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Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Padomes 2008.gada
24.oktobra Lēmuma 2008/852/TI par korupcijas apkarošanas
kontaktpunktu tīklu ieviešanu
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Padomes
Lēmuma 2008/852/TI par korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīklu1
(turpmāk – Lēmums 2008/852/TI) ieviešanu ir sagatavots pēc Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – Birojs) iniciatīvas saskaņā ar
Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr. 300 „Ministru kabineta
kārtības rullis” 58. un 59. punktiem un ņemot vērā Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja likuma 2.panta pirmajā daļā noteikto Biroja kompetenci
korupcijas novēršanā un apkarošanā. Informatīvais ziņojums ir sagatavots ar
mērķi informēt par saistībām, ko paredz Lēmums 2008/852/TI, un izteikt
priekšlikumus Latvijas dalībnieka noteikšanai.
Tīkla izveidošana
Atbalsts Eiropas pretkorupcijas iestāžu tīkla veidošanai pirmo reizi tika
pausts starptautiskās iniciatīvas „Eiropas partneri cīņā pret korupciju”
(European Partners against Corruption – EPAC) 4.ikgadējā konferencē
2004.gada novembrī Vīnē. Kā teikts šīs konferences noslēguma deklarācijā,
„policijas uzraudzības un pretkorupcijas iestāžu vadītāji un vadošie pārstāvji
atbalsta Eiropas Pretkorupcijas tīkla ideju, balstoties uz esošajām
struktūrām, un atbalsta pasākumus, kurus šajā virzienā veiktu nākamās ES
prezidentūras”. Pilnu deklarācijas tekstu var skatīt pēc adreses
http://www.epac.at/download/vienna_declaration.pdf.
2006.gadā ideja veidot korupcijas novēršanas un apkarošanas iestāžu tīklu
kļuva par vienu no Austrijas ES prezidentūras prioritātēm. Kopīgi ar Somiju,
Grieķiju, Ungāriju, Lietuvu, Luksemburgu un Slovākiju Austrija izstrādāja
un iesniedza izskatīšanai ES Padomes lēmuma projektu par Eiropas
pretkorupcijas iestāžu tīklu. Turpmākajās diskusijās par šo projektu valstis
nespēja vienoties par tīkla mērķiem un vadību. 2007.gadā Vācijas
prezidentūra izstrādāja jaunu lēmuma projektu. 2008.gada 24.oktobrī
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Luksemburgā ES Padome pieņēma Lēmumu 2008/852/TI par korupcijas
apkarošanas kontaktpunktu tīklu. Tas publicēts ES Oficiālajā vēstnesī L-301
2008.gada 12.novembrī.
Tīkla mērķi un darbība
Tīkla mērķis ir uzlabot ES dalībvalstu sadarbību korupcijas novēršanā un
apkarošanā. Tīkla uzdevumi ir veicināt informācijas apmaiņu par efektīviem
pasākumiem un pieredzi korupcijas novēršanā un apkarošanā un izveidot un
uzturēt kontaktus starp iestādēm un institūcijām dalībvalstīs, kuru uzdevums
ir novērst un apkarot korupciju.
Tīkla ietvaros nepieciešams nodrošināt kontaktpunktu sarakstu un
informāciju tīmekļa vietnē. Tīkla dalībniekiem jātiekas vismaz reizi gadā.
Dalībvalstīm jānosaka dalībnieki (sk. nākamo punktu „Dalībnieku
noteikšana”) un arī jāsedz noteikto dalībnieku izmaksas.
Sagaidāms, ka Tīkla darba kārtība un pasākumi tiks precizēti tā statūtos vai
darba programmā, kuru izstrādās dalībnieki.
Dalībnieku noteikšana
Saskaņā ar Lēmumā 2008/852/TI noteikto katrai dalībvalstij jānosaka Tīkla
dalībnieki. Šī lēmuma 2.pants paredz, ka par Tīkla dalībniekiem var noteikt
dalībvalstu iestādes un aģentūras, kuru uzdevums ir novērst un apkarot
korupciju. Lēmuma 2008/852/TI Preambulas 6.punktā teikts, ka Tīklā
iesaistītās iestādes un aģentūras varētu būt EPAC dalībnieces.
Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 2.panta
pirmo daļu Birojs ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes
iestāde, kas pilda šajā likumā noteiktās funkcijas korupcijas novēršanā un
apkarošanā.
Birojs ir augstākā valsts pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par valsts
politikas izstrādi korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā. Pamatojoties
uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 7.panta pirmās daļas
2.punktā paredzēto, Birojam izveidojusies pieredze koordinējot korupcijas
novēršanas un apkarošanas valsts programmā minēto institūciju sadarbību,
lai nodrošinātu programmas izpildi.
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Birojam ir ilgstoša pieredze pārstāvot Latviju, pildot tās starptautiskās
saistības korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā. Saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, Birojs koordinē piecos starptautiskos līgumos
paredzēto saistību izpildi, tajā skaitā Konvencijas „Par Eiropas Kopienu
finanšu interešu aizsardzību” Protokolā, Konvencijā „Par cīņu pret
korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas
Savienības dalībvalstu amatpersonas”, Eiropas Padomes Civiltiesību
pretkorupcijas konvencijā, Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas
konvencijas papildprotokolā un Eiropas Padomes līgumā „Par Pretkorupcijas
starpvalstu grupas (GRECO) nodibināšanu”.
Balstoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas
6.pantā prasīto, likuma „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas
konvenciju” 2.pantā noteikts, ka Birojs ir kompetentā iestāde korupcijas
novēršanā.
Birojs piedalās EPAC kopš 2004.gada. EPAC ir starptautiska iniciatīva, kas
tika izveidota 2001.gadā un apvieno 27 ES dalībvalstu policijas uzraudzības
un pretkorupcijas iestādes. Birojs piedalās EPAC ikgadējās konferencēs,
vasaras skolās, kā arī ir iekļauts kontaktiestāžu katalogā. Birojs un Lietuvas
Īpašās izmeklēšanas dienests vada EPAC Pretkorupcijas iestāžu darba grupu.
EPAC sekretariātu nodrošina Austrijas Iekšlietu ministrijas Iekšējo
jautājumu birojs. Vairāk informācijas var atrast EPAC mājas lapā
http://www.epac.at.
Ņemot vērā augstākminēto, ierosinām par Tīkla dalībnieku noteikt Biroju.
Birojs informēs citas iestādes par Tīkla ietvaros izstrādātajiem un
pieņemtajiem lēmumiem un plānotajām darbībām, ja tie skars jautājumus,
kas ir citu iestāžu kompetencē.
Šis ir ilgtermiņa projekts, kas ļaus nostiprināt kontaktus ar atbildīgajām
iestādēm citās Eiropas Savienības valstīs, apmainīties ar informāciju un
pieredzi, lai efektīvāk atklātu koruptīvus noziedzīgus nodarījumus un ņemtu
vērā tendences Eiropas Savienībās valstīs, veidojot pretkorupcijas politiku
un korupcijas novēršanas pasākumus. Paredzams, ka galvenokārt izdevumi
būs saistīti ar komandējumiem, un tie tiks segti no Birojam pieejamiem
kārtējiem valsts budžeta līdzekļiem vai piesaistītā ārvalstu vai starptautiskā
finansējuma. Dalību Tīklā Birojs nodrošinās, izmantojot tam pieejamos
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administratīvos un esošos cilvēkresursus. Tādējādi, kopumā ieguvumi no
projekta varētu būt daudz nozīmīgāki, nekā izmaksas.
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