināt sadarbību starp tiesībaizsardzības iestādēm 

cīņā pret organizēto noziedzību un terorismu. Stratē-

(1) Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “ES iekšē-

jās drošības stratēģija darbībā — pieci soļi pretim drošākai Eiropai” 

(COM(2010) 673 galīgā redakcija).

Noziedznieku centri, kas apzināti ES Organizētās 
noziedzības radītā apdraudējuma novērtējumā.
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ģijā ir arī uzsvērts Europol uzdevums veikt regulārus 

draudu novērtējumus.

Neatkarīgs pakalpojumu sniedzējs EPSI Rating 

2010. gadā veica lietotāju apmierinātības apsekojumu 

tiešsaistē. Apsekojuma rezultāti liecināja, ka apmie-

rinātība ar Europol darbību arvien pieaug. Apmieri-

nātības līmenis, kas reģistrēts visās jomās, izņemot 

vienu, bija visaugstākais, kāds jebkad sasniegts kopš 

Europol lietotāju apsekojuma ieviešanas 2002. gadā. 

Visi 57 novērtētie Europol produkti saņēma pozitīvas 

atsauksmes.

VĒRTĒJUMS, KO EUROPOL PIEŠĶIR TĀ LIETOTĀJI

Eiropā. Tiesībaizsardzības iestādes, ko Europol pārstāv 

129 Europol sadarbības koordinatori, kuri savā darbā 

izmanto Europol diennakts īpaši drošo operatīvo 

pakalpojumu centru un tā drošās datubāzes, ir veik-

smīgi sagrāvušas daudzus noziedznieku un teroristu 

tīklus, apcietinot tūkstošiem bīstamu noziedznieku, 

atgūstot miljoniem euro un izglābjot simtiem nozie-

dzības upuru, tostarp bērnu, ar kuriem tiek veikta 

tirdzniecība.

Avots: Europol lietotāju apsekojums, 2010. gads.

55

60

65

70

75

80

85

Tēls Cena ApmierinātībaPakalpojumu 

kvalitāte

Uzticība

2004 2005 2006 2007 2008 2010

< 60: zems, 60-75: vidējs, > 75: augsts/ļoti augsts

Produktu 

kvalitāte
Gaidas

1.2. Resursi 

Europol izmanto savas unikālās informēšanas spē-

jas un zināšanas, ko nodrošina tā 698 darbinieku 

kolektīvs, tostarp 100 analītiķu, lai apzinātu un izse-

kotu visbīstamākos noziedznieku un teroristu tīklus 

Europol 2010. gadā kļuva par ES aģentūru, un kopš 

tā laika tas tiek fi nansēts no ES budžeta. Gan Europol 

valdei, gan arī Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības 

Padomei un Eiropas Parlamentam ir svarīga nozīme 

Europol budžeta veidošanā. Sākotnēji Europol budžets 

2010. gadā bija EUR 80,1 miljons. Lai atvieglotu 

Europol pārveidošanu par aģentūru, apropriācijas, 

kas pārnestas no 2009. uz 2010. gadu, tika iekļautas 

2010. gada budžetā. Turklāt budžets tika papildināts 

ar Komisijas piešķīrumiem un dažiem papildu ieņē-

mumiem. Iekļautā papildu summa sasniedz gandrīz 

EUR 12,7 miljonus, kā rezultātā 2010. gada kopējais 

grozītais budžets ir EUR 92,8 miljoni.

Pamatfakti par Europol 

(2010. gads)

• Mītne — Hāgā, Nīderlandē

• Personāls — 698 darbinieki mītnē, tostarp 

129 Europol sadarbības koordinatori

• Budžets — EUR 92,8 miljoni

• Apkalpo — 27 ES dalībvalstis, 500 miljonus ES 

pilsoņu

• Atbalsta — 12 000 pārrobežu izmeklēšanas 

gadījumu tiesībaizsardzības jomā
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2. Kā darbojas Europol

Starptautiskie noziedznieku un teroristu grupējumi 

darbojas visā pasaulē, izmantojot visjaunākās teh-

noloģijas. Lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu 

reaģēšanu, Europol ir jābūt vienlīdz elastīgam un 

novatoriskam, gādājot, lai tā metodes un rīki būtu 

piemēroti faktiskajai situācijai. Europol uztur mūsdie-

nīgas datubāzes un saziņas kanālus, piedāvājot ātru 

un drošu aprīkojumu pamatinformācijas uzglabāša-

nai, meklēšanai, vizualizēšanai, analīzei un sasaistei. 

Šīs informācijas vākšana, analīze   un izplatīšana ietver 

apmaiņu ar apjomīgiem personas datiem. Šo uzde-

vumu izpildē Europol ievēro visaugstākos datu aiz-

sardzības un datu drošības standartus.

Visas Europol datubāzes un pakalpojumi ir pieejami 

visu diennakti, septiņas dienas nedēļā. Mēs arī nosūtām 

ekspertus un sniedzam pakalpojumus ar mobilā klātie-

nes dienesta starpniecību, ja vien to pieprasa dalībvalsts.

Europol diennakts darbības centrs

Europol diennakts darbības centrs ir vienīgā vieta, kur notiek datu apmaiņa starp Europol, dalībvalstīm 

un trešām personām. Turpmāk minēti pieci darbības centra pamatuzdevumi.

• Centralizēts savstarpējās salīdzināšanas pakalpojums — ienākošie dati tiek tūlīt salīdzināti ar visiem 

esošajiem datiem. Operatīvā informācija tiek apstrādāta Europol sistēmā, izmantojot analīzes darba 

datnes (analysis work fi les, AWF), kas vērstas uz konkrētu noziedzības jomu. Ja ir trāpījumi no vairākām 

AWF, šī informācija tiek konsolidēta vienā analītiskā ziņojumā, un informācijas sniedzējai pusei tiek 

sniegta drīza atgriezeniskā saite, īpaši uzsverot savstarpējās saiknes, lai tādējādi varētu apzināt jaunas 

tendences un norises ES noziedzības vidē.

• Europol jaunais juridiskais pamats dod iespēju apstrādāt personas datus, lai noskaidrotu, vai šādi dati 

ir būtiski Europol uzdevumu veikšanā un vai tos var iekļaut Europol informācijas sistēmā vai analīzes 

darba datnēs.

• Analīzes atbalsts “tematiskajos” gadījumos — tagad Europol var steidzami izanalizēt gadījumus un 

datus, kas sastopami vairākos esošos analīzes projektos. 

• Saziņa ar trešām personām — operatīvais centrs apstrādā visu informācijas apmaiņu ar trešām per-

sonām, nodrošinot šo datu pārsūtīšanu uz atbilstošo projektu to turpmākai apstrādei un savlaicīgas 

un precīzas atbildes sniegšanu sākotnējam informācijas sniedzējam.

• Atbalsts policijas kontrolē pār būtiskiem notikumiem — operatīvais centrs koordinē atbalstu, ko Euro-

pol var sniegt policijas kontrolē pār būtiskiem notikumiem, t. i., populāriem starptautiskiem sporta, 

ekonomiskiem, politiskiem vai kultūras pasākumiem, kas var būt par mērķi vai iespēju noziedznieku 

un teroristu darbībām.

©
 Fabiana Scarazzato
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2.1. Europol sadarbības 

koordinatoru tīkls

Eiropas sadarbības koordinatori nodrošina reāllaika 

saikni starp Eiropas mītni Hāgā un 27 Europol valsts 

vienībām dalībvalstu galvaspilsētās. Šis ir unikāls 

tīkls, kas apvieno 129 sadarbības koordinatorus, kuru 

darbībai ir svarīga nozīme tiesībaizsardzības ikdienā, 

veicinot informācijas apmaiņu, kā arī sniedzot atbal-

stu un veicot koordināciju notiekošajā izmeklēšanā. 

Europol arī uzņem sadarbības koordinatorus no 

10 trešām valstīm un organizācijām, kas sadarbojas 

ar Europol, pamatojoties uz sadarbības nolīgumiem. 

Šo tīklu atbalsta droši saziņas kanāli, par kuriem gādā 

Europol. Turklāt Europol ir norīkojis divus sadarbības 

koordinatorus uz Vašingtonas pilsētu un vienu sadar-

bības koordinatoru uz Interpola mītni Lionā.

Eiropas infrastruktūras pamats ir tās tīkls, kas apvieno 

visas dalībvalstis, arvien vairāk trešo valstu un trešās 

personas, ar kurām Europol ir noslēdzis sadarbības 

nolīgumus. Papildus 2010. gadā tika izveidoti četri 

jauni tīkla pieslēgumi trešām valstīm un veikti četri 

jauninājumi, lai nodrošinātu ārtīkla pakalpojumus.

Europol galveno uzmanību velta tīkla infrastruktūras 

drošībai, jo mūsdienu prasībām atbilstoša drošība ir 

pamats uzticības saglabāšanai starp visām personām, 

kas veic informācijas un izlūkdatu apmaiņu ar Europol 

un Europol starpniecību.

2.2. Droša saziņas 

infrastruktūra

Lai atbalstītu savu darbību un nodrošinātu arvien pie-

augošu operatīvo un stratēģisko pakalpojumu klāstu 

dalībvalstīm, trešām valstīm un trešām personām, 

Europol pastāvīgi uztur un pilnveido tehniski attīstītu, 

uzticamu, efektīvu un drošu saziņas infrastruktūru.

© Fotolia

©
 Fotolia
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Operācija “Phantom”

Europol 2010. gada februārī palīdzēja Vācijas policijai apcietināt piecus nelegālās imigrācijas veicinātājus, 

tostarp trīs galvenos aizdomās turētos. Operācijas laikā izmeklētāji pārmeklēja 18 telpas Berlīnē, Bran-

denburgā un Saksijā. Papildus lietisko pierādījumu materiāliem tika konfi scēti vairāk nekā EUR 55 000 

skaidrā naudā, vairāki datori, vieglais ierocis un kokaīns. Mājokļu kratīšanā tika uzieti deviņi nelegālie 

imigranti no Vjetnamas.

Izmeklēšana, ko atbalstīja Europol, tika vērsta 

pret vairāk nekā 20 aizdomās turētām personām, 

kas īstenoja nelegālo imigrantu kontrabandu 

ar “garantiju”, ka imigranti sasniegs galamērķi, 

pat ja iepriekšējie kontrabandas mēģinājumi 

bijuši neveiksmīgi. Par visu braucienu piepra-

sītā maksa bija apmēram EUR 10 000, un pats 

brauciens ilga no dažām dienām līdz vairākām 

nedēļām. Nelegālo imigrantu ģimenes bieži vien 

bija spiestas pārdot savu īpašumu vai līdzekļus, 

lai samaksātu par braucienu.

Dažos gadījumos imigranti nelegāli pārdeva preces, piemēram, cigaretes, lai varētu samaksāt par brau-

ciena turpināšanu līdz Rietumeiropai, galvenokārt Francijai un Apvienotajai Karalistei. Saskaņā ar dažu 

nelegālo imigrantu ziņojumiem vjetnamieši Apvienoto Karalisti uzskata par savu “sapņu” galamērķi, jo 

viņi var viegli pelnīt naudu, strādājot par dārzniekiem, kas kopj un sargā nelegālās kaņepju plantācijas.

Šī izmeklēšana tika vērsta pret noziedznieku tīklu, kas darbojas visā Eiropā. Vienlaikus izmeklēšanu veica 

arī Čehijas Republika, Francija, Ungārija, Slovākija un Apvienotā Karaliste. Šajā visaptverošajā operācijā 

piedalījās vairāk nekā 250 izmeklētāju no Vācijas Federālās policijas un Berlīnes policijas.

Europol eksperti darbojās operatīvās koordinācijas centrā, lai nodrošinātu tehniskās zināšanas un ope-

ratīvās analīzes atbalstu, ņemot vērā pārmeklēto mājokļu lielo skaitu. Izmeklēšanas posmā Europol 

sagatavoja vairākus izlūkdatu ziņojumus un veicināja izlūkdatu apmaiņu, tādējādi arī atklājot jaunus 

noziedzības kanālus.

2.3. Europol informācijas 

sistēma

Europol informācijas sistēmas (EIS) galvenais mērķis 

ir konstatēt atbilsmes datos, kurus sniedz dažādas 

dalībvalstis un trešās personas.

Visvairāk datu sistēmā sniedza Vācija, kā arī Francija, 

Beļģija, Europol (trešo personu vārdā) un Spānija. 

Jāņem vērā, ka lielākā daļa datu EIS tiek iekļauta, 

izmantojot automatizētas datu ielādes sistēmas.

Jau 2010. gada sākumā tika izmantota jauna sistēmas 

versija. Visbūtiskākā no izmaiņām bija apstrādes kodu 

automatizēta izpilde. Tā dod dalībvalstīm iespēju 

veikt apmaiņu ar konfi denciālāku informāciju to datu 

aizsardzībai optimālos apstākļos. Turklāt tika panākts 

ievērojams progress, atbalstot dalībvalstis automa-

©
 Bernhard G

orholt
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tizēto datu ielādētāju ieviešanā. Polija un Apvienotā 

Karaliste 2010. gadā ieviesa savas automātiskās datu 

ielādes sistēmas. Kopējais to dalībvalstu skaits, kuras 

tagad var automātiski ielādēt datus Europol sistēmās, 

ir palielinājies līdz 12. Vairākas citas valstis gatavojas 

ieviest šo rīku.

Europol informācijas sistēma (2010. gada decembris)

Saturs:

• 174 459 objekti

• 35 585 “personu” vienības

Salīdzinājumā ar 2009. gada decembri objektu skaits Europol informācijas sistēmā ir palielinājies par 28 %.

Galvenās noziedzības jomas:

• narkotisko vielu tirdzniecība, 26 % no visiem objektiem

• cilvēku tirdzniecība, 24 %

• naudas viltošana, 20 %

• laupīšana, 9 %

• krāpšana, 4 %

Lietojums:

• 2010. gadā Europol informācijas sistēmā jauni dati tika iekļauti 137 339 reizes

• 2010. gadā sistēmā veikti 147 345 meklējumi

Apstrādes kodi

Apstrādes kodi ir veids, kā aizsargāt informācijas avotu. Kodi nodrošina informācijas aizsargāšanu un tās 

drošu un atbilstošu apstrādi atbilstoši informācijas īpašnieka vēlmēm un pilnībā ievērojot dalībvalstu 

vietējās tiesību normas. Apstrādes kodi norāda, ko var darīt ar konkrēto informāciju un kam nākotnē 

tā būs pieejama.

2.4. Drošas informācijas 

apmaiņas tīkla 

lietojumprogramma

Drošas informācijas apmaiņas tīkla lietojumprog-

ramma (SIENA) ir nākamās paaudzes rīks, kas izstrā-

dāts, lai varētu veikt ātru, drošu un lietotājam 

draudzīgu saziņu un ar noziedzību saistītās operatīvās 

un stratēģiskās informācijas un izlūkdatu apmaiņu 

starp Europol, dalībvalstīm un trešām personām, kas 

noslēgušas sadarbības nolīgumus ar Europol.
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Informācijas apmaiņa, izmantojot SIENA (2010. gads) 

• Uzsākti 11 738 jauni gadījumi; vidēji mēnesī — 978  par 12 % vairāk nekā 2009. gadā.

• 29 % no jaunajiem gadījumiem bija saistīti ar narkotiskajām vielām, un citi — ar krāpšanu (16 %), nau-

das viltošanu (13 %), nelegālo imigrāciju (9 %) un citiem krāpnieciskiem maksāšanas līdzekļiem (8 %).

• Notika apmaiņa ar 250 978 operatīvajiem ziņojumiem, iesaistot dalībvalstis, Europol un trešās perso-

nas; vidēji mēnesī — 20 940.

SIENA tiek izmantota kopš 2009. gada 1. jūlija. SIENA 

izstrādē un darbībā īpaša uzmanība tiek pievērsta 

datu aizsardzībai un konfidencialitātei, lai nodro-

šinātu atbilstību visām tiesiskajām prasībām. Par 

vienlīdz svarīgu tiek uzskatīta drošība, un ir veikti visi 

vajadzīgie pasākumi, lai būtu iespējama ierobežotas 

pieejamības informācijas droša apmaiņa. Turklāt ir 

ņemta vērā labākā prakse tiesībaizsardzības infor-

mācijas apmaiņā, piemēram, to apstrādes un novēr-

tējuma kodu drošums un izmantošana, kuri norāda 

izmantošanas nosacījumus.

Sākotnēji SIENA tika izstrādāta, lai atvieglotu saziņu 

starp Europol valsts vienībām, Dalībvalstu sadarbī-

bas biroju un Europol. Savukārt 2010. gadā SIENA 

tika pielāgota tā, lai to varētu paplašināt, iekļaujot 

ES tiesībaizsardzības iestādes un sadarbības partne-

rus, piemēram, Eurojust, Interpolu, Austrāliju, Kanādu, 

Norvēģiju, Šveici un ASV. Piekļuve pašlaik tiek papla-

šināta un nākotnē ietvers apmācību un drošus tīkla 

paplašinājumus.

Europol garantē ar noziedzību saistītas informācijas drošu apmaiņu ar SIENA starpniecību.

alsts Dalībvalsts 

sadarbības birojssadar

Trešās personas
Dalībvalsts 

(cita kompetentā

iestāde)
oDalībvalsts Europol

ālā nodaļanacionālā noda
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Atsauksmes no ārējiem SIENA lietotājiem

“Šis ir ļoti labs produkts

ar ļoti ievērojamiem uzlabojumiem.”

(Francija)

“Man patīk meklēšanas un statistikas funkcijas;

tie ir patiešām jauni un kopumā

atzinīgi vērtējami uzlabojumi…”

(Zviedrija)

“Uzlabotas meklēšanas un statistikas funkcijas

mums būs vairāk nekā noderīgas…”

(Francija)

“SIENA 2.0 ir reāls uzlabojums

salīdzinājumā ar pirmo versiju.”

(Nīderlande)

2.5. Analīzes sistēma

2.5.1. Operatīvā analīze

Analīze ir “stūrakmens” visām mūsdienu uz izlūkda-

tiem balstītas tiesībaizsardzības darbībām, un tai ir 

izšķiroša nozīme visā Europol darbībā. Mūsu analītisko 

spēju pamatā ir uzlabota tehnoloģija, kas pielāgota 

tiesībaizsardzības vajadzībām. Europol nodarbinā-

tie analītiķi izmanto mūsdienīgas metodoloģijas un 

paņēmienus, kas palīdz apzināt trūkstošos posmus 

ES pārrobežu izmeklēšanā. Analītiķi strādā ar analīzes 

darba datnēm, kas vērstas uz konkrēto tematiku, lai 

sniegtu informāciju ES dalībvalstīs notiekošajās ope-

rācijās, un bieži vien šī informācija ir izšķiroša dažādu 

veidu starptautiskai izmeklēšanai.

Sociālo tīklu analīze

Europol ir atzinis mūsdienīgu sociālo tīklu analīzi (STA) par novatorisku veidu, kā veikt izlūkdatu analīzi 

un atbalstīt plašus organizētās noziedzības un terorisma izmeklēšanas pasākumus.

Izlūkdatu analītiķi tagad var izmantot matemātiskus algoritmus, lai kartētu un izmērītu sarežģītus un/vai 

lielus datu kopumus un ātri apzinātu galvenos dalībniekus, galveno aizdomās turēto personu grupas 

un citas slēptas struktūras, kas citādi netiktu ievērotas. STA ir noderīga pieeja, kas papildina parastos 

saiknes analīzes paņēmienus, uzlabo izlūkdatu ziņošanas kvalitāti un palīdz noteikt izmeklēšanas darba 

prioritātes.

© Fotolia
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Europol analīzes sistēma ir operatīvās informācijas 

sistēma, kas glabā datus, kurus sniedz Europol iein-

teresētās personas.

Analīzes sistēmas dažādie komponenti piedāvā šādas 

priekšrocības:

• informācijas centralizācija un pārvaldība;

• pielāgoti tekstizraces risinājumi; 

• analītiskās spējas, izmantojot plašu analīzes rīku 

klāstu.

Europol sistēmas ir savstarpēji saistītas — tas nozīmē, 

ka visu vienā sistēmā iekļauto informāciju var arī iden-

tifi cēt pārējās sistēmās.

Datorizētais kriminālistikas tīkls

Europol 2010. gadā pabeidza tādas mūsdienīgas funkcijas sākotnējo īstenošanu, kura ļauj izgūt un 

analizēt ar noziedzību saistītu informāciju no cipardatiem. Spēja efektīvi identifi cēt atbilstošu infor-

māciju no liela datorizētu datu daudzuma, vienlaikus saglabājot to kā tiesā izmantojamu pierādījumu 

derīgumu, kļūst par ļoti svarīgu “ieroci” cīņā pret noziedzību. Izmantojot šo jauno tehnisko risinājumu, 

Europol tagad var piedāvāt Eiropas tiesībaizsardzības kopienai augstas kvalitātes pakalpojumu, identi-

fi cējot un apstrādājot šo informāciju, ar būtiskiem uzlabojumiem apstrādājamo datu kvantitātes ziņā. 

Šo centralizēti sniegto pakalpojumu papildina iespēja atbalstīt kompetentās iestādes uz vietas, vietējā 

līmenī izmantojot ekspertu pārvaldītu pārvietojamu aprīkojumu datorizētai datu kriminālistikai.

Organizētās noziedzības radītā apdraudējuma 

novērtējums (OCTA) kopš 2006. gada

OCTA ir vissvarīgākais stratēģiskās analīzes dokuments, ko izstrādā Europol. Tas ir dokuments, uz kuru 

pamatojoties Eiropas Savienības Padome nosaka savas prioritātes un sagatavo ieteikumus cīņai pret 

organizēto noziedzību Eiropā. OCTA, kas tiek izstrādāts atbilstoši uz izlūkdatiem balstītas policijas dar-

bības principiem, ir atzīts par vadošo projektu un savā īsajā pastāvēšanas laikā ir ieviesis novatoriskas 

koncepcijas, piemēram, noziedznieku centrus un organizētās noziedzības grupējumu tipoloģiju, kas 

ir atzītas un pieņemtas politiskā, tiesībaizsardzības un akadēmiskā līmenī. Tomēr 2013. gadā OCTA tiks 

aizstāts ar uzlabotu publikāciju — smago noziegumu un organizētās noziedzības radītā apdraudējuma 

novērtējumu (SOCTA).

Projekts “Harmonija” un politikas cikls

Projekts “Harmonija” norisinājās no 2009. gada oktobra līdz 2010. gada decembrim, un to fi nansēja 

Eiropas Komisija. Projektu vadīja Beļģija, kā partnerus piesaistot Europol, Nīderlandi un Apvienoto Kara-

listi. Projekta galvenais mērķis bija pārskatīt un nostiprināt Eiropas kriminālo izlūkdatu modeli. Europol 

aktīvi piedalījās visā projekta “Harmonija” gaitā, sniedzot būtisku ieguldījumu izstrādātā mehānisma 

vispārējā kvalitātē.

2.5.2. Stratēģiskā analīze

Stratēģiskā analīze ir vēl viens svarīgs Europol analītiskās darbības aspekts.
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Pirmais divgadu politikas cikls izmēģinājuma kārtā sākās ar OCTA publicēšanu 2011. gada maijā. Iesnie-

dzot OCTA, Europol arī sagatavos secinājumus tabulas formā un uzskaitīs prioritārās noziedzības jomas 

un iespējamās veicamās darbības. Pēc OCTA iesniegšanas Padome sagatavos savus secinājumus par 

prioritātēm organizētās noziedzības jomā. Pilnais četru gadu politikas cikls sāksies 2013. gadā, kad 

Padome savus secinājumus izdarīs, pamatojoties uz pirmo Smago noziegumu un organizētās nozie-

dzības radītā apdraudējuma novērtējumu (SOCTA), kas jāizstrādā Europol.

Svarīgu lomu politikas ciklā uzņemsies Pastāvīgā komiteja operatīvajai sadarbībai iekšējās drošības 

jautājumos (COSI). Komitejai ir jāatbalsta Padome tās prioritāšu izvēlē, kā arī daudzgadu stratēģisko 

plānu un ikgadējo operatīvās rīcības plānu pieņemšanā, lai sasniegtu Padomes izvēlētos mērķus. Tā 

kā Europol ir aktīvi iesaistījies Komitejas procedūrās, tā īpašās zināšanas var pilnībā izmantot politikas 

veidošanas procesā.

Ziņojums par terorisma situāciju un tendencēm ES 

(TE-SAT) kopš 2007. gada

Europol 2010. gadā sagatavoja savu ceturto ikgadējo ziņojumu par terorisma situāciju un tendencēm 

ES (TE-SAT). Ar ziņojumu Eiropas Parlaments un Padome tiek informēti par terorismu ES no tiesībaiz-

sardzības viedokļa.

TE-SAT ir neklasifi cēts dokuments, kura pamatā ir 

informācija, ko sniegušas ES dalībvalstis un tre-

šās valstis, un partnerorganizācijas, piemēram, 

Eurojust.

Ziņojumā par 2010. gadu tika secināts, ka ar 

terorismu saistītu uzbrukumu skaits ES turpina 

samazināties, vienlaikus brīdinot, ka nav pamata 

pazemināt apsardzes līmeni. Islāma teroristi ES 

un ārpus tās turpināja savus centienus izraisīt 

neprognozējamas masveida nelaimes, kā to 

apliecināja kāda radikāli noskaņota Nigērijas pil-

soņa mēģinājums uzspridzināt ASV aviolaineri 

reisā no Amsterdamas uz Detroitu 2009. gada 

25. decembrī. Viena no terorisma tendencēm, kas 

identifi cēta 2010. gada TE-SAT, ir tāda, ka islāmistu 

teroraktus arvien biežāk veic sevi radikāli noska-

ņojuši un pašiedvesmojoši indivīdi, kas darbojas 

vienatnē. Ziņojumā ir arī norādīts, ka ES palielinās 

kreiso ekstrēmistu un anarhistu terorisms.
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Krievijas organizētās noziedzības radītā apdraudējuma 

novērtējums (ROCTA) kopš 2008. gada

Šajā specifi skajā apdraudējuma novērtējumā tiek izpētīts pašreizējais un paredzamais apdraudējums, 

ko visā Eiropas Savienībā rada Krievijas organizētā noziedzība. Ziņojumā par 2010. gadu ir secināts, 

ka Krievijas organizētajai noziedzībai ir būtiska loma vairākos noziedzības tirgos ES. Nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācija, cilvēku, ieroču, narkotisko vielu tirdzniecība, cigarešu kontrabanda, krāpšana un 

ekonomiskie noziegumi ir galvenie tirgi, kuros ir jūtama Krievijas organizētās noziedzības ietekme gan 

ES, gan ārpus tās. Finanšu sektors ir Krievijas organizētās noziedzības galvenais veicinātājs, jo tas, šķiet, 

izvēlas un ļaunprātīgi izmanto noteiktus fi nanšu un ārzonas centrus, kā arī bankas un fi nanšu iestādes 

visā ES un citviet, lai veicinātu noziedzīgas darbības un legalizētu noziedzīgi iegūtus līdzekļus.

Rietumāfrikas organizētās noziedzības radītā 

apdraudējuma novērtējums (octa-wa), 2009. gads

Šajā ziņojumā ir atzīts arvien pieaugošais apdraudējums, ko rada organizētā noziedzība Rietumāfrikā, 

un jo īpaši tā ietekme uz ES iekšējo drošību. Ziņojumā ir identifi cētas apdraudējuma galvenās pazīmes 

un sniegts ieskats tā efektīvā apkarošanā. Tādējādi ziņojumā tiek novērtētas organizētās noziedzības 

pamatdarbības, kas saista kriminālās situācijas Rietumāfrikā un ES, jo īpaši narkotisko vielu tirdzniecības, 

cilvēku tirdzniecības, nelegālās imigrācijas un krāpšanas jomā. Tajā ir arī aprakstīti galvenie organizētās 

noziedzības grupējumu veidi Rietumāfrikā un to saikne ar organizētās noziedzības dinamiku Eiropas 

Savienībā.

Pateicoties stratēģiskās analīzes produktiem, tādiem 

kā OCTA, ROCTA, OCTA-WA un TE-SAT, lielāks atbalsts 

tiek sniegts lēmumu pieņēmējiem, kas nosaka īpa-

šas prioritātes sarežģītajā organizētās noziedzības 

un terorisma jomā. Pamatojoties uz politikas pamat-

nostādnēm, tiesībaizsardzības amatpersonas var 

pielāgot savu operatīvo darbu valsts, reģionālā un 

vietējā līmenī. Tās var arī izmantot esošos reģionālās 

sadarbības mehānismus, ko iemieso Europol, Baltijas 

jūras reģiona darba grupa vai Dienvidaustrumeiro-

pas Sadarbības iniciatīva (SECI). Saskaņā ar Lisabo-

nas līgumu visaptverošu apdraudējuma novērtējumu 

nozīmīgums pastāvīgi palielinās, tādējādi Europol 

kļūstot par svarīgu ieguldījuma sniedzēju politikas 

veidošanas procesā.

Nesen tika izveidota Europol Skenēšanas, analīzes 

un paziņošanas (SCAN) grupa, lai nodrošinātu ES val-

stu kompetentajām iestādēm vēl vienu stratēģisku 

produktu — agrīnās brīdināšanas ziņojumus par 

jauniem organizētās noziedzības radītiem apdrau-

dējumiem. SCAN grupa 2010. gadā izdeva sešus OC-

SCAN apdraudējuma ziņojumus. Šie novērtējumi 

tika uzsākti pēc tam, kad bija saņemti brīdinājumi 

un sākotnējie apdraudējuma ziņojumi no iestādēm 

Horvātijā, Čehijas Republikā, Dānijā un Somijā, un 

tika veikti, pamatojoties uz Spānijas un Beļģijas ES 

prezidentūru prioritātēm.
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OC-SCAN apdraudējuma ziņojumi, kas sagatavoti 

2010. gadā, attiecās uz turpmāk minētajām jomām.

• Motociklistu kluba “Hells Angels” darbības izvēr-

šana Dienvidaustrumeiropā. Motociklistu klubs 

“Hells Angels” (HAMC) ir ievērojami paplašinājis savu 

klātbūtni Austrumeiropā. Pēdējo pāris gadu laikā 

“Hells Angels” ir sācis ļoti strauji izvērst savu darbību 

Dienvidaustrumeiropā, jo īpaši Albānijā un Turcijā. 

Nostiprinot savu teritoriālo ietekmi Dienvidaustru-

meiropā, “Hells Angels” ir izveidojis ciešas attiecī-

bas ar vietējām ārpuslikuma motociklistu bandām 

(OMCG) Albānijā, Bulgārijā un bijušajā Dienvidslā-

vijas Maķedonijas Republikā un nodibinājuši savu 

klātbūtni Turcijā. HAMC biedriem, kas tagad mitinās 

Dienvidaustrumeiropā, ir iespējas iesaistīties narko-

tisko vielu tirdzniecībā “Balkānu maršrutā”.

noziedzības grupējumu rīcībā nonāk lielkalibra 

šaujamieroči. To vēlme izmantot šaujamieročus 

apdzīvotās teritorijās būtiski apdraud gan plašu 

sabiedrību, gan tiesībaizsardzības personālu. Lai 

gan lielākā daļa organizētās noziedzības grupē-

jumu dod priekšroku pistolēm, arvien biežāk tiek 

izmantoti tādi lielkalibra šaujamieroči kā triecien-

šautenes (piemēram, AK-47s) un spridzekļi. Kaut arī 

ES apritē esošo lielkalibra šaujamieroču daudzums 

pārsvarā apmierina pašreizējo pieprasījumu, to pie-

gādātāji Dienvidaustrumeiropā spēj apmierināt 

jebkuru pieprasījuma pieaugumu. Tas, ka dažās ES 

daļās Kalašņikova šaujamieroci vai raķešu palaiša-

nas iekārtu var iegādāties par nieka EUR 300–700, 

liecina par to vieglo pieejamību noziedzniekiem.

• Daudzveidība vieglo gaisa kuģu izmantošanā 

nelegālai tirdzniecībai. Papildus narkotisko vielu 

transportēšanai uz Eiropas Savienību un tirdznie-

cībai tās teritorijā vieglos gaisa kuģus izmanto arī, 

lai veicinātu nelegālo imigrāciju, īstenotu cilvēku 

tirdzniecības (CT) upuru kontrabandu un tirgotos 

ar šaujamieročiem, dimantiem un skaidras naudas 

lielapjoma sūtījumiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijai. To, ka vieglie gaisa kuģi arvien biežāk 

tiek izmantoti nelegālai tirdzniecībai, veicina ES 

mēroga uzraudzības un sankciju trūkums.

• Sistemātiska nepilngadīgo izmantošana, ko veic 

migrējošie (ceļojošie) organizētās noziedzības 

grupējumi visā ES. Vardarbības un iebiedēšanas 

līmenis, ko izmanto šie grupējumi, lai kontrolētu un 

izmantotu nepilngadīgos, tostarp galējas vardar-

bības formas, piemēram, seksuāla vardarbība un 

spīdzināšana, arvien paaugstinās. Kaut gan precīzs 

apdraudējuma apmērs ir nezināms, ir daudz gadī-

jumu, kad nepilngadīgie tiek tirgoti, lai tos izmantotu 

seksuāli un darba nolūkos. Grupējumi sadarbojas ar 

citiem, jo īpaši starpniekiem galvenajos avota reģio-

nos, lai nodrošinātu upuru pastāvīgu piedāvājumu 

un mazinātu iespējamību, ka tos varētu atklāt tiesī-

baizsardzības iestādes, regulāri pārvirzot nepilnga-

dīgos starp dažādiem grupējumiem.

• Ielu bandas, kas iesaistījušās organizētajā 

noziedzībā ES. Tas, ka dažas ielu bandas arvien 

biežāk darbojas starptautiskā mērogā, rada pār-

robežu apdraudējumu. Jo īpaši tādi grupējumi kā 

“Latin Kings” (Dienvideiropā) un “Black Cobra” (Zie-

meļeiropā) spēj iesaistīties organizētajā noziedzībā 

kā augstāka līmeņa ielu bandas. Turklāt vairākas 

zemāka līmeņa ielu bandas ES sadarbojas ar orga-

nizētās noziedzības grupējumiem (ONG).

• Lielkalibra šaujamieroču nelegāla tirdzniecība 

un iekšējā aprite ES. Šajā apdraudējuma paziņo-

jumā tika izklāstīts, kā arvien biežāk organizētās 

©
 Europol
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Europol cīņa pret cigarešu kontrabandu

Europol atbalsta tiesībaizsardzības iestādes to organizētās noziedzības grupējumu darbības novēršanā 

un apkarošanā, kuri iesaistīti nelikumīgā cigarešu un tabakas izstrādājumu ražošanā un kontrabandā. 

Nelikumīga tabakas tirdzniecība rada ES apmēram EUR 10 miljardu ieņēmumu zaudējumus katru gadu.

Viltoti un kontrabandas tabakas izstrādājumi tiek pārdoti brīvajos tirgos, un pircēji bieži vien nezina, 

ka iegādājas nelegālus ražojumus. Naudu, ko viņi samaksā, tieši saņem noziedznieku grupējumi, kas 

fi nansē citas smago noziegumu un organizētās noziedzības un terorisma jomas.

Lai palielinātu peļņu, nelegālā tabaka tiek izgatavota no lētām izejvielām, tikpat kā neievērojot veselības 

aizsardzības un kvalitātes kontroles pasākumus. Šīs cigaretes tiek pārdotas smēķētājiem to oriģinālo 

izstrādājumu vietā, kuriem ir jāatbilst noteiktiem standartiem. Konfi scētajās viltotajās cigaretēs ir kon-

statētas ērces, insektu oliņas, sēnītes un pat cilvēku izkārnījumi.

Operācija “Forecourt”

Izlūkdati liecināja, ka kāds organizētās noziedzības grupējums 
izmanto autovadītājus, kas strādā likumīgā transporta sabiedrībā, 
lai veiktu tabakas izstrādājumu kontrabandu uz Apvienoto Karalisti. 
Autovadītāji pa ceļam uz Apvienoto Karalisti apstājās Luksemburgā, 
lai iekrautu ar roku tinamo tabaku. Lai veicinātu importu, viņi kā 
aizsegu izmantoja savas sabiedrības transportlīdzekļus un biežos 
braucienus uz Apvienoto Karalisti.

Europol izanalizēja galvenos saņemtos izlūkdatus, pēc kuriem 
varēja precīzi noteikt noziedznieku darbības veidu, un palīdzēja 
apzināt tabakas piedāvājuma avotu un iesaistītās personas un 
transportlīdzekļus.

Operācija beidzās, Apvienotās Karalistes iestādēm apcietinot divas 
personas un konfi scējot gandrīz divas tonnas ar roku tinamās taba-
kas. Tādējādi tika novērsti nodevu un nodokļu zaudējumi par summu 
apmēram EUR 277 000.

EuVID

EuVID ir operatīvs tiesībaizsardzības rīks, kas atvieglo transportlī-
dzekļu un transportlīdzekļu dokumentu identifi cēšanu. EuVID pro-
jektā piedalās Austrija, Francija, Vācija, Itālija, Zviedrija un Europol.

EuVID pašlaik ir iekļauta informācija par 83 dažādām transportlī-
dzekļu markām un veidiem, informācija par oriģināliem transport-
līdzekļu dokumentiem no 55 valstīm, transportlīdzekļu atslēgu 
katalogs un pamatnostādnes par to, kā izmeklēt ar transportlī-
dzekļiem saistītus noziegumus. EuVID ir pieejams kopīgām ope-
rācijām un tiek izmantots kā pamats apmācībai transportlīdzekļu 
identifi kācijā.

©
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2.5.3. Apmācība analīzes veikšanā

Europol piedāvā jaunu divas nedēļas ilgu apmācības 

kursu “Apmācība operatīvās integrētās analīzes veik-

šanā”. Lai izpildītu pieprasījumus, kas arvien biežāk 

tiek saņemti no dalībvalstīm, analītiskās apmācības 

grupa izstrādāja divas atsevišķas apmācības versi-

jas — vienu analītiķiem un speciālistiem, kas strādā 

Europol, un otru, ņemot vērā pasniedzēju apmācības 

koncepciju. Pēdējā minētā tika īpaši izstrādāta poten-

ciālajiem pasniedzējiem dalībvalstīs, lai aptvertu 

būtiskākos izlūkdatu cikla elementus un īpaši pie-

vērstos analīzei.

Europol jau ir noorganizējis piecus kursus kopumā 

58 apmācāmajiem no 28 dažādām Eiropas valstīm, kā 

arī apmācāmajiem no Austrālijas un Amerikas Savie-

notajām Valstīm. Daudzas dalībvalstis ir izmantojušas 

Europol apmācības materiālus, metodes un vingrinā-

jumus, lai izstrādātu savus operatīvās analīzes kur-

sus. Gan fi nanšu analīzes, gan stratēģiskās analīzes 

apmācības kursi 2010. gadā tika izstrādāti no jauna, 

tos pielāgojot Europol operatīvajam personālam. Šos 

divu nedēļu kursus 2011. gadā piedāvās arī dalībval-

stu analītiķiem.

2.6. ES Tiesībaizsardzības 

zināšanu centrs

Lai nostiprinātu savu kā specializēto jomu platformas 

pozīciju un veicinātu zināšanu apmaiņu un saziņu 

ar dažādām ekspertu kopienām, Europol ir izveido-

jis Europol Ekspertu platformu (EEP). EEP vīzija ir būt 

par drošu vidi speciālistiem no dažādām tiesībaizsar-

dzības jomām, kas tiem ļauj to attiecīgajās kopienās 

veikt apmaiņu ar zināšanām, labāko praksi un datiem, 

kas nav personas dati, saistībā ar noziedzību. EEP 

kļuva pieejama internetā 2010. gada novembrī. Tā 

tika izveidota ne vien dokumentu publicēšanai, bet 

ir arī paredzēta, lai iedrošinātu pilnvarotos lietotājus 

sadarboties tiešsaistē, izmantojot daudzos pieejamos 

sadarbības tīklus.

Europol 2010. gadā veica sagatavošanas darbus vai-

rāku ekspertu platformu izveidei 2011. gadā, galve-

nokārt šādās jomās:

• bērnu seksuāla izmantošana;

• citas valsts teritorijā veikta novērošana un kontro-

lētas piegādes;

• kibernoziedzība (I-FOREX);

• slepkavību izmeklēšana;

• personu nolaupīšana, ķīlnieku sagrābšana un 

izspiešana;

• naudas viltošana un krāpšana ar maksājumu kar-

tēm (PaySafe);

• liecinieku aizsardzība.

Notiek arī sagatavošanās darbi saistībā ar saziņas 

platformas “Atlas” integrēšanu EEP īpašu operāciju 

un pretterorisma vienību vajadzībām.

2.6.1. Eiropas Konsultatīvo grupu tīkls

Eiropas Konsultatīvo grupu tīkls (EuNAT) apvieno kon-

sultatīvās grupas un krīžu pārvarēšanas vienības no 

tiesībaizsardzības iestādēm, kas sniedz stratēģiskās 

un/vai taktiskās konsultācijas, nodrošina koordināciju 

un atbalstu personu nolaupīšanas, ķīlnieku sagrābša-

nas un izspiešanas gadījumu izmeklēšanā.
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EuNAT pastāvīgi piesaista konsultatīvās grupas Euro-

pol, lai veicinātu tūlītēju starptautisko sadarbību, 

reaģējot uz dzīvību apdraudošiem riskiem. Tīklā 

notiek labas prakses apmaiņa un tiek izstrādāti stan-

darti šajā specifi skajā jomā visā ES.

2.6.2. Darbs ar informatoriem

Informators ir ļoti svarīgs policijas darbības aspekts. 

Informatora iesaistīšana kriminālo izlūkdatu vākša-

nas procesa agrīnā posmā var nodrošināt veiksmīgu 

izmeklēšanas rezultātu. Savākto izlūkdatu kvalitāte ir 

tieši proporcionāla informatora kvalitātei.

Smagus noziegumus organizētās noziedzības gru-

pējumi izdara arī ārpus savas valsts robežām, tāpēc 

informatori var sniegt izlūkdatus, lai atbalstītu tiesī-

baizsardzību vairākās valstīs.

Pašreizējā tiesiskā situācija ES attiecībā uz informa-

toru izmantošanu nav vienveidīga, lai gan sadarbo-

šanās ar informatoriem ir ierasta un plaši izplatīta 

prakse.

2.6.3. Citas valsts teritorijā veikta 
novērošana un kontrolētas piegādes

Slepena novērošana ir viens no galvenajiem mūs-

dienu izmeklēšanas instrumentiem izšķirošas infor-

mācijas iegūšanai par noziedzības struktūrām. Tomēr, 

ņemot vērā, ka mūsdienu organizētās noziedzības 

grupējumi darbojas starptautiskā mērogā, tiesībaiz-

sardzības iestādēm arvien aktuālāki kļūst tādi citas 

valsts teritorijā veiktas novērošanas un uzraudzības 

gadījumi, kas rada gan juridiskas, gan operatīvās dar-

bības problēmas.

Europol piedalās citas valsts teritorijā veiktas novēro-

šanas jautājumu darba grupā, kuras mērķis ir veicināt 

starptautisko sadarbību un radīt forumu drošu un 

efektīvu tiesībaizsardzības jomā notiekošas novēro-

šanas metožu izstrādi.

Vēl viens svarīgs izmeklēšanas instruments ir slepe-

nas novērošanas metožu izvēršana un sistemātiska 

operatīvā izmantošana saistībā ar kontrolētām piegā-

dēm. Ir pieejams CD formātā sagatavots apkopojums 

par dažādu dalībvalstu tiesību aktiem kontrolētu pie-

gāžu jomā, lai informētu ekspertus par problēmām, 

kas varētu rasties pārrobežu sadarbībā.

2.6.4. Liecinieku aizsardzība

Liecinieku aizsardzība ir viens no stūrakmeņiem cīņā 

pret organizēto noziedzību un terorismu, un Euro-

pol liecinieku aizsardzības tīkls ir vislielākais pasaulē. 

Europol liecinieku aizsardzības pakalpojumi ietver

• dažādu valsts programmu saskaņošanu;

• jaunu liecinieku aizsardzības vienību un prog-

rammu izstrādi;

• liecinieku pārvietošanas un tamlīdzīgu procesu 

standartizāciju;

• liecinieku aizsardzības inspektoru izglītošanu.

Augstākās izglītības kurss liecinieku aizsardzībā

Šis Apvienotās Karalistes un Europol kopprojekts pirmo reizi nodrošina standartizētu izglītības prog-

rammu liecinieku aizsardzībai Eiropas līmenī. Šis divu nedēļu kurss sāksies 2011. gadā.
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2.6.5. Europol darba grupa slepkavību 
jautājumos

Apvienotā Karaliste 2009. gadā ierosināja Europol 

izveidot kontaktpunktu slepkavību jautājumos. Šo 

priekšlikumu 2010. gadā atbalstīja Europol valsts 

vienību vadītāji. Darba grupa darbosies kā ekspertu 

institūcija ar slepkavībām saistītos stratēģiskos jau-

tājumos un savā darbā aktīvi iesaistīs praktizējošus 

speciālistus, izmantojot vienotu Eiropas slepkavību 

izmeklētāju tīklu.

2.7. Datu aizsardzība

Europol piemēro vienu no visstingrākajiem datu aiz-

sardzības režīmiem tiesībaizsardzības jomā. Europol 

datu aizsardzības inspektors (DAI) nodrošina tiesību 

aktu ievērošanu datu aizsardzības jomā, tostarp ar 

Europol personālu saistītu datu apstrādē. Vienības 

galvenais uzdevums ir radīt pielāgotu politikas sis-

tēmu, kas kalpo operatīvo vienību vajadzībām un tajā 

paša laikā aizsargā datu subjektu pamattiesības visās 

datu aizsardzības jomās.

Revīzijas darbību regulējums tagad ir noteikts Euro-

pol datu aizsardzības revīzijas politikā. Turklāt šajā 

saistībā DAI ir izstrādājis “Datu meklēšanas kontroles 

politiku”, kurā ir sīki izklāstīti kontroles mehānismi, lai 

nodrošinātu Europol sistēmās veiktās personas datu 

meklēšanas likumību. Kā noteikts Padomes lēmuma 

par Europol (PLE) 18. pantā un valdes lēmumā, ar ko 

īsteno minēto lēmumu, politika nosaka konkrētas 

prasības attiecībā uz datu aizsardzības auditācijas 

pieraksta datnēm un revīzijas izsekojamību.

Apstrādājot personas datus, Europol ievēro datu dro-

šības prasības, kas ir integrētas sistēmā saskaņā ar 

jauniem konfi dencialitātes noteikumiem.

Attiecībā uz datiem, kas saistīti ar personālu, DAI to 

apstrādē ņem vērā personāla un drošības jautājumus. 

Tas atbalsta Europol vienības datu aizsardzības pazi-

ņojumu izstrādē.

Apstrādes darbības, kas varētu radīt īpašus riskus sais-

tībā ar datu subjektu tiesībām un brīvībām, iepriekš 

pārbauda Apvienotā uzraudzības iestāde (AUI). DAI 

2010. gadā iesniedza AUI vairākus paziņojumus 

tās atzinuma saņemšanai. Gada beigās AUI snie-

dza atzinumus par šādiem iepriekš pārbaudītiem 

paziņojumiem:

• personāla attīstības un izvērtēšanas process un

• darbā pieņemšanas un atlases process.

Vēl viens būtisks priekšlikuma aspekts bija ierosinā-

jums izveidot centrālo reģistru, kurā iekļauj informā-

ciju par noteiktām ar slepkavībām saistītām tēmām. 

Galvenā uzmanība tiks pievērsta:

• sērijveida slepkavām;

• ar organizēto noziedzību saistītām slepkavībām;

• īpašiem darbības veidiem tādos gadījumos kā slep-

kavības, kas veiktas, aizstāvot godu, un slepkavības 

skolās;

• jaunām tendencēm šajā jomā un jaunām izmeklē-

šanas metodēm.

Šie mērķi tiks sasniegti, izstrādājot tehnisku risinā-

jumu, lai atbalstītu tiešsaistes tīklus informācijas un 

labākās prakses apmaiņai un saziņai starp ekspertiem.
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Kā paredzēts Padomes lēmumā par Europol, datu aiz-

sardzības inspektors iesniegs sīki izstrādātu darbības 

pārskatu par 2010. gadu.
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3. Europol operatīvā 

darbība

Viens no Europol galvenajiem mērķiem ir nodroši-

nāt ES tiesībaizsardzības iestādēm operatīvo atbalstu 

24 stundas diennaktī. Atbalsts tiek sniegts apstiprinā-

tās jomās, kā arī horizontālos gadījumos, kas aptver 

vairākas noziedzības jomas.

Operatīvo atbalstu dalībvalstīm var arī sniegt, nosū-

tot Europol mobilo dienestu ar specializētiem analī-

tiķiem un ekspertiem, lai sniegtu palīdzību uz vietas 

dalībvalstīs.

Mobilais dienests — reāllaika saikne ar Europol 

centralizētajām datubāzēm un ekspertu platformām

Europol ir izstrādājis efektīvu mobilā dienesta risinājumu, kas ļauj Europol amatpersonām piekļūt plašam 

informācijas izguves un analīzes rīku klāstam no jebkuras attālas vietas, izmantojot visaugstākos kvali-

tātes standartus. Europol 2010. gadā veica ievērojamus sava mobilā dienesta risinājuma uzlabojumus, 

kas nodrošina daudz lielāku izmantošanas elastīgumu un ātrumu.

OPERATĪVAIS ATBALSTS, KAS DALĪBVALSTĪM SNIEGTS 2010. GADĀ

Avots: Europol lietotāju apsekojums, 2010. gads.

©
 Europol
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2 3 4

(2) Piemēram, tehniskā izmeklēšana par viltošanā izmantotajiem printeriem (71 pieprasījums).

(3) Kopējā summa, kas samaksāta līdz 2010. gada decembra beigām, bija EUR 106 349. Papildus tika piešķirti vēl EUR 102 650, kā rezultātā pieejamais budžets 

(EUR 209 000) tika izpildīts par 100 %.

(4) EUR 157 414.

Europol 2010. gadā piešķīra EUR 200 000, lai fi nansiāli 

atbalstītu operatīvās sanāksmes. Izmantojot šo jauno 

piešķīrumu, tika segti ES dalībvalstu un — attiecīgā 

gadījumā — trešo valstu delegātu ceļa izdevumi par 

gandrīz 70 operatīvajām darbībām.

EUROPOL OPERATĪVAIS ATBALSTS

Operatīvā atbalsta veids Gadījumu skaits

Kriminālistikas/tehniskais atbalsts (2) 125

Operatīvā analīze 78

Finansiāls atbalsts operatīvajām sanāksmēm 60 (3)

Finansiāls atbalsts izmeklēšanai (euro viltošana) 35 (4)

Noorganizētas operatīvās sanāksmes 33

Mobilais dienests (analīze uz vietas) 31

Koordinācija 23

Avots: Europol lietotāju apsekojums, 2010. gads.

2 3 4

Atsauksmes no Eiropas tiesībaizsardzības ekspertiem 

un izmeklētājiem

“Nevaru teikt neko sliktu ne par vienu tā darba 
aspektu, ko mūsu vārdā uzņēmās Europol šīs 
izmeklēšanas laikā. Ziņojumi bija ļoti atbilstoši 
formatēti, ļoti konkrēti un ar izcilu saturu, tāpēc 
mēs pat apsvērām iespēju izmantot dažus no 
materiāliem kā pierādījumus.” (Izmeklētājs, 
Apvienotā Karaliste)

“… Europol ir izcila platforma izlūkdatu 
apmaiņai starp 27 dalībvalstīm.” (Eksperts, 
Beļģija)

“Šajā izmeklēšanā Europol ir pierādījis, ka tas 
darbojas kā izcili “vārti” uz informāciju dažā-
dām valstīm. Saziņa bija ļoti efektīva. Veiktā 
analīze ļāva ļoti daudz ko noskaidrot.” (Izmek-
lētājs, Austrija)

“Šī bija sarežģīta izmeklēšana, saistīta ar dau-
dzām un dažādām valstīm un vairākiem aizdo-
mās turētajiem. AWF Sustrans analītiķi veltīja 
šai mērķa grupai daudz laika un enerģijas, un ir 
sasniegts ļoti veiksmīgs rezultāts. Viņi ir pelnī-
juši lielu atzinību par palīdzību, ko viņi sniedza 
dalībvalstīm šajā lietā.” (Eksperts, Īrija)

“Ātra informācijas apmaiņa starptautiskā 
mērogā un acīm redzama saikne starp vai-
rākiem starptautiskās izmeklēšanas gadīju-
miem.” (Izmeklētājs, Beļģija)

“AWF darbs bija ļoti svarīgs un piešķīra izmek-

lēšanai pievienoto vērtību.” (Izmeklētājs, 

Francija)
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Operācija “Athena ii”

Divas Europol amatpersonas un mobilais dienests atbalstīja Spānijas Galveno muitas direkciju operācijā 

“Athena II” 2010. gada aprīlī.

Operācija “Athena II” bija kopīga muitas operācija, kas vērsta pret tādas skaidras naudas un citu naudas 

instrumentu pārrobežu plūsmu, kurus noziedzīgas organizācijas izmanto savas noziedzīgās darbības 

fi nansēšanai un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai.

Operācijā piedalījās muitas administrācijas no 19 ES un trešām valstīm (proti, Alžīrijas, Marokas, Nor-

vēģijas, Tunisijas un ASV) kopā ar tādām starptautiskām aģentūrām kā Europol, Interpols un Pasaules 

Muitas organizācija.

Minētās operācijas rezultātā

• tika izdoti brīdinājuma paziņojumi (ziņojumi par cilvēkiem, kuri ceļojumos ir deklarējuši naudas sum-

mas, kas lielākas par EUR 10 000, kā arī brīdinājumi par aizdomīgiem skaidras naudas pārvedumiem);

• tika izdoti konfi skācijas paziņojumi (izmantoti, lai ziņotu par skaidras naudas vai citu tādu naudas 

instrumentu identifi cēšanu un konfi skāciju, kuru summa pārsniedz EUR 10 000);

• notika skaidras naudas konfi skācija par kopējo summu EUR 5,5 miljoni, un tika izdoti brīdinājumi par 

skaidru naudu, kuras kopsumma sasniedza EUR 26,5 miljonus;

• Europol apstrādāja 110 brīdinājuma ziņojumus un 128 konfi skācijas ziņojumus un veica meklēšanu 

Europol sistēmās, tādējādi identifi cējot vairākus kanālus;

• Europol identifi cēja četrus kanālus, kas pierādīja, ka starp divām ES valstīm tiek pārvesta iespaidīga 

skaidras naudas summa.

3.1. Terorisms 

Nepilnus 10 gadus pēc 2001. gada 11. septembra 

teroraktiem Ņujorkā terorisms joprojām rada būtis-

kus draudus ES dalībvalstīm. Ekstrēmisti un teroristu 

grupējumi, piemēram, al-Qaeda un citi, aktīvi darbo-

jas Eiropas Savienībā un ietekmē tās pilsoņu dzīvi. 

Tāpēc cīņa pret ekstrēmismu un terorismu joprojām 

ir ES un Europol galvenā prioritāte.

Europol palīdz dalībvalstīm veikt veiksmīgu izmek-

lēšanu šajā jomā, nodrošinot šādus produktus un 

pakalpojumus:

• analīze un analītiskie produkti, piemēram, ziņojumi, 

draudu novērtējumi un trūkstošie posmi notiekošai 

starptautiskai izmeklēšanai;

• informācijas apmaiņa un piekļuve Europol datu-

bāzēm, apmaiņas sistēmām un citām ekspertu 

platformām;

• zinātība ar Europol mobilā dienesta starpniecību, 

kas ļauj sniegt palīdzību uz vietas;

• citi īpaši izstrādāti produkti un pakalpojumi, piemē-

ram, darbības veida pārraugs, pirmās reakcijas tīkls, 

Eiropas eksplozīvo ierīču un sprāgstvielu iznīcinā-

šanas tīkls, ES bumbu datu sistēma un citi;

• Europol izstrādātais gada ziņojums par terorisma 

situāciju un tendencēm ES (TE-SAT), kura mērķis 

ir noskaidrot pamatfaktus un rādītājus par tero-

ristu uzbrukumiem un arestiem ES, tostarp jaunās 

tendences.

3.1.1. Darbības veida pārraugs

Darbības veida pārraugs ir instruments, kuru izman-

tojot tiek izstrādāts visaptverošs darbības modelis, 

kas nepārtraukti novērtē ar terorismu saistītus noti-

kumus un/vai izmeklēšanas gadījumus, kuri ietekmē 

drošības situāciju ES, īpašu uzmanību pievēršot 
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Apvienotās Karalistes Lielās Mančestras Policijas 

pārvaldes operācija

Europol 2010. gadā atbalstīja Lielās Mančestras Policijas pārvaldes pretterorisma vienību pretterorisma 

operācijā, kas notika Apvienotajā Karalistē. Galvenais aizdomās turētais tika notiesāts uz diviem gadiem 

cietumā pēc tam, kad tika atzīts par vainīgu divās apsūdzībās pēc Pretterorisma likuma 58. panta, kurš 

attiecas uz materiālu turēšanu valdījumā teroristiskiem mērķiem.

Lai identifi cētu personas, kas varētu radīt draudus Apvienotās Karalistes drošībai, Europol izskatīja apmēram 

6000 elektronisku dokumentu, ko bija iesniegusi Lielās Mančestras Policijas pārvalde un kas lielākoties 

bija arābu valodā. Pēc satura sākotnējās novērtēšanas, ko veica “Pārbaudi tīmekli” (Check the Web) darba 

grupa, tika veikta mērķtiecīgāka specifi sku dokumentu kopumu analīze, kā to pieprasīja Lielās Mančestras 

Policijas pārvalde. Datorizētie kriminālistikas rīki, kas tika izmantoti digitālajos datu nesējos, ļāva nošķirt 

attiecīgās datnes. Arī salīdzinot elektroniskās datnes ar Europol sistēmās pieejamiem datiem, tika konsta-

tēta tāda teroristiska materiāla klātbūtne, kas iepriekš izmantots kā pierādījums tiesā.

Europol darba gaitā tika noskaidrots ekstrēmisma sludinātājs, par kuru bija interesējušies jau citos ES 

veiktās izmeklēšanas gadījumos. “Pārbaudi tīmekli” grupa izmantoja Lielās Mančestras Policijas pārvaldes 

iesniegto materiālu, lai analizētu un novērtētu šā aizdomās turētā propagandēto ideoloģiju. Procesā radī-

tais ziņojums, ko izstrādāja Europol “Pārbaudi tīmekli” grupa, un konkrētā indivīda un viņa Eiropā esošo 

sekotāju radīto draudu novērtējums nodrošināja plašāku saikni ar dalībvalstīs notiekošo izmeklēšanu.

teroristu darbības veida specifi skiem elementiem. 

Papildu vērtību tam piešķir fakts, ka rezultāts ir saistīts 

ar citiem Europol izlūkdatu produktiem un ir vērsts 

uz to, lai nodrošinātu reāllaika zinātību un izlūkdatus 

attiecīgajām dalībvalstu aģentūrām.

3.1.2. Pirmās reakcijas tīkls

Pirmās reakcijas tīkls ir Europol izstrādāts instruments, 

kas ļauj tiesībaizsardzības iestādēm savlaicīgi reaģēt 

uz teroristu uzbrukumiem Eiropā. Ir iespējams neka-

vējoties mobilizēt Europol un dalībvalstu prettero-

risma ekspertu grupu, lai palīdzētu ietekmētajām 

dalībvalstīm visos operatīvajos un tehniskajos jau-

tājumos. Šādos gadījumos minētā grupa izmanto 

Europol operatīvo centru, lai nodrošinātu pietiekamu 

informācijas apmaiņu ar visām iesaistītajām perso-

nām. Papildus atbalsta piedāvāšanai krīzes situāci-

jās pirmās reakcijas tīkla mērķis ir arī sniegt augsta 

līmeņa ekspertiem terorisma jautājumos stratēģiskus 

padomus, kuros īpaši ņem vērā uzbrukuma darbības 

veida tendences.

©
 Jean-François G
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3.1.3. Eiropas eksplozīvo ierīču un 
sprāgstvielu iznīcināšanas tīkls

Eiropas eksplozīvo ierīču un sprāgstvielu iznīcināša-

nas tīkls ir paredzēts ekspertiem, lai apmainītos ar 

zināšanām par sprāgstvielu iznīcināšanu. Tīkls sniedz 

ieguldījumu labākās prakses apzināšanā un organizē 

apmācību, sadarbojoties ar ES dalībvalstīm un tre-

šām personām. Tas arī pastāvīgi sniedz eksplozīvo 

ierīču un sprāgstvielu iznīcināšanas vienībām aktuālo 

informāciju par attiecīgajām jaunākajām norisēm. Tā 

pakalpojumi ir pieejami visām policijas, valsts un mili-

tārajām vienībām, kuru darbs ir saistīts ar sprāgstvie-

lām. Tīkls organizē apmācības kursus, kā arī vairākus 

citus pasākumus.

3.1.4. ES bumbu datu sistēma

ES bumbu datu sistēma (EBDS) nodrošina plat-

formu svarīgas informācijas un izlūkdatu savlaicīgai 

apmaiņai attiecībā uz sprāgstvielām, degierīcēm un 

spridzekļiem, kā arī ķīmiskiem, bioloģiskiem, radio-

loģiskiem un kodola (CBRN) materiāliem. ES bumbu 

datu sistēma arī ietver ar sprāgstvielām un CBRN 

saistītu terora aktu datubāzes, kā arī bibliotēkas un 

ekspertu forumus.

EBDS tika veiksmīgi ieviesta 2010. gada oktobrī pēc 

tam, kad bija pabeigts intensīvs divgadu projekts, 

kura mērķis bija saskaņot un centralizēt informācijas 

apmaiņu starp bumbu datu centriem ES dalībvalstīs. 

Projektu fi nansēja Eiropas Komisija.

3.1.5. Jūras pirātisms

Kopš 2010. gada sākuma ar jūras pirātismu saistītie 

jautājumi ir tikuši integrēti Europol pretterorisma 

vidē. Kopš tā laika, kad pirātisms kļuva par aktuālu 

jautājumu, jūrniecības nozares izmaksas ir kļuvu-

šas nekontrolējamas, jo ir paaugstinājušās apdro-

šināšanas likmes, apsardzes izmaksas un operatīvie 

izdevumi, kas rodas, izvēloties garākus alternatīvus 

maršrutus. Saskaņā ar izlūkdatiem pirātisms varētu 

būt saistīts ar tādiem citiem noziedzības veidiem kā 

cilvēku, ieroču un narkotiku kontrabanda. Europol 

ciešā sadarbībā ar Interpolu un ar 10 ES dalībvalstu 

un Eurojust atbalstu veic informācijas apmaiņu par 

noziedzīgām darbībām, kas saistītas ar jūras pirā-

tismu. Europol līdzdalība šajā jomā tiek vērsta uz 

galveno noziegumu izdarītāju, loģistikas aktīvu un 

ar šo noziedzīgo darbību saistīto finanšu plūsmu 

apzināšanu.

Savukārt 2010. gada novembrī vienprātīgi apstip-

rinātajā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības 

padomes rezolūcijā visas 192 ANO dalībvalstis tika 

aicinātas sadarboties ar Europol un Interpolu cīņā 

pret noziedznieku tīkliem, kas iesaistīti jūras pirātismā 

Somālijas piekrastē. Tas bija būtisks panākums, jo 

starptautiskās tiesībaizsardzības iestādes nodrošina 

izšķirošo posmu starp apcietināšanu, kas tiek veikta 

ar militāru iejaukšanos, un jūras pirātu un saistīto 

noziedznieku tīklu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu.

3.1.6. Terorisma datu bāze

Europol gatavojas izveidot kopīgu terorisma datu 

bāzi, lai pilnveidotu ES reaģēšanu uz terorismu atbil-

stoši mūsdienu prasībām. Šis mērķis tiks sasniegts, 

efektīvāk integrējot ES terorisma defi nīciju, darbo-

joties elastīgi un atbilstoši reaģējot uz dalībvalstu 

un partneru — trešo valstu — vajadzībām, un tieši 

pievēršoties visus iesaistītos dalībniekus interesējo-

šām jomām. Kopumā šī pieeja izpaužas kā uzlabo-

jumi ikdienas pārvaldībā, tostarp nesenie zinātniskie 

sasniegumi, piemēram, kriminālistikas analīzes, pirk-

stu nospiedumu un DNS jomā.
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5

(5) Padomes 2010. gada 13. jūlija Lēmums 2010/412/ES par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu fi nanšu 

ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu fi nansēšanas izsekošanas programmu.

Teroristu fi nansēšanas izsekošanas programma

Pēc tam, kad tika noslēgts ES un ASV nolīgums par Teroristu fi nansēšanas izsekošanas programmu 

(TFTP), kas stājās spēkā 2010. gada 1. augustā (5), Europol galvenais pienākums ir bijis pārbaudīt ASV 

pieprasījumus izraudzītam(-iem) fi nanšu paziņojumu sniedzējam(-iem) Eiropas Savienībā. Papildus šā 

pārbaudīšanas pienākuma izpildei Europol ir izveidojis atsevišķu kontaktpunktu savām analīzes darba 

datnēm ES dalībvalstīm, lai saskaņotu visu apmaiņu ar ASV saistībā ar minēto nolīgumu, kas ietver 

spontānu informācijas sniegšanu, un pieprasījumus veikt meklēšanu ASV TFTP. Mērķis šai jaunajai 

sadarbībai starp ASV un ES ir identifi cēt, izsekot un izskaust teroristu fi nansēšanu.

3.2. Narkotikas

Narkomānija ir liela Eiropas iedzīvotāju problēma, jo 

tā ietekmē gan visas sabiedrības, gan indivīdu vese-

lību un drošību. Ar narkotikām saistītu noziegumu 

apkarošana ir bijusi Europol prioritāte jau kopš tā 

pirmsākumiem.

3.2.1. Sintētiskās narkotikas

Eiropas Savienība ir svarīgs reģions sintētisko narko-

tiku, jo īpaši amfetamīna un ekstazī, nelikumīgai ražo-

šanai. Katru gadu tiek atklātas un likvidētas apmēram 

60–90 lielas ražotnes. Veicot izmeklēšanu dalībvalstīs, 

bieži vien tiek atklātas narkotiku ražošanā izmantotu 

potenciāli bīstamu ķīmisko vielu prekursoru uzgla-

bāšanas vietas.

Europol operatīvais atbalsts ietver kriminālizmeklē-

šanas koordināciju un uzsākšanu, kā arī palīdzību 

uz vietas ES tiesībaizsardzības iestādēm sintētisko 

narkotiku nelikumīgu ražotņu likvidēšanā. Europol 

eksperti sniedz atbalstu tiesībaizsardzības iestādēm 

šādu narkotiku ražotņu drošā likvidēšanā un pierā-

dījumu savākšanā. Tie arī tehniski izpēta pēc īpaša 

pasūtījuma izgatavoto un rūpniecisko aprīkojumu, 

kas konfi scēts narkotiku ražotnēs un noliktavās.

5

Operācija “TEX” — Cospol iniciatīva

Kopš 2005. gada Europol ir atbalstījis Cospol (vispārējā operatīvā stratēģiskā plānošana policijai) darba 

grupu sintētisko narkotiku jautājumos. Pamatojoties uz Europol analīzi un notiekošo izmeklēšanu vairā-

kās dalībvalstīs, Cospol 2010. gada februārī izvēlējās vienu specifi sku “īpaši svarīgu mērķi” (ĪSM) kopīgai 

izmeklēšanai. Kopā ar Beļģiju, Vāciju un Nīderlandi Europol uzsāka kopīgu operāciju pret organizētās 

noziedzības grupējumu, ko vadīja atlasītais ĪSM, kurš bija iesaistīts liela apjoma sintētisko narkotiku 

ražošanā.

Jau 2010. gada maijā kļuva skaidrs, ka aizdomās turētie ir gatavi sākt sintētisko narkotiku ražošanu 

Beļģijā. Haseltas federālā policija Beļģijā lūdza Europol operatīvo un tehnisko atbalstu, lai potenciāli 

likvidētu nelikumīgo ražotni.
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Europol nosūtīja klātienes atbalsta sniedzējus un nodro-

šināja sīku tehnisko izmeklēšanu un zinātību. Tādējādi 

Haseltas federālā policija ciešā sadarbībā ar Europol likvi-

dēja lielu, modernu nelikumīgu narkotiku ražotni, kas bija 

spējīga saražot simtiem kilogramu sintētisko narkotiku. 

Šādas produkcijas “ielas” vērtība Eiropā tika lēsta vairāku 

miljonu euro apmērā.

Beļģijā tika apcietināti seši galvenie aizdomās turētie un 

konfi scēts liels ķīmisku vielu daudzums. Tajā pašā laikā 

Nīderlandes tiesu iestādes veica kratīšanu mājokļos un 

konfi scēja vēl vairāk sintētisko narkotiku, kokaīna, lielas 

naudas summas un ķīmiskas vielas. Ar Europol nelegālo 

laboratoriju salīdzinājuma sistēmas starpniecību jau ir 

identifi cēta saikne ar citām sintētisko narkotiku neliku-

mīgām ražotnēm (piemēram, Vācijā un Nīderlandē).

Europol iesaistījās šajā veiksmīgajā operācijā jau no paša 

sākuma, 2010. gada februārī, uzsākot kopīgos pretpasāku-

mus pret ĪSM. Operācijas laikā Europol sniedza 13 analītiskos ziņojumus un vienu specializētu ziņojumu 

izmeklētājiem. Notika arī divas operatīvās iekšējās sanāksmes un sniegts tehniskais atbalsts uz vietas. 

Šo kopīgo darbību rezultātā galvenās mērķa personas tika notiesātas uz sešiem gadiem ieslodzījumā.

Narkotiku laboratoriju likvidēšana

Europol nelegālo laboratoriju salīdzinājuma sistēmā (EILCS) ir apkopota sīka fotogrāfi ska un tehniska 

informācija par sintētisko narkotiku ražotnēm, noliktavām un izgāztuvēm. Tā ļauj identifi cēt atbilsmes 

starp konfi scēto aprīkojumu, materiāliem un ķīmiskām vielām. Turklāt Europol sintētisko narkotiku 

sistēmā (ESDS) ir iekļauta informācija par darbības veidiem un nozīmīgākajiem konfi skācijas gadīju-

miem. Tā ļauj identifi cēt atbilsmes starp konfi scējumiem un palīdz apzināt noziedznieku grupējumus 

un vērsties pret tiem.

3.2.2. Kokaīns

Kokaīns pašlaik ir otra visbiežāk lietotā neatļautā viela 

Eiropā pēc kaņepēm.

Tiek ziņots, ka iepriekšējā gadā kokaīna lietotāju skaits 

bija trīs miljoni jeb 2,2 % Eiropas jauniešu (vecumā 

no 15 līdz 34 gadiem). Savas dzīves laikā kokaīnu ir 

lietojuši aptuveni 13 miljoni pieaugušo (vecumā no 

15 līdz 64 gadiem). Šie skaitļi liecina par strauji augo-

šām kokaīna nelikumīgas tirdzniecības plūsmām un 

izplatību Eiropā. Eiropas Savienība joprojām ir otrs 

lielākais kokaīna patēriņa tirgus pasaulē, atpaliekot 

vien no Amerikas Savienotajām Valstīm.

Europol par organizētās noziedzības tīkliem, kas sais-

tīti ar kokaīnu, atbild īpašs projekts, kas ietver analīzes 

darba datni (AWF). Tīkla darbības ir šādas:

• centralizēti pakalpojumi tādu datu ātrai un efektī-

vai apstrādei un analīzei, kuri attiecas uz noziedz-

©
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Operatīvais un tehniskais atbalsts Igaunijai

Igaunijā 2010. gada 22. septembrī no Venecuēlas caur Vāciju tika piegādāts aviosūtījums, kurā bija 217,3 kilo-

grami kafi jas pulvera. Vācijas muita jau bija konstatējusi, ka sūtījuma kokaīna tests ir pozitīvs, un sadarbībā 

ar Igaunijas nodokļu un muitas pārvaldes izmeklēšanas nodaļu tika organizēta kontrolēta piegāde.

Europol nekavējoties sniedza divus visaptverošus ziņojumus par kokaīna pārvēršanas laboratorijām, 

kokaīna ekstrakcijas un pārvēršanas procedūrām, izmantotajām ķīmiskajām vielām un aprīkojumu, kā 

arī ziņas par riskiem saistībā ar kokaīna ekstrakcijas un pārvēršanas procesu. Papildus ikdienas saziņai 

tika sniegta arī papildinformācija par laboratorijām, kuras atklātas citās ES valstīs un kurās tika apstrā-

dāti līdzīgi sūtījumi.

Pamatojoties uz šiem ziņojumiem un saistītajiem ieteikumiem un arī vēlāk veicot kratīšanu mājokļos, izmek-

lētāji atrada un identifi cēja to ķīmisko vielu sarakstu, kuras izmantotas kokaīna pārvēršanai un attīrīšanai.

Kopumā tika konfi scēti 48 kilogrami kokaīna, savukārt divi Igaunijas pilsoņi un vēl divi citu valstu pilsoņi 

tiek turēti aizdomās par noziegumiem, kas saistīti ar narkotikām. Pēc prokurora pieprasījuma apcieti-

nājumā ir bijuši vēl trīs aizdomās turētie.

nieku tīkliem, kas nodarbojas ar nelikumīgu kokaīna 

tirdzniecību;

• analītisku ziņojumu izplatīšana, lai sniegu atbalstu 

dalībvalstīs notiekošajai izmeklēšanai;

• paralēlas izmeklēšanas ieviešanas risināšana un 

kopīgu operāciju veikšana;

• apvienoto izmeklēšanas grupu izveides iespēju 

apzināšana;

• taktiskās un stratēģiskās informācijas sniegšana par 

galvenajiem aizdomās turētajiem un to sabiedro-

tajām personām;

• tādas naudas plūsmas izsekošana, kuras izcelsme 

ir kokaīna nelikumīga tirdzniecība, un palīdzības 

sniegšana dalībvalstīm šādu nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu iesaldēšanā un konfi scēšanā;

• operatīvās un stratēģiskās sadarbības uzsākšana un 

uzlabošana, kā arī informācijas apmaiņa starp ES 

un trešām valstīm, īpaši pievēršoties noziedznieku 

tīklu sagraušanai.

Šī specializētā projekta ietvaros Europol vada Europol 

kokaīna logotipu sistēmu, ko veido kokaīna logotipu, 

kokaīna dzērienu un īpašu slēpšanas veidu datubāzes.

Kokaīna ražošana, tranzīta maršruti un galamērķi.

3.2.3. Heroīns

Eiropas Savienība ir nozīmīgs narkotisko līdzekļu patē-

riņa tirgus pasaulē. Lai gan pieprasījums pēc narko-

tiskajiem līdzekļiem, proti, heroīna, un piedāvājums 

ir samērā mazs salīdzinājumā ar sintētiskajām narko-

tikām un kaņepēm, ar tā lietošanu saistītās sociālās, 

ekonomiskās un veselības problēmas ir ievērojamas, 

ražošana

tranzīts

galamērķisgalamērķis
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un heroīns joprojām rada vislielākos draudus Eiropas 

sabiedrības drošībai un veselībai. Saskaņā ar Apvienoto 

Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības apka-

rošanas biroja datiem tiek lēsts, ka katru gadu ir vaja-

dzīgas 100 tonnas heroīna, lai apmierinātu ES heroīna 

tirgus pieprasījumu, savukārt ES tiesībaizsardzības ie -

stādes katru gadu konfi scē aptuveni 8–15 tonnas.

Europol heroīna apkarošanas projekta mērķis ir izjaukt 

noziedzīgas organizācijas, kas iesaistījušās heroīna 

ražošanā un nelikumīgā tirdzniecībā, un tālab tas 

atbalsta dalībvalstis izmeklēšanas veikšanā. Vairāki 

veiksmīgi apakšprojekti ir palīdzējuši dalībvalstīm 

sasniegt to mērķus šīs problēmas izskaušanā.

Europol 2010. gadā atbalstīja izmeklēšanu un inicia-

tīvas, kas bija vērstas pret Rietumāfrikas organizētās 

noziedzības grupējumiem, kuri darbojās vairākos ES 

reģionos, un grupējumiem, kas veica heroīna neliku-

mīgu tirdzniecību Balkānu maršrutā. Europol sasauca 

vairākas operatīvās sanāksmes gan savā mītnē 

Hāgā, gan dalībvalstīs. Produkti, kas tika izstrādāti 

2010. gadā, bija šādi:

• 44 atbilsmju ziņojumi;

• 4 analīzes ziņojumi;

• 2 izlūkdatu paziņojumi.

3.2.4. Kaņepes

Pasaules mērogā kaņepes no ražošanas, nelikumīgas 

tirdzniecības un patēriņa viedokļa ir visbiežāk sasto-

pamā narkotika. Tai var būt dažādas formas, piemē-

ram, kaņepes (marihuāna), kaņepju sveķi (hašišs) un 

kaņepju eļļa. Eiropas Savienība ir nozīmīgs kaņepju 

patēriņa tirgus.

Europol projekts Cannabis tika aizsākts 2010. gada 

martā pēc vairāku dalībvalstu lūguma. Projekta mēr-

ķis ir aktualizēt, atbalstīt un koordinēt izmeklēšanā 

izlūkdatu aspektus, vienlaikus uzlabojot informā-

cijas, zināšanu un pieredzes apmaiņu attiecībā uz 

kaņepēm. Projekts Cannabis ir iedalīts divos apakš-

projektos, kas vērsti uz kaņepju nelikumīgu tirdznie-

cību lielos apjomos un to audzēšanu un ražošanu.

Projekts Cannabis ietver Europol kaņepju audzēšanas 

vietu salīdzinājuma sistēmu (ECCCS) un Europol ka-

ņepju logotipu sistēmu (ELSC). Tas arī atbalsta — un 

to atbalsta — Eiropas ekspertu grupa kaņepju jautā-

jumos (EEGC). Lai gan šis projekts ir jauns, tas jau ir 

atbalstījis vairākus operāciju gadījumus.

3.3. Cilvēku tirdzniecība

Cilvēku tirdzniecība (CT) ir smags noziegums, kas 

ietekmē visas ES dalībvalstis. Katru dienu visā ES gan 

individuāli noziedznieki, gan organizētās noziedzības 

grupējumi izmanto vīriešus, sievietes un bērnus. Lai 

gan pašlaik ir neiespējami noskaidrot precīzu cilvēku 

tirdzniecības apjomu ES un pasaulē, jo nav saskaņo-

tas datu vākšanas sistēmas, tiek lēsts, ka Eiropā vien 

ir simtiem tūkstošu cietušo. Informācijā, kas Europol 

iesniegta 2010. gadā, īpaši norādīts, kā gandrīz katru 

ES valsti ietekmē šis smagais noziegums — vai nu kā 

izcelsmes, tranzīta, vai arī galamērķa valsti.

Saskaņā ar Europol sistēmās reģistrētajiem datiem 

2010. gadā apzinātie cilvēku tirdzniecības upuri tika 

vesti galvenokārt no

• Dienvidaustrumu noziedzības centra,

• Ziemeļaustrumu noziedzības centra,

• Rietumāfrikas, 

• Āzijas.

Lai gan visbiežākā cilvēku tirdzniecības forma, par 

kuru tiek ziņots, ir seksuāla izmantošana, bieži sasto-
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Apvienotās izmeklēšanas grupas (AIG)

Lai vēl vairāk uzlabotu policijas sadarbību, var izveidot apvienotās izmeklēšanas grupas. Šādās grupās 

darbojas tiesu un policijas iestādes no vismaz divām dalībvalstīm. Tās atbild par kriminālizmeklēšanas veik-

šanu īpašās lietās uz ierobežotu laika posmu. Europol un Eurojust var piedalīties AIG darbā un koordinēt to.

Europol 2010. gadā piedalījās septiņās apvienotās izmeklēšanas grupās un attiecīgi parakstīja nolīgumus 

ar septiņām ES dalībvalstīm. Turklāt Europol aktīvi iesaistījās un sniedza atbalstu vairāku citu AIG darbā, 

nenoslēdzot formālu nolīgumu. 

Cilvēku tirdzniecības apkarošanas operācija

Europol 2010. gada novembrī palīdzēja Austrijas un Ungārijas policijai izglābt seksuālai izmantošanai 

paredzētu cilvēku tirdzniecības upurus un apcietināt cilvēku tirdzniecības tīklu organizatorus.

Piecas jaunas sievietes no Ungārijas un Rumānijas tika turētas seksa verdzībā kādā mājā Ungārijas 

dienvidos un tika pakļautas seksuālai, fi ziskai un psiholoģiskai vardarbībai. Vēlāk šīs sievietes pārvietoja 

uz Austriju, kur piespieda nodarboties ar prostitūciju un vēlāk ieslēdza, neļaujot sazināties ar draugiem 

un ģimeni. Viņas tika piespiestas stāties dzimumsakaros ar 15–20 klientiem dienā un regulāri cieta no 

savu sagūstītāju vardarbības. Šīs sievietes bija no nabadzīgām ģimenēm un tika savervētas ar melīgiem 

solījumiem nodrošināt mājsaimniecības uzkopējas darbu.

Operācijas rezultātā Ungārijas policija apcietināja galveno aizdomās turēto — kādu 54 gadus vecu 

ungāru — un viņa 36 gadus veco ungāru tautības līdzdalībnieci. Veicot kratīšanu mājokļos, policija 

pama arī cilvēku izmantošana darba nolūkos, kas 

bieži vien netiek atklāta, jo trūkst vispārējas informē-

tības par šo noziedzības veidu. Turklāt 2010. gadā tika 

identifi cēta jauna tendence veikt cilvēku tirdzniecību 

ar īpašu mērķi, proti, izkrāpt sociālos un bērnu pabal-

stus. Šā nozieguma veida upuri bieži vien nemaz 

neapzinās, ka pabalstus, kurus viņi ir tiesīgi saņemt, 

izkrāpj cilvēku tirgoņi.

Laikā, kad joprojām notiek daudzu cilvēku tirdznie-

cības upuru transportēšana pāri valstu robežām — 

vai nu likumīgi, vai citādi —, ir palielinājusies iekšējā 

jeb vietējā cilvēku tirdzniecības intensitāte, un tas 

nozīmē, ka ES pilsoņi tiek transportēti uz citām Eiro-

pas Savienības valstīm. 

Europol regulāri ziņo par šo nozieguma veidu, lai palī-

dzētu dalībvalstīm apzināt nelikumīgas tirdzniecības 

tīklu radītos draudus. Europol arī organizē operatīvas 

sanāksmes, lai izmeklētāji varētu regulāri tikties un 

apmainīties ar operatīvo informāciju par aktuāliem 

gadījumiem.

Europol iesaistījās šajā jomā, lai sniegtu atbalstu vai-

rākās cilvēku tirdzniecības izskaušanas operācijās 

2010. gadā, un

• sniedza operatīvo atbalstu uz vietas, divreiz izman-

tojot savu mobilo dienestu, tādējādi ļaujot izmek-

lētājiem piekļūt datubāzēm un analītiskajiem 

instrumentiem tieši no operāciju vietām;

• aktīvi atbalstīja 14 cilvēku tirdzniecības augsta 

līmeņa izmeklēšanas gadījumus;

• sniedza atbalstu daudzos atsevišķos izmeklēšanas 

gadījumos, kā rezultātā tika potenciāli apzināti lie-

lāki cilvēku tirdzniecības tīkli.
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konfi scēja ieročus, ievērojamu skaidras naudas summu, 

dārglietas un citus aktīvus, kuru vērtība bija vairāki tūk-

stoši euro. Turklāt tika konfi scēts IT un komunikācijas 

aprīkojums, kā arī savākti daudzi pierādījumi saistībā ar 

noziedzīgām darbībām pēdējo 10 gadu laikā.

Europol nosūtīja savu ekspertu, lai tas koordinētu vienlai-

kus notiekošas operācijas gan izcelsmes, gan galamērķa 

valstī. Turklāt Europol veica specializētu operatīvo analīzi, 

kas palīdzēja apzināt starptautiskās saites, veicot upuru 

salīdzināšanu ar datiem, kas jau bija iekļauti Europol datu-

bāzēs, kā arī identifi cējot saikni ar citiem ziņotiem gadīju-

miem. Europol arī analizēja datus no detalizētiem rēķiniem un fi nanšu darījumiem, kas apkopoti darbības 

dienā, kā rezultātā tika izvirzīts vēl vairāk apsūdzību pret aizdomās turētajiem.

Operācija “Golf”

Īstenojot plašu kopīgu operāciju, ko vadīja Apvienotās Karalistes Metropoles policija un Europol, tika izglābti 

28 bērni. Attiecīgā operācija, kas tika pabeigta 2010. gada oktobrī, bija daļa no plašākas izmeklēšanas 

— operācijas “Golf”, ko veica apvienotās izmeklēšanas grupa (AIG), ko pārstāvēja Metropoles policija un 

Rumānijas valsts policija. AIG mērķis bija vērsties pret īpašu Rumānijas organizētās noziedzības tīklu, kas 

tirgoja un izmantoja bērnus no romu kopienas.

Līdz šim izmeklēšanā apcietinātas 126 personas. To nozie-

dzīgie nodarījumi: cilvēku tirdzniecība (tostarp iekšējā 

tirdzniecība Apvienotajā Karalistē), nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšana, pabalstu izkrāpšana, nevērība pret 

bērniem, tiesvedības gaitas traucēšana, zādzība un darbī-

bas ar zagtām mantām. Tiesvedība joprojām notiek.

Operācijas pamatmērķis bija aizsargāt potenciālos 

upurus — bērnus, un tās gaitā tika veiktas kratīšanas 

16 mājokļos Ilfordā, Eseksā.

Atrastie bērni tika nogādāti īpašā centrā, kurā darbojās bērnu tiesību aizsardzības speciālisti no poli-

cijas, vietējās tiesībaizsardzības iestādes un vietējā veselības fonda un kurā katrs bērns tika individuāli 

novērtēts. Novērtēšanas procesā tika pārbaudīti bērnu dzīves apstākļi un mēģināts noskaidrot, vai viņi 

ir pakļauti izmantošanai un/vai nevērībai.

Europol bija aktīvs apvienotās izmeklēšanas grupas dalībnieks un palīdzēja kompetentajām iestādēm,

• sniedzot ekspertu konsultācijas par AIG izveidi un stratēģisko un operatīvo darbību plānošanu;

• nodrošinot analītisko atbalstu visā izmeklēšanas laikā. Viens no šīs analīzes galvenajiem rezultātiem 

bija organizētās noziedzības grupējuma galveno mērķa personu identifi cēšana gan Rumānijā, gan 

Apvienotajā Karalistē un prioritāšu noteikšana attiecībā uz tām;
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• ar sava mobilā dienesta starpniecību četros gadījumos sniedzot palīdzību uz vietas, Apvienotajā 

Karalistē un Rumānijā; katru reizi tika veiktas reāllaika pārbaudes datubāzē, lai atbalstītu izlūkdatu 

vākšanas darbības un Lielbritānijas un Rumānijas policijas īstenotos piespiedu līdzekļus (kratīšana 

un apcietināšana);

• izstrādājot un izplatot 67 analīzes ziņojumus;

• identifi cējot galveno saikni ar citām ES valstīm, jo īpaši Beļģiju un Spāniju.

Europol nodrošinātās analīzes kvalitātei un apjomam bija izšķiroša nozīme lietas virzībā. Paredzams, ka 

Europol sniegs papildu atbalstu tuvākajā nākotnē.

Pašlaik tiek uzskatīts, ka tirgoņi izmanto bērnus, ne vien lai iegūtu naudu, bet arī lai nodrošinātu polici-

jas izmeklēšanas traucēšanu, iesaistot bērnus kā aizdomās turamos un lieciniekus. Ir jāveic papildu 

pasākumi, lai varētu strādāt saistībā ar šiem īpaši neaizsargātajiem cilvēkiem. Daudzos gadījumos bērni ir 

“apmācīti” nesadarboties ar attiecīgajām iestādēm.

3.4. Bērnu seksuāla 

izmantošana

Tāda nelikumīga satura materiāla radīšanu un izpla-

tīšanu, kurā attēlota bērnu seksuāla izmantošana, 

veicina galvenokārt internets. Šķietamā anonimi-

tāte, ko piedāvā šis saziņas līdzeklis, sarežģī likum-

pārkāpēju veiksmīgu identifi cēšanu un to atrašanās 

vietas noskaidrošanu. Nelikumīgā materiāla atra-

šana ir tikai daļa — iespējams, pat tikai sākums — 

pret bērnu izdarīta nozieguma izmeklēšanā. Cietušo 

bērnu izsekošana un apzināšana ir prioritāte un 

arī sarežģīts papildu uzdevums tiesībaizsardzības 

iestādēm.

Tīmeklis ir arī platforma, kurā tiek izdarīti citi nozie-

gumi pret bērniem, piemēram, uzmākšanās bērniem 

tiešsaistē (6). Tiklīdz bērnu ļaunprātīgas izmantoša-

nas materiāls nokļūst internetā, tajā attēlotais bērns 

atkārtoti kļūst par noziedzīgā nodarījuma upuri.

6

(6) Uzmākšanās tiešsaistē ir pieaugušā izteikts priekšlikums tikties ar bērnu, kurš saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem nav sasniedzis dzimumpilngadības 

vecumu, lai ar viņu iesaistītos seksuālās darbībās.

6

Pašreizējās tendences

• Bērnu seksuālie izmantotāji arvien biežāk izmanto sarežģītas programmatūras savas anonimitātes 

aizsargāšanai. Viņi izmanto tiešsaistes glabāšanas un progresīvās šifrēšanas metodes, lai vērstos pret 

policijas veiktu digitālo kriminālistisko ekspertīzi.

• Noziedznieki mēdz koncentrēties uz tādu slēptu kanālu izmantošanu, kuros privāta piekļuve tiek 

piešķirta tikai personām, kas ir “atlasītas”. Šāda “atlase” ir atkarīga no to seksuālas vardarbības attēlu 

apjoma un veida, ar kuriem šādas personas dalās.

• Pagājušā gadā tika ziņots par tādu tīklu, kuri piedāvā bērnu seksuālās izmantošanas satura tīmekļa 

vietnes pēc principa “maksā-skaties” (pay-per-view), samazināšanos visā pasaulē.

• Ir parādījušās citas tendences, piemēram, kiberseksa tūrisms, kur vardarbība pret bērnu notiek tīmekļa 

kameras priekšā pēc tam, kad ir saņemts pieprasījums un maksājums.
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• Bērnu seksuālie izmantotāji ceļo vai migrē uz noteiktām valstīm, kurās bērnus piedāvā viņu ģimenes 

vai koordinatori izmantošanas mērķiem un bērnu ļaunprātīgas izmantošanas materiālu izveidošanai.

• Bērnu ļaunprātīgas izmantošanas materiālu var pašdarbības veidā radīt arī pusaudži vai bērni, kuri 

nepietiekami apzinās riskus, ko rada to attēlu vai fi lmu datņu izplatīšana. Dažos gadījumos veidot 

šādu materiālu viņus pārliecina vai piespiež bērnu seksuālie izmantotāji, uzmācoties tiešsaistē.

• Ievērojamas tendences ir arī uzmākšanās tiešsaistē un seksuālu ziņojumu nosūtīšana jauniešiem, 

izmantojot mobilos tālruņus un multivides ierīces (t. s. “sekstings” (sexting)).

Operācija “Comfort”

Nīderlandes valsts policija 2010. gada sākumā saņēma informāciju un datus no kāda Nīderlandes tīmekļa 

mitināšanas uzņēmuma par to, ka ir uzlauzts viens no tā klientu serveriem. Hakeri uzlauztajā tīmekļa 

serverī bija izvietojuši attēlu “dēli”, kurā bija ietverts bērnu ļaunprātīgas izmantošanas materiāls. Uzņē-

mums saglabāja konkrētā servera žurnāla datnes, tostarp atklāto bērnu ļaunprātīgas izmantošanas 

materiālu, un nosūtīja tās Nīderlandes valsts policijai.

Nīderlande iesniedza nozieguma datus Europol datubāzēm. Europol izanalizēja datus un izplatīja ana-

līzes ziņojumus visām attiecīgajām valstīm. Analīzes gaitā tika identifi cēta 3931 mērķa persona ES un 

6041 mērķa persona ārpus ES.

Operācija “Venice Carnival”

Operācija “Venice Carnival” notika no 2009. līdz 2010. gadam. Itālijas pasta un komunikāciju policija un 

Europol atklāja noziedznieku grupējumu, kas instalēja ļaunprātīgu programmatūru uzņēmumu neaiz-

sargātajos tīmekļa serveros, lai tiešsaistē izplatītu šokējošu bērnu seksuālas izmantošanas materiālu.

Itālijas policija par noziedzīgo darbību sākotnēji tika informēta, kad kāda vecāmāte, kura, neko ļaunu 

nenojauzdama, klejojot internetā un iegādājoties dāvanas saviem mazbērniem, vienkārši noklikšķināja 

uz tiešsaistes veikala saites, bet tika novirzīta uz bērnu ļaunprātīgas izmantošanas tīmekļa vietni. Viņa 

nekavējoties informēja policiju, kas 2009. gada sākumā sāka regulāri uzraudzīt to nelikumīgo tīmekļa 

lapu darbības, kuru mitinātājs, domājams, bija kāds Itālijas tīmekļa serveris.

Lai novērstu un apkarotu tādu noziedznieku tīklu 

darbības, kuri iesaistīti bērnu seksuālās izmantoša-

nas materiālu ražošanā, pārdošanā vai izplatīšanā, un 

saistītos noziegumus, 2001. gadā tika radīta speciali-

zēta analīzes darba datne. Līdz šim Europol ir izplatī-

jis tiesībaizsardzības iestādēm tūkstošiem izlūkdatu 

pakešu un analītisko ziņojumu, ļaujot identifi cēt vai-

rāk nekā 2000 bērnu seksuālo izmantotāju un apzināt 

attiecīgu upuru skaitu. Europol ir arī atbalstījis dalīb-

valstis policijas iestāžu konfi scēta digitālā materiāla 

kopiju kriminālistiskās ekspertīzes veikšanā.
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Pēc sīkākas analīzes tika konstatēts, ka konkrētais tīmekļa serveris, kā arī vairāki citi visā pasaulē bija 

apzināti infi cēti ar ļaunprātīgu programmatūru. Šo ļaunprātīgo programmatūru izmantoja noziedznieku 

grupējums, lai uzlauztu tīmekļa serverus un automātiski pārvirzītu nevainīgus interneta lietotājus uz 

nelikumīgām tīmekļa vietnēm, kurās tiek mitināts bērnu ļaunprātīgas izmantošanas materiāls.

Itālijas policija iesniedza izlūkdatus par apzinātajām infi cētajām tīmekļa vietnēm, un Europol tos izpla-

tīja visām ES tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī valstīm un aģentūrām, ar kurām Europol sadarbojas. 

Papildu izmeklēšanā tika pierādīts, ka infi cēto tīmekļa serveru likumīgie īpašnieki nebija informēti par 

problēmu un nebija aktīvi iesaistīti noziedzīgajā darbībā. Izpēte apliecināja, ka viņu serveri kļuva infi cēti 

interneta drošības trūkuma dēļ.

Par ļaunprātīgo programmatūru atbildīgā noziedznieku grupējuma izcelsmes vieta bija Austrumeiropa, 

un tam bija sabiedrotie visā pasaulē. Tiek uzskatīts, ka tas radīja savu bērnu ļaunprātīgas izmantošanas 

materiālu, kas tad tika komerciāli izplatīts ar drošu un anonīmu tīmekļa vietņu starpniecību. Itālijas 

pasta un komunikāciju policija sadarbībā ar Europol izstrādāja stratēģijas naudas plūsmas izsekošanai 

un klientu un nelikumīgā materiāla tiešo lietotāju apzināšanai.

Šīs operācijas rezultātā visā pasaulē tika “attīrīts” vairāk nekā 1000 tīmekļa serveru saistībā ar serveru 

īpašniekiem, tādējādi ievērojami samazinot iespējamību ES pilsoņiem uziet šādus nelikumīgus resur-

sus tīmeklī. Sarežģītā izmeklēšana, lai noskaidrotu materiāla veidotājus un saistītos noziedzniekus, 

joprojām notiek.

Projekts “HAVEN” — to eiropiešu apturēšana, kuri 

ļaunprātīgi izmanto upurus katrā nācijā

Projekts “HAVEN” koordinē ES kopīgus centienus vērsties pret bērnu seksuālas izmantošanas noziegu-

miem, kurus izdara eiropieši ārpus to pastāvīgās dzīvesvietas valsts. Šis projekts ietvers Eiropas tiesīb-

aizsardzības iestāžu starptautiskās darbības koordinēšanu. Ilgtermiņā jāīsteno profi lakses pasākumi, 

piemēram, pastāvīgi paziņojumi vai brīdināšanas sistēma, lai izsekotu bērnu seksuālos izmantotājus, 

ierobežotu viņu nelikumīgās darbības un pasargātu bērnus.

Ar internetu saistītas bērnu ļaunprātīgas izmantošanas 

materiālu projekts

Cospol ar internetu saistītas bērnu ļaunprātīgas izmantošanas materiālu projekts (Circamp) veicina tādas 

fi ltrēšanas tehnoloģijas izmantošanu ES dalībvalstīs, kura bloķē lietotāju piekļuvi komerciālām bērnu 

ļaunprātīgas izmantošanas tīmekļa vietnēm. Projektā tika veiksmīgi īstenots bērnu seksuālas izman-

tošanas izplatīšanas novēršanas fi ltrs, kas tika plaši izplatīts. Pašlaik šis fi ltrs tiek izmantots Apvienotajā 

Karalistē, Dānijā, Itālijā, Maltā, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā. Dati, kas tiek iegūti dalībvalstu fi ltru 

bloķējošajā darbībā, tiek nosūtīti Europol analīzei.
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Projekts “Funnel Web”

Projekts “Funnel Web” apstrādā pieprasījumus, kas tiek saņemti no tīmekļa vietņu reģistrētājiem, kurus 

iepriekš minētais Circamp fi ltrs dalībvalstīs kļūdas pēc iekļauj melnajā sarakstā. Europol sadarbībā ar 

Circamp ir izveidojis ziņošanas mehānismu nobloķētu domēnu īpašniekiem. Šīs sistēmas mērķis ir 

centralizēt sūdzības un pieprasījumus pārskatīt domēnu statusu, lai garantētu, ka pieprasījumus var 

apstrādāt visās valstīs, kurās konkrētais domēns ir iekļauts melnajā sarakstā.

Europol veicina saziņu starp domēnu īpašniekiem un kompetentajām tiesībaizsardzības iestādēm. Tomēr 

dalībvalstu pašu ziņā ir izlemt par iespējamām tiesiskajām sekām, ko izraisa pārskatīšanas pieprasījumi.

Eiropas Finanšu koalīcija

Eiropas Finanšu koalīcijas (EFK) mērķis ir pārtraukt fi nansiālos ieņēmumus, kas tiek gūti no bērnu seksuā-

lās izmantošanas attēlu pārdošanas. Šajā iniciatīvā lielākie fi nanšu, interneta un tehnoloģiju uzņēmumi 

ir apvienojuši spēkus ar Europol, Eiropas policijas iestādēm, Eiropas Komisiju un specializētām bērnu 

aizsardzības NVO, lai izsekotu, pārtrauktu un konfi scētu komerciālos ieņēmumus, ko gūst nepiedienīgu 

attēlu izplatītāji. No 2011. gada sākuma Europol koordinēs un vadīs koalīcijas koordinācijas grupu.

3.5. Veicināta nelegālā 

imigrācija

Kopumā organizētās noziedzības grupējumiem, kas 

veicina nelegālo imigrāciju, ir tendence strukturē-

ties izkliedētos mazāku grupējumu tīklos, un lielākai 

daļai no tiem ir etniskas vai citas kultūras saites ar 

nelegālajiem imigrantiem, kuru imigrāciju tie vei-

cina. Iesaistītajiem organizētās noziedzības grupē-

jumiem piemīt liels elastīgums un spēja sadarboties 

pāri robežām neatkarīgi no etniskajām atšķirībām — 

pat reģionos, kuros tradicionāli ir bijis etniskais kon-

fl ikts. Šādi veicinātāji ātri uztver un izmanto dažādas 

izmaiņas sabiedrībā, piemēram, tiesībaizsardzības 

taktikā, un izmaiņas tiesību aktos vai noteikumos, 

kā arī jaunu vai lētāku transporta maršrutu vai jaunu 

robežšķērsošanas vietu atklāšanu.

Europol sniedz analītisku atbalstu ES dalībvalstīm 

veicinātas nelegālās imigrācijas apkarošanā. Nele-

gālās imigrācijas veicināšanā iesaistītie noziedznieku 

tīkli dažreiz iesaistās arī citās noziedzības jomās, pie-

mēram, ceļošanas dokumentu viltošanā, narkotiku 
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Operācija “Ile Fantastique”

Šī Viseiropas izmeklēšana ilga 14 mēnešus. Izmeklētāji savu darbību vērsa uz aizdomās turētajiem, kuri 

veica nelegālo migrantu kontrabandu galvenokārt no Vjetnamas uz ES. Migrantiem tika dota pilnīga 

“garantija” par nokļūšanu galamērķī.

Par visu garantēto braucienu pieprasītā maksa bija līdz EUR 40 000, un pats brauciens varēja ilgt no 

dažām dienām līdz vairākām nedēļām. Migrantu ģimenes bieži vien pārdeva savas mājas un īpašumus, 

lai varētu samaksāt par braucienu, tādējādi slīgstot ievērojamos parādos.

Viens no darbības veidiem, ko izmantoja šis tīkls, bija tāds, ka tas nodrošināja migrantiem ceļošanas 

dokumentus un derīgas vīzas, kas saņemtas krāpnieciskiem līdzekļiem ar korumpētu vēstniecību amat-

personu palīdzību. Kad migrants ieradās Eiropā, ceļošanas dokumenti tika atdoti atpakaļ noziedznieku 

tīklam.

Ar Europol un Eurojust kopīgu atbalstu Anglijas, Francijas, Vācijas un Ungārijas policisti 2010. gada jūnijā 

apcietināja 31 aizdomās turētu nelegālās imigrācijas veicinātāju. Operācijas laikā tika veikta kratīšana 

četrdesmit divās vietās. Kopumā mājokļu kratīšanā tika uzieti 66 imigranti no Vjetnamas.

Europol eksperti bija klāt koordinācijas centrā, lai sniegtu tehniskās zināšanas un operatīvās analī-

zes atbalstu. Izmeklēšanas posmā Europol sagatavoja izlūkdatu ziņojumus un veicināja informācijas 

apmaiņu. Cieši sadarbojoties ar valstu ekspertiem, Europol atklāja jaunas noziedzības saiknes.

kontrabandā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, 

cilvēku tirdzniecībā un tamlīdzīgos noziegumos.

Europol ir iedalījis šo analītisko projektu apakšpro-

jektos, kas vērsti pret specifi skiem organizētās nozie-

dzības grupējumiem, tautībām, darbības veidiem 

vai ģeogrāfi skām teritorijām. Tādējādi 2010. gadā 

bija septiņi aktīvi apakšprojekti, kas bija vērsti pret 

veicinātu nelegālo imigrāciju no Vjetnamas, Irākas, 

Afganistānas, Irānas, Dienvidāzijas, Ziemeļāfrikas un 

falsifi cētu dokumentu radīšanu un izplatīšanu. Kopš 

2010. gada augusta Europol ir arī piedalījies apvienotā 

izmeklēšanas grupā fi ktīvu laulību jautājumos, kas 

tika izveidota minētajā analītiskajā projektā.

Iepriekšējā gadā Europol atbalstīja sešas plašas Eiro-

pas operācijas, kas bija vērstas pret noziedznieku tīk-

liem, kuri veicina nelegālo imigrāciju, un kā rezultātā 

tika apcietināti vairāk nekā 80 veicinātāju. Operatīvās 

darbības tika koordinētas sanāksmēs, ko organizēja 

un veicināja Europol. Operāciju laikā AWF grupa bija 

klāt operatīvās koordinācijas centros un sniedza 

atbalstu, nodrošinot tehniskās zināšanas un izman-

tojot mobilo dienestu. Izmeklēšanas posmos Europol 

amatpersonas koncentrējās uz operatīvo analīzi, un 

daudzos gadījumos tika apzināta saikne ar citiem 

izmeklēšanas gadījumiem ES. Analīzes rezultāti tika 

paziņoti ar gandrīz 150 ziņojumu starpniecību.

Termins “veicināta nelegālā imigrācija” attiecas uz vairākiem dažādiem smagiem noziegumiem, kuru mērķis 

ir fi nansiālas peļņas gūšanas nolūkos palīdzēt ieceļot vai apmesties uz pastāvīgu dzīvi valstī, pārkāpjot attie-

cīgās valsts tiesību aktus. Tādējādi veicināta nelegālā imigrācija attiecas uz falsifi cētu ceļošanas dokumentu 

vai tādu atļauju izgatavošanu un iepirkšanu, kuras saņemtas krāpnieciskā veidā, un slepenas transporta vai 

citas palīdzības sniegšanu, lai varētu nelikumīgi ieceļot vai uzturēties, bieži vien saistībā ar vairākām citām 

noziedzīgām darbībām.
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Operācija “Alcazar”

Europol 2010. gada jūnijā atbalstīja Francijas, Vācijas un Spānijas policistus 18 cilvēku apcietināšanā, 

kuri tika turēti aizdomās par to, ka tie veicina nelegālo imigrāciju uz ES. Izmeklētāji veica kratīšanu 

15 mājokļos, apcietinot cilvēkus, kuru izcelsme bija galvenokārt Indijas subkontinents, un vienu maro-

kāni. Mājokļu kratīšanas laikā tika atrastas un konfi scētas pasu kopijas, kā arī septiņi ieroči.

Nelegālie imigranti ieradās ES ar īpaši šim nolūkam izgatavotiem autentiskiem ceļošanas dokumen-

tiem, kas izdoti uz citu personu vārda un kas ietvēra 90 dienu vīzu, kura bija derīga darba mērķiem. Kad 

migranti bija ieradušies Eiropā, ceļošanas dokumenti tika atdoti veicinātājiem atkārtotai izmantošanai.

Naudas līdzekļu (izmaksu un fi nansiālo ieņēmumu), 

kas bija iesaistīti Francijas daļā notiekošajā izmek-

lēšanā, apmērs pārsniedza EUR 1 miljonu. Par visu 

braucienu migranti bija samaksājuši no EUR 13 000 

līdz EUR 15 000 par katru pieaugušo un aptuveni no 

EUR 8 000 līdz EUR 10 500 par katru bērnu.

Europol eksperti nodrošināja tehniskās zināšanas un 

operatīvās analīzes atbalstu visā izmeklēšanas gaitā 

un arī sagatavoja izlūkdatu ziņojumus un veicināja 

kriminālo izlūkdatu apmaiņu.

Operācija “Seaweed”

Borris-in-Ossory piepilsētā, kas atrodas 125 km no Dublinas, Gardas krāpšanas izmeklēšanas birojs 

2010. gada jūnijā kāda lauku ceļa malā atklāja izbijušu betona rūpnīcu, kurā atradās liela noliktava, 

tvertne un vairākas 40 pēdu piekabes. Vienu āra depo bija noīrējis kāds aizdomāts turētais, kurš kā 

biroju bija uzstādījis Portakabin pārvietojamo ēku. Zem tās atradās speciāli izbūvēts bunkurs, ko vei-

doja divas savienotas kabīnes, kuras bija pilnībā aprīkotas, lai tās izmantotu kā viltošanas tipogrāfi ju. 

Bunkuram varēja piekļūt pa slēptu eju zem biroja paklāja. Bunkura iekšpusē atradās īpaši specializēts 

iespiešanas aprīkojums.

3.6. Euro viltošana

Europol ir pilnvaras novērst un apkarot naudas, jo 

īpaši euro, viltošanu, un tas ir izraudzīts par Eiropas 

Savienības centrālo biroju euro viltošanas apkaroša-

nai. Šis juridiskais statuss dod Europol tiesības darbo-

ties kā vispasaules kontaktpunktam euro viltošanas 

apkarošanai.

©
 Europol

©
 Europol
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Operācija “Thessaloniki”

Saloniku policijas Drošības nodaļa 2010. gada februārī apcietināja četrus organizētās noziedzības grupē-

juma, kas bija atbildīgs par euro banknošu plaša mēroga izplatīšanu un kontrabandu Grieķijā, vadītājus.

Grupējumā darbojās grieķi, kuri uzturēja saziņu ar organizētās noziedzības grupējumiem Krievijas 

Federācijā, Bulgārijā un citās valstīs. Aizdomās turētie bija arī iesaistīti nelegālās imigrācijas veicinā-

šanā uz Eiropas Savienību. Starptautiskā policijas sadarbība, ko koordinēja Europol, sākās 2007. gada 

vidū, kad nelielā pilsētā Šahti Krievijas dienvidos tika konfi scēti aptuveni EUR 70 000 viltotās EUR 100 

un EUR 200 banknotēs. Krievijas iestādes informēja ES tiesībaizsardzības iestādes par šo viltoto euro 

izplatīšanas kanālu un atbalstīja Grieķijas izmeklēšanu.

Izmeklēšanas gaitā policisti nonāca līdz Grieķijas pilsētai Salonikiem, kur noziedznieki darbojās kā starp-

nieki viltotājiem no Bulgārijas pilsētas Plovdivas. Tipogrāfi ju — viltojumu galveno avotu — likvidēja 

Bulgārijas un Spānijas tiesībaizsardzības amatpersonu apvienotā izmeklēšanas grupa, ko atbalstīja 

Eurojust un koordinēja Europol.

Europol amatpersonas pievienojās Gardas kriminālistikas ekspertu grupai un sniedza tehnisko atbal-

stu. Reidi tika vērsti uz sarežģītu valūtas viltošanas projektu, kas bija pirmais Īrijā atklātais šāda veida 

un apjoma projekts. Europol piedalījās šajā operācijā, nodrošinot savu klātienes mobilo dienestu, kri-

minālistiskās ekspertīzes aprīkojumu (ultravioleto apgaismojumu, mobilo tālruņu skenerus un citu 

aprīkojumu), un tas arī tika izmantots kā platforma informācijas apmaiņai starp Īrijas iestādēm un citu 

dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm. Šīs operācijas laikā apcietināja četrus vīriešus. Ja šo noziedznieku 

grupējumu nebūtu atklājusi policija, tas būtu spējīgs pārpludināt tirgu ar miljoniem viltotu banknošu 

(euro, sterliņu mārciņu, ASV dolāru un citu valūtu banknotēm). Europol piedalījās divās operatīvajās 

sanāksmēs un sniedza atbalstu ar mobilā dienesta un kriminālistikas rīku kopuma (UFED) starpniecību.

Europol cieši sadarbojas ar Eiropas Savienības dalīb-

valstīm, Eiropas Centrālo banku, Eiropas Komisiju, 

Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), Inter-

polu un citiem partneriem.
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Operācija “Most”

Ļubļinas pilsētā 2010. gada aprīlī tika apcietināti 14 cilvēki. Aizdomās turētie bija liela Polijas tīkla, kurš 

ES izplatīja viltotas EUR 50 un EUR 100 banknotes, dalībnieki. Veiktais reids, kurā bija iesaistīti vairāk 

nekā 12o policisti, bija rezultāts trīs gadus ilgai izmeklēšanai Itālijā, Polijā un Spānijā, ko koordinēja un 

atbalstīja Europol. Divas Europol amatpersonas sniedza atbalstu uz vietas ar Europol mobilā dienesta 

starpniecību. Europol iesniedza Polijai vairākus operatīvās analīzes ziņojumus, tostarp svarīgu un vis-

aptverošu sociālā tīkla analīzes ziņojumu.

Visa operācijas “Most” izmeklēšana attiecās uz vairākiem Polijas organizētās noziedzības grupē-

juma atzariem, kas darbojas dažādās ES valstīs. Kopumā šajā operācijā tika apcietināti vairāk nekā 

80 noziedznieki.

Europol bija iesaistījies šajā izmeklēšanā no 2008. gada 

jūnija un atbalstīja to analīzes, loģistikas un fi nansiālā 

ziņā. Europol arī koordinēja starptautisko sadarbību 

starp Vāciju, Itāliju, Poliju un Spāniju un sniedza konsul-

tācijas un apmācību. Saistībā ar šo izmeklēšanu Europol 

un ES dalībvalstīs tika organizētas vairākas operatī-

vās sanāksmes. Operatīvais atbalsts izmeklēšanā tika 

sniegts divreiz, tostarp izmantojot mobilo dienestu. 

Operācija tika uzskatīta par būtisku panākumu, jo tās 

rezultātā tika likvidēts bīstams un liels noziedznieku 

grupējums, kas iesaistīts viltotu euro banknošu mas-

veida izplatīšanā.

Lai izpildītu šo centrālā biroja uzdevumu, Europol 

ES dalībvalstīm un citiem partneriem piedāvā plašu 

produktu un pakalpojumu klāstu. Europol aktīvi atbal-

sta tiesībaizsardzības iestādes, apkopojot, analizējot, 

izplatot kriminālos izlūkdatus un veicinot to apmaiņu, 

kā arī nodrošinot citu pieredzi un zināšanas, lai atbal-

stītu izmeklēšanu.

Minētais ietver arī piedalīšanos apvienotajās izmek-

lēšanas grupās un fi nansiāla atbalsta piešķiršanu un 

palīdzības sniegšanu uz vietas, kad tas tika prasīts. 

Turklāt Europol sniedz atbalstu tiesībaizsardzības ie-

stādēm kriminālistiskajā ekspertīzē. Šāds kriminā-

listiskais atbalsts izpaužas kā viltojumu ražošanā 

izmantoto materiālu un ierīču izcelsmes noskaidro-

šana. Turklāt Europol nodrošina tehnisku atbalstu un 

apmācību par taktiskiem un tehniskiem jautājumiem, 

kas saistīti ar euro aizsardzību pret viltošanu.

Europol ir iesaistījies visos svarīgākajos euro viltošanas 

izmeklēšanas pasākumos ES. Piemēram, 2010. gadā 

Europol efektīvi atbalstīja 838 euro viltošanas un ar 

maksājumu kartēm saistītas krāpšanas izmeklēšanas 

gadījumus, galu galā likvidējot piecas lielas tipogrā-

fijas. Europol finansiāli atbalstītās euro viltošanas 

izmeklēšanas rezultāts bija vairāk nekā 6 miljonu vil-

totu euro banknošu konfi skācija un 70 apcietināšanas 

gadījumi.
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Viltošanas tipogrāfi jas likvidēšana Bulgārijā

Īpašā policijas operācijā, ko 2010. gada oktobrī veica Bulgārijas iestādes, tika apcietināti trīs aizdomās 

turētie un likvidēta nelegāla tipogrāfi ja. Nelegālā tipogrāfi ja bija aprīkota ar šādiem rīkiem viltotas 

naudas ražošanai:

• Heidelberg ofseta iespiedmašīna un karstspiedes mašīna (hologrammu drukāšanai);

• rūpnieciskā giljotīna papīra griešanai;

• banknošu skaitīšanas iekārta;

• ultravioletās lampas, cits pamataprīkojums un izejvielas.

Šajā operācijā Europol nodrošināja operatīvo analīzi un tehnisko atbalstu ar sava mobilā dienesta starp-

niecību. Europol eksperti veica konfi scēto iekārtu tehnisko analīzi, uz ofseta iespiedmašīnas gumijas 

pārsega atklājot gan redzamus, gan fl uorescējošus EUR 100 banknošu attēlus. Šie atklājumi ļoti skaidri 

liecināja, ka iekārta ir izmantota viltotu euro banknošu ražošanai.

3.7. Krāpšana ar maksājumu 

kartēm

Krāpšana ar maksājumu kartēm kļūst par arvien lie-

lāku pasaules mēroga problēmu, kas rada milzīgus 

fi nansiālus zaudējumus Eiropas Savienībā. Tajā pašā 

laikā šie zaudējumi ir līdzekļi organizētās noziedzī-

bas grupējumiem, un to nelikumīgie ienākumi tiek 

ieguldīti citu noziedzīgās darbības veidu attīstīšanai.

Europol kā centrālā iestāde izlūkdatu apmaiņai par 

šo krāpšanas veidu atbalsta izmeklēšanas darbības, 

lai aizsargātu ES tirgu un tā klientus ne vien ES, bet 

arī visā pasaulē.

Europol sagatavo analītis-

kus ziņojumus un draudu 

novērtējumus par krāp-

šanu ar maksājumu 

kartēm un organizētās 

noziedzības grupējumu 

darbībām šajā jomā. Tā 

kā krāpšana ar maksā-

jumu kartēm ir pārrobežu 

parādība, sadarbības vei-

cināšanai ES līmenī tiek 

izmantotas arī apvienotās 

izmeklēšanas grupas.
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Novērtējums par draudiem, ko rada krāpšana ar 

maksājumu kartēm Eiropas Savienībā

Europol 2010. gadā izstrādāja novērtējumu par draudiem, ko rada krāpšana ar maksājumu kartēm Eiro-

pas Savienībā, kurš izdots 2011. gadā. Ziņojumā izklāstīta pašreizējā situācija un nākotnes tendences 

ar maksājumu kartēm un karšu darījumiem saistītās noziedzības jomā.

Šāds novērtējums sagatavots pirmoreiz. Līdz šim skaitļi un īpaši darbības veidi nebija publicēti, tāpēc 

tiesībaizsardzības iestādēm un lēmumu pieņēmējiem nebija pilnīga priekšstata par situāciju. Apzinoties 

arvien pieaugošo karšu problēmu, attiecīgā nozare nolēma apvienot spēkus un iesniedza Europol ļoti 

slepenus datus analīzei, kā rezultātā tika izstrādāts draudu novērtējums.

Draudu novērtējuma mērķis ir sniegt ieteikumus par pretpasākumiem un īpašām darbībām, kas jāveic 

valstu un ES līmenī, lai mazinātu krāpšanas apjomu. Ņemot vērā pašreizējo situāciju un noziedznieku 

nelikumīgos ienākumus, kas pārsniedz EUR 1 500 000 000, ir vajadzīga steidzama un kopīgi īstenota rīcība.

EUROPOL VISAUGSTĀK VĒRTĒTIE PRODUKTI

Finanšu noziegumu informācijas centra tīmekļa vietne

Ziņas par naudas viltošanu

Europol ekstazī logotipu katalogs

Operatīvais ziņojums par euro viltošanu

Ziņojumi par krāpšanu bezskaidras naudas norēķinos

EMCDDA/Europol kopīgais ziņojums par jaunām psihoaktīvām vielām

Avots: Europol vietnes lietotāju apsekojums.

Sniedzot ziņas par krāpšanu ar maksājumu kartēm, 

Europol izmeklētājiem dalībvalstīs un valstīs, kas 

sadarbojas, paziņo informāciju par jaunām tenden-

cēm, noziedznieku metodēm un darbības veidiem.

Europol 2010. gadā izveidoja kriminālistikas ekspertu tīklu, kas atbild par nelikumīgas karšu datu nola-

sīšanas ierīču jeb skimmeru pārbaudi. Tīkls veicina starptautisko sadarbību ar maksājumu kartēm saistītas 

krāpšanas apkarošanā no tehniskā viedokļa.

Mobilais dienests un mobilais kriminālistikas rīku 

kopums (tostarp karšu lasītājs, universālā kriminālo 

izlūkdatu izguves ierīce (UFED) un karšu pārbaudītāju 

datubāze) piešķir pievienoto vērtību, lai atbalstītu 

izmeklēšanas pasākumus. Karšu lasītājs var izgūt 

datus no autentiskas vai viltotas maksājumu kartes 

magnētiskās joslas un mikroshēmas. Dalībvalstis 

2010. gadā nosūtīja Europol konfi scētās kartes datu 

izguvei no tām. Alternatīvi karšu lasītāju var izmantot 

tādam pašam mērķim tieši policijas reidā. No mobilā 

tālruņa datus var izgūt ar UFED, un kopš šīs ierīces 

ieviešanas lietošanā 2010. gada septembrī šādā veidā 

ir atbalstītas divas veiksmīgas operācijas. Karšu lasī-

tāju datubāze ģenerē datus par kartes izdevēju un 

tiek izmantota Europol katru dienu.
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Operācija “The Godfather”

Šajā operācijā Europol atbalstīja sadarbību starp tiesībaizsardzības iestādēm Beļģijā, Vācijā, Itālijā, 

Nīderlandē, Rumānijā un Zviedrijā, kuras rezultātā tika pārtraukta nelikumīgu skimmeru ražotņu dar-

bība Rumānijā un apcietināti noziedznieku bandas dalībnieki. Noziedznieku tīkls nodarbojās ar karšu 

skimmingu un veica skaidras naudas nelikumīgu izņemšanu. Konfi scētie skimmeri bija sagatavoti 

uzstādīšanai vairāku dažādu veidu ATM (bankas automātos), ko izmanto visā pasaulē. Nobeiguma reids, 

kurā tika veikta kratīšana 31 mājoklī, notika Bukarestē 2010. gada janvārī. Tika konfi scēts arī simtiem 

viltotu maksājumu karšu, karšu izejas dati, skimmeri, elektroniskās iekārtas (mikrokameras, PIN kodu 

paliktņi) un instrumenti, kas izmantoti viltotu kredītkaršu izgatavošanai. Europol iesniedza Rumānijai 

vairākus analītiskos ziņojumus un analīzi par skimminga programmatūru. Nākamo mēnešu laikā pēc 

reida Bukarestē skimminga uzbrukumi samazinājās.

Operācija “Lottery” 

Spānijā, Francijā, Itālijā un Rumānijā aktīvi darbojās kāds organizētās noziedzības grupējums, kas ļaun-

prātīgi izmantoja internetā izzagtus maksājumu karšu datus. Īsā laika posmā noziedznieki bija radījuši 

zaudējumus EUR 400 000 apmērā. Europol atbalstīja starptautisko operāciju ilgāk nekā gadu, sākotnēji 

sagatavojot vairākus analītiskos ziņojumus, kas apliecināja, ka šie ir starptautiska mēroga gadījumi.

Sadarbojoties Europol un privātajam sektoram, tika 

izveidota Karšu lasītāju datubāze, kurā ietverta infor-

mācija par maksājumu karšu izdevējiem visā pasaulē 

(AMEX, VISA, MasterCard un degvielas norēķinu kartes).

Europol 2010. gadā vairākkārt atbalstīja ES tiesībaiz-

sardzības iestādes izmeklēšanā, kuras mērķis bija pār-

traukt starptautiska mēroga krāpšanu ar maksājumu 

kartēm. Europol vērsās pret visbīstamākajiem orga-

nizētās noziedzības grupējumiem, kas izgatavoja un 

izmantoja nelikumīgu aprīkojumu maksājumu karšu 

kopēšanai, viltošanai un ļaunprātīgai izmantošanai. 

Īstenojot efektīvu pārrobežu sadarbību, tika izjaukta 

vairāku skimmeru ražotņu darbība un sagrauti pasau-

les mēroga aprīkojuma, karšu datu un naudas kon-

trabandas tīkli.

Skimmings — maksājumu kartes magnētiskās joslas nokopēšana bez kartes turētāja ziņas vai piekrišanas, 

kas parasti notiek, kad kartes turētājs maksājumu karti lieto autentiskā ATM vai tirdzniecības vietas termināļ-

iekārtā. Tad dati tiek pārrakstīti (klonēti) jaunās kartēs, ko izmanto nelikumīgai skaidras naudas izņemšanai, 

kuru parasti veic ārpus kartes turētāja dzīvesvietas valsts.
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Tad 2010. gada oktobrī operatīvajā centrā Rumānijā, kas tika izveidots, lai atvieglotu nobeiguma reida 

veikšanu, tika izvietots Europol mobilais dienests, datubāzes un tehniskais aprīkojums. Turklāt tika 

izmantots mobilais kriminālistikas rīku kopums, lai izgūtu datus un nekavējoties tos salīdzinātu ar 

Europol datubāzēs iekļautajiem datiem. Tiesībaizsardzības amatpersonas veica kratīšanu 17 mājokļos 

un nopratināja 22 aizdomās turētos, un Francijā un Rumānijā tika izdoti 16 apcietināšanas orderi. Šī 

operācija pasargāja ES tirgu no turpmākiem šā grupējuma uzbrukumiem.

Europol iesaka vienkāršus piesardzības pasākumus, 

kas jāievēro, lai nekļūtu par skimminga upuri

Sargājiet savu PIN kodu. Vienmēr aizsedziet tastatūru ar savu roku un ķermeni, lai neviens nesaska-

tītu jūsu ievadīto PIN kodu. Nesakiet savu PIN kodu nevienam citam (pat ja kāds uzdodas par policistu 

vai bankas pārstāvi).

Esiet piesardzīgi attiecībā pret citiem apkārtējiem. Ja kāds uzvedas aizdomīgi vai liek jums justies 

neērti, izvēlieties citu bankas automātu.

Stāviet tuvu bankas automātam.

Ja uz bankas automāta saskatāt jebko neparastu, nelietojiet konkrēto bankas automātu un nekavē-

joties ziņojiet par to bankai vai policijai.

Esiet modrs. Ja kāds stāv jums pārāk tuvu vai jūs novēro, atceliet darījumu un dodieties pie cita bankas 

automāta.

3.8. Augsto tehnoloģiju 

noziegumi

Europol Augsto tehnoloģiju noziegumu centrs sniedz 

atbalstu dalībvalstīm vispārējā cīņā pret kibernozie-

dzību. Centrs pašlaik izstrādā Eiropas platformu, lai 

apmierinātu dalībvalstu vajadzības šajā svarīgajā jau-

najā noziedzīgās darbības jomā.

3.8.1. Kibernoziedzība

Arī 2010. gadā ļaunprātīga darbība internetā turpi-

nāja izvērsties. Tā kā tīmeklī notiek tādi uzbrukumi 

kā, piemēram, ļaunprātīgas programmatūras izman-

tošana, tiešie lietotāji kļūst arvien vairāk pakļauti 

hakeru darbībām. Tajā pašā laikā ēnu ekonomika, 

kurā kibernoziedznieki tirgo savu nelikumīgi iegūto 

informāciju, prasmes un rīkus, turpina plaukt.
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Pastāv sarežģīta un pašpietiekama digitālā ēnu 

ekonomika, kurā dati ir nelikumīga prece. Zagtiem 

personas un fi nanšu datiem ir materiāla naudas vēr-

tība. Tas savukārt ierosina daudzas jaunas noziedzī-

gas darbības, tādas kā personas datu izmānīšana, 

domēnsagroze, ļaunprātīgas programmatūras 

izplatīšana, korporatīvo datubāzu uzlaušana, kuras 

veicina pilnībā nokomplektētā tādu ļaunprātīgu 

kodu rakstītāju, specializētu tīmekļa mitinātāju un 

indivīdu infrastruktūra, kas spēj noīrēt tūkstošiem 

ļaunprātīgi sakonfi gurētu datoru tīklu automatizētu 

uzbrukumu īstenošanai.

Ar specializētas analīzes darba datnes starpniecību 

Europol ir piedalījies pārrobežu operācijās, kas sais-

tītas ar ļaunprātīgu programmatūru, kura ģenerēja 

uzbrukumus finanšu iestādēm. Šobrīd notiek vai-

rāku gadījumu izmeklēšana, ko atbalsta Europol. 

Paredzams, ka nākamgad šīs darbības ietvaros tiks 

īstenoti kopīgi pasākumi.

Kibernoziedzības augošo draudu dēļ tā pašlaik ir kļu-

vusi par prioritāti ES iekšējās drošības stratēģijā un 

attiecīgi arī Europol.

Europol 2010. gadā tika izveidotas digitālās kriminā-

listiskās ekspertīzes, pētniecības un attīstības struktū-

ras, un ir paredzams, ka nākamajā gadā tās attīstīsies 

ar jauniem tehniskajiem resursiem.

Europol nesen izstrādāja un pasniedza trīs jaunus 

apmācības kursus kibernoziegumu izmeklēšanā ES 

un kandidātvalstu specializētajiem policistiem.

Europol 2010. gadā tika nodibināta Eiropas kiber-

noziedzības darba grupa (EUCTF), ko izveidoja ES 

kibernoziedzības vienību vadītāji, Eiropas Komisija 

un Eurojust, lai radītu platformu vadītājiem kiberno-

ziegumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā. EUCTF 

palīdzēs izstrādāt un veicināt saskaņotu ES pieeju 

cīņā pret kibernoziedzību un risināt problēmas, ko 

rada kibertehnoloģijas izmantošana nozieguma 

izdarīšanai. Europol arī turpina uzlabot attiecības un 

sadarbību ar privātrūpniecību un akadēmiķiem, jo 

tiem ir liela nozīme kibernoziegumos un pētniecībā; 

tiks ieviestas jaunas stratēģijas, lai veicinātu šo sadar-

bības procesu.

Saistībā ar Stokholmas programmu, kuras mērķis 

ir izveidot vienotu tiesiskuma un drošības telpu 

500 miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu, Europol ir 

ticis aicināts paātrināt stratēģisko kibernoziedzības 

analīzi. Ir panākta vienošanās par vairākiem secinā-

jumiem un iniciatīvām, lai noteiktu saskaņotu stratē-

ģiju efektīvai cīņai pret kibernoziedzību. Tas viss tiks 

īstenots atbilstoši tiem daudzajiem noziegumu vei-

diem, kas tiek izdarīti ar šiem līdzekļiem — seksuāla 

vardarbība un bērnu seksuālās izmantošanas attēli, 

teroristu darbības, uzbrukumi elektroniskos tīklos, 

krāpšana, identitātes zagšana utt.

Lai sniegtu ieguldījumu Eiropas kibernoziedzības 

centra darbības stratēģiskajā plānošanā, Europol 

izstrādāja iOCTA — Novērtējumu par internetā vei-

cinātas organizētās noziedzības radītajiem draudiem, 

kas tiks izdots 2011. gadā.

3.8.2. Europol Kibernoziedzības platforma

Kibernoziedzības platforma, kas pašlaik tiek īstenota 

Europol, balstās uz trim pīlāriem.

• Tiešsaistes sistēma ziņošanai par noziegumiem 

internetā (I-CROS). Tas ir Eiropas mezgls tīklā, kurš 

apvieno valstu tiešsaistes ziņošanas punktus dalīb-

valstīs un trešās valstīs ziņošanai Europol, un tajā 

par visiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas fi ksēti 

internetā, var ziņot un vajadzības gadījumā infor-

mēt Eiropas līmenī.

• Specializēta Europol analīzes darba datne, kas 

vērsta pret internetā un IKT orientētu organizēto 

noziedzību, kuras mērķis ir gūt fi nansiālu peļņu — 

galvenais mērķis ir apzināt un galu galā iznīcināt 

grupējumus, kas aktīvi darbojas kibernoziedzības 

jomā. Kopumā kibernoziedznieku darbības mērķis 

ir uzbrukumi datorsistēmām vai datortīkliem. Izda-

rītie noziegumi jo īpaši ietver ļaunprātīgas prog-
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Pirātisma “loks”

Beļģijas federālā tiesu policija — Briseles datornozie-

gumu vienība — vadīja fi lmu pirātisma tīkla starp-

tautisku izmeklēšanu. Europol un Eurojust 2010. gada 

septembrī apvienoja spēkus un sadarbojās, apcietinot 

15 cilvēkus un konfi scējot 49 datorserverus 12 ES val-

stīs un vienā trešā valstī. Šā noziedznieku grupējuma 

īstenotā pirātisma nodarītie zaudējumi nozarei tika 

lēsti aptuveni EUR 30 miljonu apmērā gadā.

Europol Augsto tehnoloģiju noziegumu centrs un ana-

lītiskā grupa organizēja Europol operatīvās sanāksmes, lai izstrādātu vislabāko stratēģiju. Šajā īpaši 

tehniskajā jomā bija būtiski pasargāt digitālos pierādījumus, kas tika glabāti serveros un cietajos diskos, 

tāpēc, lai šī operācija būtu veiksmīga, izšķiroša nozīme bija vienlaicīgai darbībai. Operācijas dienā sadar-

bības koordinatori no 13 iesaistītajām valstīm izmantoja Europol operatīvo telpu, lai veiktu informācijas 

reāllaika apmaiņu reida laikā.

rammatūras izstrādi, datorurķēšanu, identitātes 

zagšanu un sarežģītus personas datu izmānīšanas 

un e-komercijas uzbrukumus. Analīzes darba datne 

ir viena atbilde uz ES dalībvalstu lūgumu palīdzēt 

apkarot kibernoziedzību starptautiskā līmenī.

• Interneta un kriminālistikas ekspertīzes platforma 

(I-FOREX) — šo platformu veido portālā balstīta 

struktūra un tā ietver visu informāciju, kas nav sais-

tīta ar personas/operatīvajiem datiem, kuri faktiski 

ir iekļauti abos minētajos pīlāros. I-FOREX ietvertā 

informācija galvenokārt attieksies uz labāko poli-

cijas praksi un apmācību un palīdzēs izmeklētā-

jiem pastāvīgi pilnveidot viņu attiecīgās tehniskās 

prasmes.

3.9. Ar intelektuālo īpašumu 

saistīti noziegumi

Intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) pārkāpumi attie-

cas uz divās kategorijās iedalītu atzītu un aizsargātu 

tiesību pārkāpumiem. Pirmā kategorija ietver rūp-

nieciskā īpašuma tiesības, kas aptver dažādas jomas, 

piemēram, atšķirības zīmes (preču zīmes), patentus, 

dizainparaugus un modeļus (viltošana). Otrā attie-

cas uz tādu literāru un mākslas darbu autortiesībām 

kā fi lmas, muzikālie darbi un programmatūra (pirā-

tisms). Viltošana ir noziedzīgs nodarījums, kas saistīts 

ar rūpnieciskā īpašuma tiesību pārkāpumiem, savu-

kārt pirātisms ir ar autortiesību pārkāpumiem saistīts 

likumpārkāpums.

Saskaņā ar jaunākajiem datiem 2009. gadā muita uz ES robežām aizturēja 118 miljonus viltotu un pirātisku 

priekšmetu saistībā ar 43 500 lietām (7). Šajos skaitļos nav ņemta vērā konfi skācija vai izmeklēšana ES iekšējā 

teritorijā, ko veica citas tiesībaizsardzības iestādes, piemēram, policija un muitas iestādes. Turklāt minētie 

skaitļi neattiecas uz ES izgatavotas viltotas produkcijas aizturēšanu. Ir izveidots Eiropas viltošanas un pirā-

tisma novērošanas centrs, lai uzlabotu informācijas un to statistikas datu kvalitāti, kas pieejami attiecībā uz 

viltošanu un pirātismu ES iekšējā tirgū (8).

(7) Skaitļus publicējis Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ĢD 2009. gada 7. jūlijā.

(8) http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm
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Viltoti pesticīdi

Kāda lieta 2010. gadā bija saistīta ar viltotu un, iespējams, bīstamu tādu ķīmisku vielu nelikumīgu 

ražošanu, izplatīšanu un piegādi, kuras paredzētas dzīvnieku barības un augsnes apstrādei un citiem 

lauksaimnieciskiem mērķiem. Izmeklēšanas rezultātā Vācijas iestādes konfi scēja 28 tonnas viltotu pesti-

cīdu, kas varēja izraisīt graujošu ietekmi uz sabiedrības veselību. Pēc konfi skācijas Europol izdeva brīdi-

nājuma ziņojumu, pamatojoties uz izlūkdatiem, kas apkopoti no iepriekšējām lietām citās dalībvalstīs 

un bija saistīti ar ķīmisko vielu licenču turētājiem. Europol sniedza analītiskos ziņojumus un organizēja 

operatīvo sanāksmi ar attiecīgajām valstīm.

Europol izdotajā brīdinājuma ziņojumā tiesībaizsardzības iestādes arī tika informētas par riskiem, kas 

saistīti ar šāda produkta izmantošanu, jo viltoto ķīmisko vielu uzliesmošanas temperatūra bija tikai 24 ̊ C.

Viltoti instrumenti ar enerģijas pievadi

Šī operācija bija vērsta pret Itālijas organizētiem noziedznieku tīkliem, kas veica nedrošu viltotu preču, 

piemēram, instrumentu ar enerģijas pievadi un ģeneratoru, nelikumīgu tirdzniecību.

Tiesībaizsardzības iestādes no septiņām ES dalībvalstīm sadarbībā ar Europol un Eurojust 2010. gada 

maijā veica plašus pasākumus pret noziedznieku tīklu.

Viltošana vairs nav saistīta tikai ar luksusa precēm. 

Tā pašlaik ir pasaules mēroga problēma, kas ietekmē 

visu veidu preces, tostarp plašu izstrādājumu klāstu, 

sākot no cigaretēm līdz apģērbam un aksesuāriem, 

kā arī produktus, kas var ietekmēt veselību un dro-

šību, piemēram, elektronisku aprīkojumu, dzērienus, 

pārtikas produktus un medikamentus.

Viltošana un pirātisms var nodarīt būtisku kaitējumu 

sabiedrībai, ekonomikai un patērētājiem. Tas ietekmē 

likumīgo uzņēmējdarbību, samazinot pārdošanas un 

ieņēmumu apjomu, un attiecīgi ietekmē inovāciju, 

ieguldījumus un resursus, kas tiek atvēlēti pētniecī-

bai un izstrādei. Tas veicina negodīgu konkurenci, jo 

viltotāju darbību netraucē tiesību akti, normas, notei-

kumi, nodokļi un nodevas, kas jāievēro un jāmaksā 

likumīgiem uzņēmumiem. Tādējādi tas ietekmē 

nodarbinātību un liedz valstu budžetiem gūt nodokļu 

un akcīzes ieņēmumus. Iespējams, vēl satraucošāk 

ir tas, ka viltošana var būtiski apdraudēt patērētāju 

veselību un drošību, jo īpaši ņemot vērā, ka tādi pro-

dukti kā elektroniskais aprīkojums, dzērieni, pārtikas 

produkti, medikamenti un rotaļlietas visi kādreiz ir 

tikuši viltoti.

Europol apkopotie izlūkdati un pierādījumi liecina, 

ka organizētās noziedzības grupējumi ir aktīvi 

iesaistīti viltotu preču nelikumīgā tirdzniecībā 

un — mazākā mērā — pirātismā. Lielais naudas 

apjoms, ko rada to nelikumīgās darbības, apvie-

nojumā ar zemo sankciju vai faktisko kriminālap-

sūdzību līmeni šajā jomā ir devis noziedzīgajām 

organizācijām iespēju gūt ievērojamu peļņu, kas, 

savukārt, veicina citas noziedzīgas darbības. Dažas 

no tām ir saikne ar nelegālo imigrāciju, nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizāciju, kontrabandu, narko-

tiku kontrabandu un korupciju.
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Operāciju koordinēja Neapoles mafi jas apkarošanas prokurora birojs, un tās gaitā Guardia di Finanza 

apcietināja deviņas personas un konfi scēja materiālus un aktīvus, kuru vērtība pārsniedza EUR 16 mil-

jonus. Šī operācija bija beidzamais no daudzajiem pasākumiem visaptverošā izmeklēšanā, kas ilga 

divus gadus. Iepriekšējo pasākumu laikā, veicot kratīšanu 143 noliktavās Beļģijā, Vācijā un Francijā, tika 

apcietinātas 60 personas un konfi scētas 800 tonnas viltotu produktu ar vērtību EUR 12 miljoni. Kopumā 

šajā vairāku iestāžu izmeklēšanā bija iesaistītas 20 ES valstis un trīs trešās valstis.

3.10. Krāpšana PVN jomā

“Pazudušā” komersanta krāpšanās Kopienā (MTIC) 

ir organizētas, sarežģītas nodokļu krāpšanas forma, 

ko praktizē noziedznieki, kuri vēršas pret ES dalīb-

valstu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) režīmiem. 

Kopienas īstenotās starptautiskās krāpšanās ar PVN 

pamatmodelī ir iesaistītas vismaz divas dalībvalstis.

MTIC veic organizētie noziedznieki, kas izveido sais-

tītu uzņēmumu un indivīdu struktūru, vienlaikus 

izmantojot dažādas valstu nodokļu sistēmu īpatnības, 

lai slēptu reālo saikni starp dalībniekiem. Dalībnieki, 

kas iesaistīti PVN krāpšanas shēmās un kas sākotnēji 

ir atbildīgi par nodokļu zaudējumiem, — tā dēvētie 

“pazudušie” komersanti — darbojas tikai īsu laika 

posmu, dažkārt tikai dažas nedēļas, un tad pazūd.

Eiropas Komisija lēš, ka krāpšana PVN jomā katru 

gadu rada dalībvalstīm aptuveni EUR 60 miljardu 

zaudējumus. Tomēr pārrobežu jeb starptautiskā 

krāpšanās ar PVN ietekmē ne vien Eiropas Savienī-

bas ekonomiskās un finansiālās intereses, bet arī 

likumīgos uzņēmumus; tas, savukārt, var nelabvēlīgi 

ietekmēt nodarbinātības līmeni. Turklāt peļņa, kas 

tiek gūta, var tikt izmantota, lai fi nansētu citas nozie-

dzīgas darbības, piemēram, cigarešu kontrabandu 

vai narkotisko vielu nelikumīgu tirdzniecību. Shēmu 

pamatā ir vai nu virtuāli, vai reāli “karuseļveida” darī-

jumi, kuros vienas un tās pašas “preces” tiek pārdotas 

un tālākpārdotas vairākas reizes. To parasti dēvē par 

“karuseļveida” krāpšanos ar PVN.

Tradicionālā uz precēm balstītā MTIC, kas ietver tādas 

preces kā mobilie tālruņi, datoru mikroshēmas vai 

dārgmetāli, jau sen nav vienīgā problēma. Ir notikusi 

acīm redzama “mutācija” uz pakalpojumiem balstītu 

MTIC, jo krāpnieki ir izrādījuši interesi par nemateri-

ālām lietām un izvērsuši savas noziedzīgās darbības 

vides un enerģijas tirgos.

Plaša mēroga krāpšanās ar PVN ir atklāta emisijas 

kvotu jeb Eiropas vienību kvotu (EVK) tirdznie-

cībā. Europol lēš, ka zaudējumi, ko radīja krāpšana 

oglekļa emisiju kreditējamo kvotu jomā laikā no 

2008. gada jūnija līdz 2009. gada decembrim, bija 

apmēram EUR 5 miljardi. Tāpēc Europol ir izveidots 

specializēts projekts, lai tas koordinētu dalībval-

stu kriminālizmeklēšanu un darbotos kā platforma 

ātrai izlūkdatu apmaiņai saistībā ar šāda veida 

tirdzniecību.

Europol analīzes projekts, kas attiecas uz “pazu-

dušā” komersanta krāpšanos Kopienā (MTIC), ir 

vienīgā ES līmeņa datubāze ar MTIC saistītas krimi-

nālās informācijas glabāšanai. Tāpēc tā ir kļuvusi par 

galveno atsauces avotu tiesībaizsardzības darbību 

īstenošanā. Europol glabātās zināšanas un dati ļauj 

rast objektīvu priekšstatu par šo noziedzības jomu 

un noskaidrot vissvarīgākos mērķa noziedzniekus. 

Europol ir kļuvis par izcilības centru cīņai pret pār-

robežu MTIC un ar to saistītajiem noziedzīgajiem 

nodarījumiem.
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Operācija “Blue Sky”

Spānijas Guardia Civil amatpersonas 

2010. gada martā veica apcietināšanu 

un kratīšanu piecu šķietami savstar-

pēji nesaistītu noziedznieku grupē-

jumu telpās. Šie grupējumi bija aktīvi 

iesaistījušies krāpšanā, kas saistīta ar 

oglekļa emisiju kreditējamām kvotām. 

Laikā no 2009. gada aprīļa līdz novem-

brim krāpšana Spānijā šiem noziedz-

niekiem bija nesusi EUR 50 miljonu 

peļņu. Tika apcietināti deviņi cilvēki 

un veikta kratīšana 14 uzņēmumos 

Madridē, Marveljā, Barselonā un Val-

jadolidā, kur tika konfiscēta skaidra nauda, datoru aparatūra un dokumenti.

Drīz pēc tam, kad par šo lietu tika informēts Europol, tika izstrādāts analītisks ziņojums, kurā bija identi-

fi cēts Spānijas “pazudušais komersants”. Konkrētais uzņēmums bija daļa no starptautiska grupējuma, 

kas saistīts ar vairākām krāpnieciskām MTIC ķēdēm, kuru kriminālizmeklēšanu veica citas ES dalībvalstis. 

Europol analītiskajos ziņojumos bija arī iekļauta sīka informācija par visiem attiecīgajiem Eiropas vienību 

kvotu tirdzniecības pārskatiem no dalībvalstu reģistriem, kas aizpildīti ar visiem saistītajiem pašu EVK 

iegādes un piegādes darījumu datiem. Tie nodrošināja Spānijas izmeklētājus ar vajadzīgo informāciju 

par to, kurās telpās veikt kratīšanu operācijas dienā.

Europol operatīvajā posmā izmantoja arī mobilo dienestu izmeklētāju telpās. Tādējādi izmeklētājiem 

bija iespēja informāciju par uzņēmumiem un indivīdiem, kas tika uzskatīti par tādiem, kuri iesaistīti 

krāpšanā, “reālā laikā” salīdzināt ar Europol datubāzēs iekļautajiem datiem.

Europol sniedz atbalstu Eiropas Komisijas pārvaldīta-

jam tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas 

instrumentam (TAIEX), organizējot seminārus ar mērķi 

uzlabot pieredzes un labas prakses apmaiņu starp tie-

sībaizsardzības amatpersonām un prokuroriem no ES 

dalībvalstīm un kaimiņvalstīm. Sadarbībai ar trešām 

valstīm ir ļoti svarīga nozīme cīņā pret krāpšanu PVN 

jomā, jo krāpnieki savu nelikumīgi gūto peļņu bieži 

vien legalizē ārpus ES.

3.11. Nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācija

Europol atbalsta dalībvalstis nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanas novēršanā un apkarošanā, jo 

īpaši darbībās, kas saistītas ar aizdomīgu darījumu 

un jebkādu citu fi nansiālo izlūkdatu analīzi.

Europol Noziedzīgi iegūto līdzekļu birojs (ECAB) palīdz 

dalībvalstu fi nanšu noziegumu izmeklētājiem izse-

kot noziedzīgi iegūtus līdzekļus, ja aktīvi ir noslēpti 

ārpus izmeklētāju jurisdikcijas robežām, bet Eiropas 

Savienības teritorijā.
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Operācija “Shovel”

Operācija “Shovel” bija vērsta pret darbībām, ko veica īpaši cietsirdīgs Īrijā bāzēts noziedzīgās organi-

zācijas grupējums, kurš nodarbojās ar narkotisko vielu un ieroču nelikumīgu tirdzniecību visā Eiropā. 

Europol palīdzēja Beļģijai, Īrijai, Spānijai un Apvienotajai Karalistei atklāt nelikumīgi iegūtus līdzekļus, 

kas bija saistīti ar grupējuma noziedzīgajām darbībām, un atbalstīt ietekmētās dalībvalstis to nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas tīklu sagraušanā.

Europol nodrošinātā analīze arī palīdzēja apzināt jaunas personas, kas bija saistītas ar organizētās nozie-

dzības grupējumu. Turklāt 2010. gadā tika gūti jauni pierādījumi, un, lai gan šķita, ka grupējums savu 

galveno komercdarbību un uzņēmējdarbību pārvirza uz Spāniju, tā augsta profi la dalībnieki turpināja 

veikt noziedzīgās darbības citās ES valstīs.

Europol mītnē 2010. gada martā tika organizēta operatīvā sanāksme, lai plānotu visaptverošas operācijas 

uzsākšanu visā Īrijā, Spānijā un Apvienotajā Karalistē. Pēc sanāksmes aprīlī Eurojust mītnē notika koordinā-

cijas sanāksme ar pārstāvjiem no atbildīgajām tiesu iestādēm. Operācija notika 2010. gada maijā. Papildus 

tam, ka Europol sagatavoja vairākus analīzes ziņojumus par dažādajām lomām noziedznieku grupējumā, kā 

arī aktīviem, kas ir to rīcībā ES, ASV un Āzijā, tas arī aktīvi atbalstīja operācijas dienu, vienlaikus izmantojot 

trīs mobilos dienestus Īrijā, Spānijā un Apvienotajā Karalistē. Mobilie dienesti tika izmantoti kā virtuālās 

operatīvās telpas, ļaujot izmeklētājiem veikt drošu “reāllaika” apmaiņu ar izlūkdatiem.

Ar Europol kanālu starpniecību notika apmaiņa ar vairāk nekā 600 informācijas materiāliem. Klāt bija 

pārstāvji no iesaistītajām valstīm. Tika iesaistīti vairāk nekā 700 izmeklētāju un veikti 38 apcietināša-

nas pasākumi trīs valstīs papildus kratīšanas veikšanai vairākos mājokļos. Notika datoru, klēpjdatoru, 

plaukstdatoru un citu elektronisko ierīču kriminālistikas analīze, un konfi scēto materiālu ir novērtējušas 

izmeklēšanas grupas dalībvalstīs.

Europol ir mītnes vieta Kamdenas līdzekļu atguves aģentūru tīkla (CARIN) pastāvīgajam sekretariātam; 

tas ir neformāls tīkls, kas apvieno līdzekļu atguves ekspertus no tiesu un tiesībaizsardzības iestādēm. CARIN 

pašlaik ietver 55 reģistrētas dalības jurisdikcijas, tostarp visas 27 ES dalībvalstis un deviņas starptautiskas 

organizācijas. No katras jurisdikcijas ir iecelts viens tiesībaizsardzības un viens tiesu iestāžu kontaktpunkts, 

lai atbalstītu pārrobežu sadarbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu izsekošanā, iesaldēšanā, izņemšanā no aprites 

un konfi scēšanā. Šie kontaktpunkti palīdz risināt vispārīgus jautājumus par līdzekļu atgūšanu to attiecīgajās 

jurisdikcijās, kā arī sniedz operatīvo atbalstu ar pieejamo likumīgo kanālu starpniecību.
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Operācija “Dracula”

Šī operācija bija vērsta pret Rumānijas organizētās noziedzības grupējumiem, kas darbojās vairākās 

ES valstīs, tostarp Dānijā, Vācijā, Spānijā, Francijā, Itālijā, Austrijā, Zviedrijā, kā arī Jaunzēlandē, Šveicē 

un ASV. Saskaņā ar Rumānijas Organizētās noziedzības un terorisma izmeklēšanas direkcijas (DIICOT) 

informāciju šis noziedznieku loks darbojas kopš 2006. gada, organizējot krāpnieciskus piedāvājumus 

internetā. Noziedznieku tīkli bija iesaistīti dažādās noziedzīgās darbībās, tostarp (bet ne tikai) šādās: 

neesošu preču krāpnieciska pārdošana klientiem ar faktiski neesošu tīmekļa vietņu, likumīgu eBay un 

citu izsoļu tīmekļa vietņu starpniecību, personas datu izmānīšana, viltotu identitātes dokumentu izman-

tošana bankas kontu atvēršanai ārvalstīs, viltotu kredītkaršu izmantošana tiešsaistes pokera spēlēs. Lai 

izkrāptu līdzekļus no cietušajiem, tika izmantoti Western Union un MoneyGram naudas pārskaitījumu 

pakalpojumi, un papildus tam visam noziedznieki paši atvēra bankas kontus. Tika apzināti vairāk nekā 

800 cietušie, un nozieguma izraisītie zaudējumi tiek lēsti gandrīz EUR 1 miljona apmērā.

Tā bija Čehijas Republikas, Francijas, Rumānijas un ASV policijas spēku kopīga operācija, kurā galvenie 

reidi un apcietināšana notika Rumānijā. Uz Čehijas Republiku tika nosūtīts Europol mobilais dienests un 

Europol eksperts. Pirmo reizi tika izmantots Europol mobilais satelītdienests, lai atbalstītu šo operāciju. 

Čehijas Republikā reidu laikā tika izmantoti vairāk nekā 150 policisti, veikta kratīšana vairākos mājokļos 

un kopumā apcietināts vairāk nekā 31 aizdomās turētais.

Europol uz vietas sniegtā operatīvā atbalsta rezultātā, veicot meklējumus gan Europol informācijas 

sistēmā, gan norāžu sistēmā, tika konstatētas astoņas precīzas atbilsmes. Čehijas Republikas policijai 

tika iesniegts speciāli izstrādāts izlūkdatu ziņojums, kas tika izmantots kā papildu pierādījums, lūdzot 

tiesu paturēt apcietinājumā vienu no aizdomās turētajiem.
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4. Europol darbības 

tvērums

4.1. ES dalībvalstu 

tiesībaizsardzības 

iestādes

Europol 24 stundas diennaktī nodrošina reāllaika 

saziņu ar Eiropas valsts vienībām, kas bāzētas 27 ES 

dalībvalstīs. Šī pastāvīgā paziņojumu un kriminālo 

datu apmaiņa ir iespējama, pateicoties sadarbī-

bas birojam, kas atrodas Europol mītnē. Tas ir ļoti 

svarīgs un efektīvs saziņas un atbalsta sniegšanas 

Europol valsts vienības un ES dalībvalstu kompetento iestāžu tiesībaizsardzības amatpersonu skaits.

veids aptuveni 2 miljoniem ES tiesībaizsardzības 

amatpersonu un — kas ir vēl jo svarīgāk — visiem 

ieinteresētajiem izmeklētājiem, kuru darbībā var būt 

noderīgs Europol atbalsts.

Pēc tam, kad Dānija bija pakāpeniski slēgusi visus 

savus divpusējos ES sadarbības birojus, 2010. gadā 

tika nolemts tās sadarbību tiesībaizsardzības jomā 

organizēt ar Europol Dānijas sadarbības biroja 

starpniecību.
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4.2. Europol ārējā sadarbība

Europol sadarbojas ar vairākiem ES partneriem un 

ar trešām valstīm un organizācijām. Informācijas 

apmaiņa ar šiem partneriem notiek, pamatojoties 

uz sadarbības nolīgumiem. To, kādā veidā notiek 

sadarbība ar trešām personām, nosaka divu veidu 

nolīgumi. Stratēģiskie nolīgumi nodrošina abām 

līgumslēdzējām pusēm iespēju apmainīties ar infor-

māciju, izņemot personas datus, savukārt operatīvie 

nolīgumi ļauj apmainīties arī ar personas datiem.

Europol sadarbība ir svarīga attiecībās starp ES un 

trešo valstu tiesībaizsardzības iestādēm un citām ES 

partneraģentūrām un iestādēm.

Europol pašlaik sadarbojas ar 17 trešām valstīm, 

deviņām ES iestādēm un aģentūrām un trim citām 

starptautiskām organizācijām, tostarp Interpolu, kura 

darbība daudzos aspektos ir līdzīga Europol operatī-

vajam darbam.

Tāpat kā iepriekšējos gados, Europol turpināja savu 

ciešo sadarbību ar citām ES aģentūrām, kas aktīvi dar-

bojas brīvības, drošības un tiesiskuma jomā. Europol 

2010. gadā vadīja sadarbību starp tieslietu un iekš-

lietu (TI) aģentūrām — šī vadība tiek uzticēta pēc 

rotācijas principa. Šā uzdevuma izpildē Europol direk-

tors vadīja TI aģentūru vadītāju ikgadējo sanāksmi 

Europol 2010. gada 26. novembrī, kurā piedalījās 

CEPOL, EMCDDA, Eurojust, FRA, Frontex, Sitcen un pār-

stāvji no Eiropas Komisijas, Padomes Sekretariāta un 

Beļģijas un Ungārijas prezidentūrām. Aģentūru vadī-

tāji pievērsās starpaģentūru sadarbības uzlabošanai 

pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un pārrunāja 

tādas tēmas kā demokrātiska kontrole un budžeta 

jautājumi.

Pēc Zviedrijas prezidentūras pieprasījuma starp-

aģentūru sadarbība 2010. gadā tika atsākta ar jaunu 

sparu. Zviedrijas prezidentūra pieprasīja CEPOL, 

Eurojust, Europol un Frontex kopīgi novērtēt notie-

košo sadarbību starp tiem un ierosināt konkrētus 

pasākumus sadarbības uzlabošanai nākotnē. Tika 

iesniegti divi ziņojumi Pastāvīgajai komitejai opera-

tīvajai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos (COSI), 

un pēc pieņemšanas pašlaik notiek to īstenošanas 

process. Paredzams, ka īstenošana tiks pabeigta līdz 

2011. gada beigām. Priekšlikumi attiecas uz divpu-

sējo, kā arī daudzpusējo sadarbību un aptver tādus 

kopīgas intereses jautājumus kā sadarbība operatīva-

jās lietās, pārvaldība un ārējās attiecības, pētniecība 

un izstrāde, apmācība un informētība.

COSI izveide ir arī veicinājusi saziņu un operatīvo 

sadarbību starp ES TI aģentūrām. COSI izstrādāja 

kopīgu dokumentu “Situācija ES iekšējās drošības 

jomā”, pamatojoties uz trim stratēģiskiem doku-

mentiem — Europol organizētās noziedzības radītā 

apdraudējuma novērtējumu (OCTA), ziņojumu par 

terorisma situāciju un tendencēm ES (TE-SAT) un 

Frontex ikgadējo riska analīzi (IRA). Tiek uzskatīts, 

ka šāds kopējs apdraudējuma novērtējums ir ļoti 

būtisks stabilākai sadarbībai starp attiecīgajām 

aģentūrām.
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5. Turpmākā rīcība

5.1. Stratēģija un mērķi

Europol atrodas savas attīstības izšķirošajā posmā un 

ir gatavs uzņemties galvenā dalībnieka pienākumus 

ES tiesībaizsardzības jomā. Tuvākajā nākotnē Europol 

stratēģija būs galvenais atskaites punkts tā ikdienas 

darbībai, lai nodrošinātu vislabāko atbalstu ES tiesī-

baizsardzības jomā notiekošajā sadarbībā.

Atbilstoši savai mērķtiecīgajai stratēģijai Europol tur-

pinās risināt vissvarīgākās problēmas, kā arī izman-

tos visas iespējas, lai gūtu lielākus panākumus un 

nodrošinātu materiālus ieguvumus. Europol izmantos 

šo stratēģiju plānotajā savu galveno mērķu īsteno-

šanā, nodrošinot ES unikālu operatīvo pakalpojumu 

kopumu trīs galvenajās jomās. 

• Darboties kā galvenajam ES tiesībaizsardzības 

darbību atbalsta centram. 

Tiks paveikts vēl vairāk, lai maksimāli palielinātu 

Europol rīcībā esošās informācijas operatīvo vēr-

tību un racionalizētu analīzes un citu operatīvo 

pakalpojumu sniegšanu. Europol uzņemas vadību 

efektīvākas sadarbības ieviešanā starp aģentūrām 

un tiesībaizsardzības partneriem, tostarp Eurojust 

un Interpolu.

• Kļūt par Eiropas Savienības kriminālās informā-

cijas centru.

Koordinācija starp dalībvalstīm kopēju informācijas 

trūkumu apzināšanā un vissvarīgāko noziedzības 

mērķu izmeklēšanas prioritāšu noteikšanā ir ļoti 

būtiska un tiks nostiprināta. Europol unikālās spē-

jas nodrošina tam iespēju pilnveidoties un kļūt par 

centrālo “informācijas spēkstaciju” ES šo jautājumu 

risināšanai un radīt informācijas platformu, kas var 

veicināt efektīvāku operatīvo reaģēšanu uz galve-

najiem drošības apdraudējumiem. Europol drošas 

informācijas apmaiņas tīkla l ietojum programmas 

turpmāka attīstīšana tuvinās Europol tiesībaizsar-

dzības “frontes līnijai”.

• Turpināt pilnveidoties kā ES tiesībaizsardzības 

zināšanu centram.

Europol paver iespējas jaunām metodēm, kuru 

pamatā ir inovācija un labākā prakse, kā arī nodro-

šina kvalitatīvu apmācību specializētās jomās, pie-

mēram, euro viltošanas, terorisma un narkotisko 

vielu laboratoriju likvidēšanas jomā.

Mēs novērsīsim jebkurus zināšanu un pieredzes trū-

kumus, izstrādājot un popularizējot labāko praksi 

un palīdzot dalībvalstīm, sniedzot tām atbalstu, 

konsultācijas un veicot izpēti tādās jomās kā apmā-

cība, tehniskais atbalsts, noziegumu novēršana, 

tehniskās un kriminālistiskās ekspertīzes metodes 

un analīze un izmeklēšanas procedūras.

5.2. Turpmākie plāni

Europol ir nostiprinājis savu stāvokli ES līmenī, daļēji 

pateicoties Lisabonas līgumam, savam jaunajam juri-

diskajam statusam (Padomes lēmums par Europol) 

un pašas aģentūras jaunajai stratēģijai un uzlabota-

jām spējām. Visu šo norišu rezultātā Europol ir kļuvis 

par unikālu sadarbības partneri ES tiesībaizsardzības 

iestādēm un par svarīgu ieguldījuma sniedzēju ES 

lēmumu pieņemšanas procesā.

Vēl viens Europol īpaši svarīgs temats ir demokrā-

tijas kontrole. Turklāt 2011. gadā var būt nepie-

ciešami jauni uzlabojumi šajā jomā, kas veicami, 

pamatojoties uz Eiropas Komisijas 2010. gada 

paziņojumu (9). Viena no galvenajām minētajām 

(9) Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par procedūrām 

Europol darbību pārraudzībai, kuru veic Eiropas Parlaments kopā ar valstu 

parlamentiem (COM(2010) 776 galīgā redakcija).
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paziņojumā paustajām idejām ir izveidot pastāvīgu 

apvienotu vai starpparlamentu forumu, ko pār-

stāvētu valstu parlamenti un Eiropas Parlamenta 

komitejas, kuras ir atbildīgas par policijas lietām. 

Komisijas mērķis ir arī palielināt Europol pārredza-

mību, veicinot saziņu ar Eiropas Parlamentu (EP) un 

valstu parlamentiem un nodrošinot, lai tie regulāri 

saņemtu attiecīgus Europol produktus. Vēl viens šīs 

jaunās pieejas aspekts varētu būt debates Pilsoņu 

brīvības, tieslietu un iekšlietu komitejā (LIBE) par 

Europol daudzgadu stratēģiju un tā gada darba 

programmu. LIBE komitejas mācību komandējums 

uz Europol mītni, kas notika 2010. gada jūnijā, jau 

var kalpot kā praktisks piemērs, kā tiek nostiprināta 

Europol demokrātiskā atbildība un pārredzamība. 

Šāda veida mācību komandējumus uzskata par sva-

rīgu instrumentu, lai izskaidrotu un popularizētu 

Europol potenciālu, koncentrējoties uz tā operatī-

vajiem instrumentiem, izlūkdatu analīzi un stabilu 

datu aizsardzības režīmu.

Europol kā vadošās ES tiesībaizsardzības iestādes 

mērķis ir rast vēl vairāk iespēju, kā racionalizēt cīņu 

pret organizēto noziedzību un terorismu. Šādas 

jaunas iespējas jau ir apzinātas, un dažas no tām ir 

nepieciešamība.

• Pilnveidot ES tiesību aktus kibernoziedzības jomā, 

lai nodrošinātu efektīvāku izmeklēšanu, izmantojot 

centralizētu ES pieredzi un resursus, piemēram, tos, 

kas ir Europol rīcībā.

• Uzlabot teroristu fi nansēšanas analīzi ar ES prog-

rammu, kas piešķir pievienoto vērtību tiesībaizsar-

dzībai, vienlaikus nodrošinot ES datu aizsardzības 

standartu ievērošanu.

• Izpētīt iespēju efektīvāk sadarboties ar privāto 

sektoru, lai varētu intensīvāk izmantot speciālās 

zināšanas tādos jautājumos kā kibernoziedzība, 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un ar inte-

lektuālo īpašumu saistīti noziegumi.

• Mobilizēt tiesībaizsardzību visā ES, lai saskaņoti 

risinātu kopīgas problēmas.

Neatkarīgi no šīm jaunajām politikas iespējām Euro-

pol galvenais mērķis joprojām ir atbalstīt ES tiesī-

baizsardzības kopienu, galvenokārt lai apturētu un 

likvidētu smagas organizētās noziedzības un teroristu 

grupējumus. Šī prioritāte nav mainījusies un nemainī-

sies, bet tiesībaizsardzības kopienai kopumā ir jātur-

pina īstenot novatorisku politiku, instrumentus un 

taktiku, lai pielāgotos norisēm pasaulē un apsteigtu 

noziedzniekus.

Ņemot vērā, ka noziedzīgā darbība kļūst arvien sarež-

ģītāka, jebkuri vietēja vai pat valsts mēroga centieni 

apkarot organizēto noziedzību un starptautisko tero-

rismu bez papildu atbalsta būtu lemti neveiksmei. 

Tāpēc Europol kopā ar ES dalībvalstīm un partneror-

ganizācijām uzņemsies arvien lielāku lomu ES iekšējās 

drošības aizsargāšanā. Spēcīgāks Europol nozīmē lie-

lākus panākumus izmeklēšanā un ES pilsoņu labāku 

pasargāšanu no smagu starptautisku noziegumu un 

terorisma radītajiem draudiem. 
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