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I ETEK MĪGS PRO KU RO RS CĪ ŅĀ P R E T K R ĀP Š AN U E S

līdzekļi, kas paredzēti ES labklājības celšanai.

Pirmā šāda veida pārnacionāla
iestāde

Katru gadu pārrobežu krāpšanas PVN jomā ES
un dalībvalstu budžetos rada zaudējumus aptu-

EPPO izmeklēšanu un kriminālvajāšanu veiks

veni 50 miljardu euro apmērā. 2017. gadā dalīb-

atbilstoši noteiktajai kompetencei ES dalībvalstu

valstis ir ziņojušas par krāpnieciskām darbībām

teritorijā un lietas iztiesātas dalībvalstu tiesās. Šo

pret ES finanšu līdzekļiem aptuveni 500 miljonu

procesu koordinēs un pārraudzīs EPPO centrā-

euro apmērā.

lais līmenis.

Šādi noziegumi bieži vien netiek pietiekami efek-

EPPO, kas izveidota saskaņā ar 2017. gada 12.

tīvi izmeklēti un vainīgie sodīti nacionālā līmenī,

oktobra Padomes Regulu (ES) 2017/1939 (EPPO

jo trūkst tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu varas

Regula), būs pirmā prokuratūra, kas veiks pārna-

resursu, vai dalībvalstīs ES finanšu aizsardzība nav

cionālu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu. EPPO

noteikta kā prioritāte. Turklāt pārrobežu lietas ir

uzsāks īstenot savas pilnvaras 2020. gada beigās.

grūti izmeklējamas un problēmas rada nepilnības
tiesībsargājošo iestāžu sadarbībā. Vērienīgas krāpšanas un korupcijas lietas netiek pienācīgi izmeklētas, bet vainīgie - tiesāti un sodīti, tas rada viņos
nesodāmības sajūtu.

Uz to jāreaģē

EPPO: GALVENIE FAKTI
Centrālais līmenis:
•
•
•

Lisabonas līguma 86. pants ir pamats jaunas ES
institūcijas - Eiropas Prokuratūras (EPPO) – izveidošanai. EPPO ievērojami mainīs spēles noteikumus krāpšanas apkarošanas jomā iesaistītajās ES
dalībvalstīs. Lai aizsargātu ES finanšu intereses,

•
•
•

EPPO ir kompetenta un spēs ātri veikt noziedzīgu
nodarījumu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu.
Izmantojot arī dalībvalstīs esošos resursus un savlaicīgi apmainoties ar informāciju, EPPO uzlabos

•

Decentralizētais līmenis
•

ES finanšu interešu aizsardzību, novērsīs izmeklēšanas un tiesu iestāžu sadarbības nepilnības,
ko nespēj risināt pašreizējās Eiropas Savienības
struktūras, tai skaitā Eurojust, vai Eiropas Birojs
krāpšanas apkarošanai (OLAF), veicot administratīvu izmeklēšanu par krāpšanas gadījumiem, kā
arī nodrošinās efektīvāku izmeklēšanu un kriminālvajāšanu visās iesaistītajās ES dalībvalstīs.

atrašanās vieta Luksemburgā;
Eiropas galveno prokuroru ieceļ Eiropas
Parlaments un Padome;
EPPO Kolēģijā ietilpst Eiropas galvenais
prokurors un Eiropas prokurori;
Padome iecels 22 Eiropas prokurorus
(viens no katras iesaistītās dalībvalsts);
Pastāvīgās palātas veidos priekšsēdētājs
un divi locekļi;
EPPO Kolēģija ieceļ Administratīvo
direktoru;
centrālajā līmenī strādās vairāk nekā
100 darbinieki.

Katrā iesaistītajā dalībvalstī būs vismaz divi
Eiropas deleģētie prokurori.

Paredzamais darbības sākums
•

Pēc 2020. gada 20. novembra
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Noziedzniekus vienmēr ir interesējuši finanšu

EPPO
kompetence
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NEATKARĪGA IZMEKL ĒŠANA UN K R I M I NĀLVAJĀŠ ANA

EPPO ir pirmā pārnacionālā prokuratūra, kurai ir

Finansiāli zaudējumi

tiesības neatkarīgi veikt noziedzīgu nodarījumu,
kas apdraud ES finanšu intereses, izmeklēšanu

EPPO izmeklēs krāpšanas un citus noziegumus,

un kriminālvajāšanu.

kas apdraud ES finanšu intereses (noziedzīgi
nodarījumi, kas iekļauti 2017. gada 25. aprīlī Eiropas

Tā varēs veikt noziedznieku kriminālvajāšanu

Padomes pieņemtajā direktīvā par ES finanšu

un nodošanu tiesai 22 iesaistītajās ES dalībvalstīs.

interešu aizsardzību (ES) 2017/1371):

Neiesaistītās dalībvalstis EPPO varēs pievienoties
jebkurā brīdī.

•	krāpšana, kas skar ES ieņēmumus un izdevumus;
•	krāpšana saistībā ar PVN, ja tā saistīta ar divu

EPPO neatkarība

vai vairāku dalībvalstu teritorijām un zaudējumi
pārsniedz vismaz 10 miljonus euro;

EPPO pamatā ir tās neatkarība. No iecelšanas brīža
Eiropas galvenais prokurors, Eiropas prokurori un
Eiropas deleģētie prokurori tiek aizsargāti pret jebkāda veida neatbilstošu ietekmi Eiropas vai nacionālajā līmenī (piemēram, politisku iejaukšanos
izmeklēšanā un kriminālvajāšanā).

•	
krāpšanas

ceļā

no

ES

budžeta

gūtu

līdzekļu legalizēšana;
•	
aktīva

un

pasīva

korupcija

vai

līdzekļu

izšķērdēšana, kas ietekmē ES finanšu intereses;
•	dalība noziedzīgās organizācijās, ja to mērķis ir
veikt noziegumus pret ES budžetu.

Lai gan EPPO ir pilnīgi neatkarīga, tā ir atbildīga Eiro-

Šādas krāpnieciskās darbības tieši ietekmē cilvēku

pas Parlamentam, Padomei un Eiropas Komisijai

ikdienu, veicina iedzīvotājos sociālo nedrošību,

par tās vispārējām darbībām, neskarot EPPO rīcības

nodara nopietnu kaitējumu tautsaimniecībai un

brīvību un konfidencialitāti attiecībā uz veiktajām

uzņēmumiem, kā arī kopumā mazina uzticību Eiro-

izmeklēšanām un kriminālvajāšanām.

pas Savienībai.

Veicot izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, EPPO

EPPO ir paredzēta arī papildkompetence - veikt

vadīsies pēc proporcionalitātes un taisnīguma prin-

izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par jebkuru

cipa pret aizdomās turētajām, apsūdzētajām perso-

citu noziedzīgu nodarījumu, kas ir saistīts ar

nām, lai nostiprinātu pierādījumus par noziedzīga

2017. gada 25. aprīlī Eiropas Padomes pieņemtajā

nodarījuma sastāva esamību vai neesamību.

direktīvā par ES finanšu interešu aizsardzību (ES)
2017/1371 noteiktajiem noziedzīgajiem nodarījumiem (piemēram, dokumentu viltošana),

kuru mērķis ir nodrošināt materiālus vai juri-

(piemēram, dalībvalsts budžetam). Lai gan EPPO

diskus līdzekļus, lai izdarītu noziedzīgu noda-

varēs personas saukt pie kriminālatbildības par

rījumu, vai nodrošinātu peļņu vai labumu no

dažādu

izdarītā noziedzīgā nodarījuma. Atkarībā no

EPPO noteiks prioritātes attiecībā uz lietām, kas

papildu izdarītā noziedzīgā nodarījuma sankci-

ietilpst tās kompetencē, balstoties uz kopīgu

jas, ja tā ir smagāka par noziedzīgu nodarījumu,

EPPO kriminālvajāšanas politiku. Turklāt EPPO

kas tieši apdraud ES finanšu intereses, sankciju,

var nolemt neuzsākt vai nodot kompetentajām

papildus izdarīto noziedzīgo nodarījumu varēs

valsts iestādēm uzsāktas krāpšanas lietas, kurās

izmeklēt un kriminālvajāšanu veikt dalībvalstu

radītais zaudējums nepārsniegs 100 000 euro,

nacionālās prokuratūras. EPPO atturēsies no

vai noziedzīgā nodarījuma smaguma pakāpes

savas kompetences īstenošanas arī gadījumos, ja

vai procesa sarežģītības dēļ attiecīgo lietu nav

zaudējumi Eiropas Savienības budžetam nepār-

nepieciešams uzsākt, izmeklēt un veikt krimi-

sniegs citam cietušajam radītos zaudējumus

nālvajāšanu Eiropas Savienības līmenī.

nodarījumu

izdarīšanu,

EPPO IZMEKLĒTIE NOZIEDZĪGIE NODARĪJUMI
EPPO izmeklēs jebkāda veida krāpšanu saistībā ar ES finansējumu, piemēram, krāpšanu no
reģionālajiem attīstības fondiem, lauksaimniecības attīstības fondiem, iepirkumu procedūru
ļaunprātīgu izmantošanu utt. EPPO izmeklēs arī sarežģītas karuseļveida PVN krāpšanas lietas

Karuseļveida PVN krāpšanas
Dalībvalstī dibināts uzņēmums - "starpnieks" piegādā preces, kuras atbrīvotas no PVN, uzņēmumam,
kas ir nodibināts citā dalībvalstī - "pazudušais komersants".
Pēc tam “starpnieks” izmanto to pašu preču, kas atbrīvotas no PVN, piegādi Kopienas iekšienē un atkārtoti
pārdot tās pašas preces “pazudušā komersanta” dalībvalsts vietējā tirgū par ļoti konkurētspējīgu cenu.
Konkurētspējīgā cena ir iespējama, jo, neskatoties uz to, ka tirgotājs no pircējiem iekasē PVN, nodokļu
iestādē tas netiek deklarēts. Izmantojot šādu fiktīvu shēmu, tiek vairota “starpnieka” gūtā peļņa.
Pēc tam tirgotājs “pazūd” un valstī, kurā preces vai pakalpojumi tika patērēti, nodokļus nevar iekasēt.
Šādi darījumi var tikt atkārtoti.

Kāda ir EPPO pievienotā vērtība?
•

Tai ir mandāts, pilnvaras un resursi, lai iesaistītajās dalībvalstīs mazinātu izmeklēšanas
nepilnības, noziedzīgu nodarījumu pret ES finanšu interesēm apkarošanā;

•

tā var veikt dažāda rakstura informācijas pārbaudes attiecībā uz pārrobežu lietām un dalīties ar
to ar citām ES institūcijām un nacionālajām iestādēm;

•

dalībvalstīm ir pienākums informēt EPPO par pārrobežu PVN krāpšanas lietām, kas var radīt
zaudējumus virs 10 miljoniem euro.

Iepirkuma procedūras
ES iepirkuma procedūras bieži vien ir ļoti tehniskas un var tikt izmantotas ļaunprātīgi, piekļūstot
konfidenciālai informācijai, lai konkrēts kandidāts gūtu priekšrocību.
Šādos gadījumos valsts iestādēm ir ļoti grūti atklāt un izmeklēt jebkādas neatbilstības saistībā ar
krāpšanu.

Kāda ir EPPO pievienotā vērtība?
•

Tā apvieno augsti kvalificētus darbiniekus un sadarbības partnerus, kas nodrošinās
nepieciešamās ekspertīzes;

•

tai ir kapacitāte veikt pārrobežu izmeklēšanu dažādu iesaistīto dalībvalstu teritorijās;

•

tā izmantos vienkāršotās procesa pabeigšanas formas, kas ir identiskas tām, kādas pieejamas
dalībvalstu prokuroriem.
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noziedzīgu

Kā EPPO
darbojas?
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PĀRROB EŽU S A DA RB ĪBA DALĪ BVALS TS UN E S I N TE R E S Ē S
EPPO darbosies kā vienota iestāde, kas izveidota

EPPO var patstāvīgi iegūt informāciju no citiem

centrālajā un decentralizētajā līmenī. Centrālo

avotiem, piemēram, ziņu reportāžām, privātper-

līmeni veidos EPPO Kolēģija, kuras sastāvā ietilps

sonām vai trauksmes cēlējiem. Trauksmes cēlēji

Eiropas galvenais prokurors, 22 Eiropas prokurori

būs aizsargāti atbilstoši ES direktīvai “Par to per-

un Pastāvīgās palātas.

sonu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem”, lai viņus neatturētu

Decentralizētais līmenis balstās uz katras iesaistītās

bailes no atriebības.

dalībvalsts tiesību sistēmu un Eiropas deleģētajiem
sīgam dalībvalsts prokuroram vai tiesnesim.

Kriminālprocesa uzsākšana
un izmeklēšana

Informācijas saņemšana

Pēc tam, kad kriminālprocesu būs uzsācis EDP

prokuroriem (EDP). Lai kļūtu par EDP, jābūt pilntie-

vai Pastāvīgā palāta, izmeklēšanu vadīs EDP no
Lai efektīvi izmeklētu noziedzīgos nodarījumus,

tās ES dalībvalsts, kurā koncentrētas noziedzīgās

veiktu kriminālvajāšanu un sodītu vainīgos, EPPO

darbības, piemēram, kur izdarīts vairāk nozie-

jābūt pienācīgi informētai par jebkuru faktu, kas

dzīgo nodarījumu, vai izdarīts smagākais nozie-

varētu tikt atzīts par EPPO izmeklēšanas kompe-

dzīgais nodarījums.

tencē esošu noziedzīgu nodarījumu.
Noteiktās lietās, ja tam ir pietiekams juridiskais
Tādēļ kompetentajām valsts iestādēm, Eiropas

pamatojums, izmeklēšanu vadīt var norīkot EDP

Savienības institūcijām, organizācijām, birojiem

no citas dalībvalsts, piemēram, no dalībvalsts,

un aģentūrām bez kavēšanās jāinformē EPPO par

kuras pilsonis ir aizdomās turētais vai kura ir aiz-

konstatētajām darbībām, kuras apdraud ES finan-

domās turētā pastāvīgā dzīvesvieta, vai valsts,

siālās intereses.

kurā noziedzīgā nodarījuma rezultātā radīti lielāki
finansiālie zaudējumi.

Lai

EPPO

saņemtu

strukturētu

informāciju

atbilstoši EPPO Regulai, dalībvalstu kompetentās

EDP var uzsākt izmeklēšanu un/vai uzdot to darīt

institūcijas izmantos jau pastāvošās ziņošanas

un veikt kompetentajai valsts iestādei.

procedūras nacionālajā līmenī vai Eiropas Biroja
krāpšanas apkarošanai (OLAF) ziņošanas proce-

Lai gan EPPO nodos lietas kompetentajām valsts

dūras Eiropas Savienības līmenī.

tiesām saskaņā ar valsts tiesību aktiem, EPPO
darba

iekšējo

organizāciju

noteikts

iekšējās

kārtības noteikumi, ko pieņems EPPO Kolēģija,

Pastāvīgās palātas pilnvaras

balstoties uz EPPO Regulu.
Noslēdzoties

Izmeklēšanas uzraudzība

izmeklēšanas

procesam,

Pastā-

vīgā palāta balstoties uz attiecīgā EDP iesniegto
lēmumprojektu, lems par lietas nodošanu valsts

EDP veikto izmeklēšanu uzraudzīs Pastāvīgā

tiesai, lietas nodošanu pēc piekritības, lietas

palāta, kā arī Eiropas prokurors no tās pašas dalīb-

izbeigšanu vai vienkāršotas kriminālprocesuālo

valsts, kurā savus pienākumus veiks EDP. Tā

attiecību

kā uzraugošajam Eiropas prokuroram ir plašas

ras piemērošanu.

taisnīgas

noregulēšanas

procedū-

attiecīgās dalībvalsts valodas un tiesību sistēmas
zināšanas, tad Eiropas prokurors varēs pilnvēr-

Pastāvīgā palāta varēs kriminālprocesu, balstoties

tīgi iesaistīties procesuālajās darbībās un atrasties

uz attiecīgā EDP ierosinājuma, izbeigt arī gadī-

pastāvīgā dialogā ar EDP.

jumā, ja kriminālvajāšana nav iespējama pierādījumu trūkuma dēļ, iestājies kriminālatbildības

Pastāvīgā palāta ar Eiropas prokurora starpniecību

noilgums, konstatēta ne bis in idem principa

varēs dot norādījumus par izmeklēšanas veik-

neievērošana, spēkā stājusies amnestija, spēkā ir

šanu EDP.

kriminālprocesuālā imunitāte u.c. Kriminālpro-
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Būtiskas pilnvaras

nošanu jaunatklātu apstākļu dēļ. EPPO Regulā
uzskaitītie kriminālprocesa izbeigšanas pamati

Papildus izmeklēšanas un kriminālprocesuāla-

ir izsmeļoši.

jām darbībām, kas EDP ir pieejamas, balstoties uz
valsts tiesību aktiem, EDP (lietās, kur noziedzīgais

Lietu nodošana tiesai

nodarījums sodāms ar maksimālo sodu - brīvības atņemšanu uz vismaz četriem gadiem) ir

Valsts apsūdzību tiesā EPPO vārdā uzturēs

tiesības pieprasīt izmeklēšanas pasākumus, kuri

EDP, ievērojot attiecīgos valsts tiesību aktus un

noteikti EPPO Regulā. Minētajā ietilpst kratīša-

EPPO Regulu.

nas izdarīšana, noziedzīgi iegūtu līdzekļu arests,
sakaru līdzekļu un personas korespondences

Ja nacionālajos tiesību aktos paredzētas vienkār-

kontrole u.c. EPPO Regulā noteiktās kriminālpro-

šotas iztiesāšanas procedūras, piemēram, vieno-

cesuālās darbības.

šanās, tad tās būs iespējams piemērot.

Pārrobežu lietās EDP izmeklēšanas pasākumus
varēs uzdot citas dalībvalsts EDP, neizmantojot
esošos starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības
instrumentus. Tas ir būtiski, lai EPPO pārrobežu
lietās varētu darboties kā vienota prokuratūra ES
līmenī. Kā izņēmums būs personas izdošana, ko
pieprasa citas dalībvalsts EDP. Personas izdošanu
reglamentēs Padomes Pamatlēmums (2002. gada
13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par
nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm.

Horizontālās attiecības
Noteiktos

gadījumos

kriminālprocesu

varēs

nodot pirmstiesas procesa veikšanai EDP no
citas dalībvalsts. Atsevišķos gadījumos un pēc
tam, kad to apstiprinās Pastāvīgā palāta, Eiropas
prokurors varēs veikt izmeklēšanu savā izcelsmes valstī, uzņemoties EDP pilnvaras, atbildību
un pienākumus.

E I R O PA S P R O K U R AT Ū R A ( E P P O)

cesa izbeigšana neizslēdz kriminālprocesa atjau-

"Mums ir nulles tolerance attiecībā uz krāpšanu,
kas skar ES budžetu. Katrs tā cents ir jātērē ES labā."

EPPO
statistika

ES KOMISĀRS GINTERS ETINGERS (GÜNTHER OETTINGER), 2017

E S FONDU A I Z S A RDZ Ī B A E S I E DZ Ī VOTĀ JI E M

E I R O PA S P R O K U R AT Ū R A ( E P P O)
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EPPO: PIRMAIS ES
PĀRNACIONĀLAIS PROKURORS

APDRAUDĒTI MILJARDIEM
ES IEDZĪVOTĀJU EURO

Pārskats

ES budžets

137,4 MILJARDI EURO
Kopējie izdevumi (2017)

1 146
467,1 MILJONI EURO

Centrālā līmeņa atrašanās vieta: Luksemburgā
Eiropas galvenais prokurors: 1 (+ 2 vietnieki)
Eiropas prokurori: 22 (viens no katras
iesaistītās dalībvalsts)
Pastāvīgā palāta: 3 pastāvīgie locekļi
Eiropas deleģētie prokurori: 44+
Centrālā līmeņa darbinieku skaits: 100+
Plānotais EPPO sākuma datums:
2020. gada beigas

Ziņoto krāpšanas
gadījumu skaits
(2017)

Minimālais materiālais zaudējums
kriminālprocesā:
•1
 0 000+ euro Krāpšana saistībā ar ES finansējumu
(izņēmuma gadījumos zem 10 000 euro);
• 10 000 000+ euro Pārrobežu krāpšana PVN jomā;

Ziņoto krāpšanas
gadījumu vērtība

22

Iesaistītās dalībvalstis
Austrija
Beļģija
Bulgārija
Horvātija
Kipra
Čehijas
Republika
Igaunija
Somija
Francija
Vācija
Grieķija

Itālija
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Malta
Nīderlande
Portugāle
Rumānija
Slovākija
Slovēnija
Spānija

5

Neiesaistītās
dalībvalstis
(var pievienoties
jebkurā brīdī)
Ungārija
Īrija
Polija
Zviedrija
Apvienotā Karaliste

1

Nepiedalās
Dānija

3

Galvenie
sadarbības
partneri
Eurojust
OLAF
Europol

ES iedzīvotāju
aizsardzība

4

DA RBĪBAS PĀ RRAU D ZĪBA UN P E R S ONAS DATU AI Z S AR DZ ĪBA
Visu ES iedzīvotāju interesēs EPPO Regulā ir ietverti

būtības vai attiecīgās kompetences īstenošanu sais-

vairāki tiesību aizsardzības mehānismi attiecībā uz

tībā ar strīdiem par kriminālprocesa piekritību.

aizdomās turētajām, apsūdzētajām personām, lieciniekiem un cietušajiem.

Personas datu aizsardzība

Tiesību nodrošināšana

Īpaša uzmanība tiek pievērsta personas datu aizsardzībai, ko EPPO apstrādās savā lietvedības sistēmā

EPPO kā jebkurai citai ES institūcijai pilnībā jāievēro

vai nodos trešajām pusēm. Šie dati tiks aizsargāti

Eiropas Savienības Pamattiesību harta, īpaši tiesības

atbilstoši spēkā esošajiem ES tiesību aktiem. Eiro-

uz taisnīgu tiesu, juridisko palīdzību un nevainī-

pas datu aizsardzības uzraudzītājs būs atbildīgs par

guma prezumpcija (47. un 48. pants), kā arī ne bis in

EPPO konsultēšanu un uzraudzību saistībā ar datu

idem princips (50. pants).

aizsardzības noteikumu ievērošanu.

EPPO jāievēro kriminālprocesuālo tiesību jomā
pieņemtajās ES direktīvās noteiktie kriminālprocesā
iesaistīto personu tiesību aizsardzības pasākumi un
mehānismi. Katra aizdomās turētā vai apsūdzētā
persona varēs izmantot arī tās procesuālās garantijas, kas tai pieejamas saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem.

Pārsūdzības tiesības
Kā jebkuras cita iestādes, kas veic izmeklēšanu un
kriminālvajāšanu, EPPO pieņemtie lēmumi tiks
pakļauti pārsūdzības mehānismam, kas tiks nodrošināts atbilstoši dalībvalsts likumdošanai, kurā EPPO
veiks izmeklēšanu.
Eiropas Savienības tiesa (EST) varēs sniegt prejudiciālus nolēmumus jautājumos par EPPO procesuālo
darbību tiesiskumu; ES tiesību aktu normu interpretāciju vai spēkā esamību; tostarp EPPO Regulu
un tās normām attiecībā uz EPPO kompetenci pēc

EPPO NODROŠINĀTĀS
ES PROCESUĀLĀS
TIESĪBAS
(a)	uz mutisku un rakstisku tulkojumu
atbilstoši Direktīvai 2010/64/ES;
(b)	uz informāciju un piekļuvi lietas
materiāliem atbilstoši Direktīvai 2012/13/ES;
(c)	uz advokāta palīdzību un saziņu ar
trešajām personām un to informēšanu
aizturēšanas gadījumā atbilstoši Direktīvai
2013/48/EU;
(d)	klusēt un tikt uzskatītam par nevainīgu
atbilstoši Direktīvai (ES) 2016/343;
(e)	uz juridisko palīdzību atbilstoši Direktīvai
(ES) 2016/1919.

E I R O PA S P R O K U R AT Ū R A ( E P P O)
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Sadarbība
ar partneriem

E I R O PA S P R O K U R AT Ū R A ( E P P O)
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SADARB ĪBA A R C ITĀ M I E S TĀDĒ M UN
NEIE S A IS T ĪTA JĀ M DA L Ī BVALS TĪ M
Lai efektīvi funkcionētu, EPPO nevar darboties

Europol

izolēti. Tai jāveido attiecības un sadarbība ar ies-

Starp EPPO un Europol tiks definēti nosacījumi,

tādēm un dienestiem gan ES, gan arī ārpus tās,

kas noteiks sadarbības kārtību. Izmeklēšanas laikā

galvenokārt, izveidojot efektīvu sadarbību un ātru

Europol sniegs tās rīcībā esošo būtisku informā-

informācijas apmaiņu.

ciju un analītisko atbalstu.

Lai gan EPPO tuvākie sadarbības partneri ir Eurojust, OLAF un Europol, tā cieši sadarbosies arī ar

Neiesaistītās dalībvalstis
un trešās valstis

pārējām Eiropas Savienības institūcijām, neiesaistīto dalībvalstu institūcijām, kā arī trešajām valstīm

Neierobežojot Eurojust sniegto atbalstu, vidēja un

un starptautiskajām organizācijām.

ilgtermiņa attiecības starp EPPO, trešo valstu un

Eurojust

neiesaistīto dalībvalstu izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un tiesu institūcijām regulēs sadarbības līgumi.

Eurojust būs svarīgs EPPO partneris. Līdzās informācijas, tostarp personas datu apmaiņai, un

Tie var ietvert, piemēram, informācijas apmaiņas

netiešas piekļuves nodrošināšanai savai lietvedī-

kārtību un sadarbības koordinatoru nosūtīšanu,

bas sistēmai, Eurojust palīdzēs koordinēt sadar-

vai kontaktpunktu izveidi, lai uzlabotu abpu-

bību ar tiesu iestādēm neiesaistītajās dalībvalstīs

sējo sadarbību.

un trešajās valstīs.

OLAF

Ja attiecīga līguma nav, tad iesaistītā dalībvalsts
informēs EPPO kā kompetento iestādi, lai tiktu
piemēroti

ES

starptautiskās

krimināltiesiskās

Sadarbība ar OLAF tiks balstīta uz savstarpēju

sadarbības instrumenti un attiecīgie starptautis-

informācijas apmaiņu un citām nepieciešama-

kie līgumi.

jām darbībām. Proti, EPPO kriminālizmeklēšanas
būs prioritāras un OLAF šajos gadījumos neuzsāks
paralēlas administratīvās izmeklēšanas, bet pilnībā atbalstīs EPPO veiktās kriminālizmeklēšanas.
Savukārt gadījumos, kad EPPO nolems neveikt
izmeklēšanu vai izbeigt lietu, OLAF tiks sniegta
visa informācija, lai tas varētu izvērtēt piemērotāko turpmāko rīcību.

"Eiropas prokuratūras dibināšana mainīs spēles noteikumus.
Daudzi krāpšanas gadījumi, kas vērsti pret ES budžetu, ir
pārnacionāli. Tādēļ mums ir nepieciešama institūcija, kas spēj
ne tikai izmeklēt, bet arī saukt pie atbildības pāri robežām."
ES KOMISĀRE VERA JOUROVA (VĚRA JOUROVÁ), 2017

UZZINIET VAIRĀK
EPPO izveidošanas regula
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj
Ievadinformācija par EPPO
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicialcooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/
european-public-prosecutors-office_en
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Eiropas prokuratūra (EPPO) ir neatkarīga un decentralizēta
Eiropas Savienības prokuratūra, kuras kompetencē ir
veikt izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un kriminālprocesa
virzību saistībā ar krāpšanu un korupciju, kas skar ES
budžetu. Tās unikālās pilnvaras ierosināt kriminālvajāšanu
ES līmenī nozīmē, ka mūsu ES budžetā ieguldītā nauda
tiks labāk pasargāta.

