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* 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 priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Austriju, Luksemburgu un Rumāniju 
pilnvaro Eiropas Savienības interesēs akceptēt Baltkrievijas un Uzbekistānas 
pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas 
civiltiesiskajiem aspektiem
(COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2018)0530),

– ņemot vērā 1980. gada Hāgas Konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas 
civiltiesiskajiem aspektiem 38. panta ceturto daļu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. panta 3. punktu, kā arī 
218. panta 6. punkta otrās daļas b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir 
apspriedusies (C8-0378/2018),

– ņemot vērā Tiesas atzinumu1 par Eiropas Savienības ekskluzīvo ārējo kompetenci 
attiecībā uz deklarācijas par pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par 
starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem akceptēšanu,

– ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu un 108. panta 8. punktu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0458/2018),

1. pilnvaro Austriju, Luksemburgu un Rumāniju Eiropas Savienības interesēs akceptēt 
Baltkrievijas un Uzbekistānas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par 
starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem; 

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences 
Pastāvīgajam birojam.

1 Tiesas 2014. gada 14. oktobra atzinums, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
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PASKAIDROJUMS

1980. gada 25. oktobra Hāgas konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas 
civiltiesiskajiem aspektiem ir ļoti svarīgs tiesību akts. To ir ratificējušas visas Eiropas 
Savienības dalībvalstis.

Šajā konvencijā ir noteikts mehānisms, ar kura palīdzību līgumslēdzējas valstis sadarbojas, lai 
rastu risinājumu starptautiskās bērnu nolaupīšanas gadījumos.

Daudzos gadījumos šīs problēmas rodas pāriem, kas vairs nedzīvo kopā. Ja māte vai tēvs nav 
vienas valsts valstspiederīgie, viņiem var rasties vēlme izmantot attiecīgo dalībvalstu 
sadarbības trūkumu, lai panāktu aizgādību pār bērnu. Presē bieži vien mēs lasām par tādas 
bērnu starptautiskās nolaupīšanas gadījumiem, kas tiek veikta pēc tam, kad bērna vecāki 
kopdzīvi ir pārtraukuši vai ir šķīrušies.

Lielākā problēma šādās situācijās ir atsevišķo valstu tiesību sistēmu neobjektivitāte par labu 
saviem valstspiederīgajiem. Bieži var gadīties, ka abu attiecīgo valstu tiesas sevi pasludina par 
piekritīgajām tiesām un katra no tām aizgādību pār bērnu piešķir tam no vecākiem, kurš ir 
tiesas valsts valstspiederīgais.

Šo konvenciju pieņēma, lai šīs situācijas risinātu starptautiskā līmenī, nosakot, ka piekritīgā 
tiesa ir bērna dzīvesvietas valsts tiesa un piemērojamās tiesības ir bērna dzīvesvietas valsts 
tiesības. Konvencijā papildus tam ir paredzēts mehānisms, ar kuru nodrošina nolaupīto bērnu 
tūlītēju atgriešanu.

Eiropas Savienībai tagad šajā jautājumā ir ekskluzīva ārējā kompetence, ko apstiprināja 
Eiropas Savienības Tiesa, pieņemot Atzinumu 1/13. Dalībvalstis līdz ar to vairs nerīkojas tikai 
savā vārdā. Problēma ir tāda, ka minētajā konvencijā nav paredzētas starptautisko 
organizāciju autonomas rīcības tiesības.

Baltkrievija savu pievienošanās instrumentu attiecībā uz 1980. gada konvenciju deponēja 
1998. gada 12. janvārī. Konvencija Baltkrievijā stājās spēkā 1998. gada 1. aprīlī. 

1980. gada konvencija jau ir spēkā attiecībās starp Baltkrieviju un 24 ES dalībvalstīm. Tikai 
Austrija, Dānija, Luksemburga un Rumānija vēl nav akceptējušas Baltkrievijas pievienošanos šai 
konvencijai. 

Uzbekistāna savu pievienošanās instrumentu attiecībā uz 1980. gada konvenciju deponēja 
1999. gada 31. maijā. Konvencija Uzbekistānā stājās spēkā 1999. gada 1. augustā. 

1980. gada konvencija jau ir spēkā attiecībās starp Uzbekistānu un 24 ES dalībvalstīm. Tikai 
Austrija, Dānija, Luksemburga un Rumānija vēl nav akceptējušas Uzbekistānas pievienošanos 
konvencijai.

Tā kā starptautiskās bērnu nolaupīšanas jautājums ietilpst Eiropas Savienības ekskluzīvajā 
ārējā kompetencē, lēmums par to, vai ir akceptējama Baltkrievijas un Uzbekistānas 
pievienošanās, ir jāpieņem ES mērogā Padomes lēmuma veidā. Attiecīgi Austrijai, 
Luksemburgai un Rumānijai būtu jādeklarē, ka tās Eiropas Savienības interesēs akceptē 
Baltkrievijas un Uzbekistānas pievienošanos. 
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Līdz ar Austrijas, Luksemburgas un Rumānijas akceptu 1980. gada konvencija kļūtu 
piemērojama Baltkrievijas un Uzbekistānas attiecībās ar visām ES dalībvalstīm, izņemot 
Dāniju.

Baltkrievijas un Uzbekistānas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās 
bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem ir jāvērtē atzinīgi. Referents Parlamentam 
tādēļ ierosina apstiprināt priekšlikumu negrozītā veidā nolūkā nodrošināt, lai attiecīgajiem 
bērniem paredzētā aizsardzība attiektos uz visu ES teritoriju.
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