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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz 
Saprašanās memorandu starp Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju un Eurojust
(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes projektu (11595/2015),

– ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 
1. punktu un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem 
Padome ar to ir apspriedusies (C8-0303/2015),

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido 
Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem1, un jo īpaši tā 26. panta 
2. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2015. gada 16. aprīļa spriedumus2,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0353/2015),

1. apstiprina Padomes projektu;

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta 
apstiprinātajā tekstā;

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

4. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

1 OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.
2 Tiesas 2015. gada 16. aprīļa spriedumi apvienotajās lietās C-317/13 un C-679/13 Parlaments/Padome, 
ECLI:EU:C:2015:223 un lietā C-540/13 Parlaments/Padome, ECLI:EU:C:2015:224.
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PASKAIDROJUMS

Ar minēto īstenošanas lēmumu tiek apstiprināts tas, ka Eurojust slēdz Saprašanās memorandu 
starp Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (ITSB), par kuru saskaņā ar Reglamenta VI pielikumu 
atbildīga ir Juridiskā komiteja, un Eurojust.

Saprašanās memoranda (SM) slēgšanas mērķis ir veicināt Eurojust un ITSB sadarbību, 
ievērojot abu iestāžu attiecīgās pilnvaras. 

SM 3. panta 5. punktam būtu vērts pievērst īpašu uzmanību, jo „[i]nformācijas vai pieredzes 
apmaiņa, kas ir paredzēta šajā SM, neattiecas uz operatīvās informācijas sniegšanu, tostarp 
informācijas par identificētu vai identificējamu personu sniegšanu”. Šo skaidrojumu atzinīgi 
novērtēja Eurojust Apvienotā uzraudzības iestāde. Referents šim risinājumam pilnībā piekrīt 
un aicina Padomi uzraudzīt SM 3. panta 5. punktā paredzēto datu aizsardzības garantiju 
nodrošināšanu praksē. 

Vēl viena interesenta norma ir 6. pants par strīdu izšķiršanu. Saskaņā ar šā panta 1. punktu 
strīdi par SM interpretāciju vai piemērošanu ir jāizšķir Eurojust un ITSB „pārstāvju apspriežu 
un sarunu ceļā”, tādējādi nepieļaujot strīdu izšķiršanu, ko īstenotu kāda trešā puse. Šāds 
regulējums atbilst lielākajai daļai citu šāda veida nolīgumu1. 

Savukārt minētās normas 2. punktā ir noteikts, ka SM noteikumu nopietna pārkāpuma 
gadījumā vai gadījumā, kad Eurojust un ITSB skatījumā šāds pārkāpums var notikt tuvākajā 
laikā, abas puses ir tiesīgas apturēt SM darbību uz laiku, kurā notiek šīs normas 1. punktā 
minētā apspriešanās un sarunas. Šī norma par apturēšanu ir neparasta salīdzinājumā ar citiem 
Eurojust noslēgtajiem nolīgumiem. 

Tomēr izrādās, ka Eurojust un ITSB vienojās par SM noslēgšanu, jo, kā teikts memoranda 
6. apsvērumā, abas puses „vēlējās un bija gatavas veidot stratēģisku sadarbību, kas tām varētu 
palīdzēt sasniegt to attiecīgos mērķus”. Var secināt, ka Eurojust un ITSB atzīst, ka SM 
noteikumi, tostarp 6. pants, sekmē šo uzdevumu labāku izpildi. Līdz ar to jākonstatē, ka SM tā 
tagadējā redakcijā atbilst Eurojust un ITSB kopīgajām interesēm un ka tas Padomei būtu 
jāapstiprina. 

1 Skatīt, piemēram, Saprašanās memoranda par sadarbību starp Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru un 
Eurojust 9. pantu, Saprašanās memoranda par sadarbību starp Frontex un Eurojust 9. pantu un Saprašanās 
memoranda par sadarbību starp Eurojust un Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (EMCDDA) 
7. pantu. Izņēmums ir Nolīguma starp Eurojust un Europol 21. pants, kurā ir paredzēta strīdu izskatīšana, ko 
īsteno ad hoc komiteja. 
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
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