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9.1.2019 A8-0469/79 

Grozījums Nr.  79 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Tiesu iestāžu neatkarība it īpaši 

paredz, ka attiecīgā iestāde spēj pildīt savas 

tiesneša funkcijas pilnīgi neatkarīgi un bez 

hierarhiska ierobežojuma vai pakļautības 

citai iestādei, un neievērojot rīkojumus vai 

norādījumus no nekāda avota, un ka 

tādējādi tā ir aizsargāta pret ārēju 

iejaukšanos vai spiedienu, kas varētu 

apdraudēt tās locekļu neatkarīgu spriedumu 

un ietekmēt to lēmumus. Neatkarības un 

objektivitātes garantijām ir nepieciešami 

noteikumi, jo īpaši attiecībā uz iestādes 

sastāvu un tās locekļu iecelšanu amatā, 

pilnvaru termiņu un noraidīšanas un 

atsaukšanas iemesliem, lai kliedētu 

pamatotas cilvēku bažas par minētās 

iestādes spēju pretoties ārējiem faktoriem 

un tās neitralitāti attiecībā uz tajā 

aizstāvētajām interesēm. 

(7) Tiesu iestāžu neatkarība it īpaši 

paredz, ka attiecīgā iestāde spēj pildīt savas 

tiesneša funkcijas pilnīgi neatkarīgi un bez 

hierarhiska ierobežojuma vai pakļautības 

citai iestādei, un neievērojot rīkojumus vai 

norādījumus no nekāda avota, un ka 

tādējādi tā ir aizsargāta pret ārēju 

iejaukšanos vai spiedienu, kas varētu 

apdraudēt tās locekļu neatkarīgu spriedumu 

un ietekmēt to lēmumus. Tiesu varas 

iestāžu neatkarība attiecas arī uz to, ka 

tiek saglabāta vienāda distance attiecībā 

pret strīda dalībniekiem un to attiecīgajām 

interesēm saistībā ar šīs tiesvedības 

priekšmetu. Šim aspektam vajadzīga 

objektivitāte un neieinteresētība procesa 

iznākumā, atskaitot likuma varas stingru 

piemērošanu. Neatkarības un 

objektivitātes garantijām ir nepieciešami 

noteikumi, jo īpaši attiecībā uz iestādes 

sastāvu un tās locekļu iecelšanu amatā, 

pilnvaru termiņu un atturēšanās, 

noraidīšanas un atsaukšanas iemesliem, lai 

kliedētu pamatotas cilvēku bažas par 

minētās iestādes spēju pretoties ārējiem 

faktoriem un tās neitralitāti attiecībā uz tajā 

aizstāvētajām interesēm. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/80 

Grozījums Nr.  80 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Regulas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Prasība par tiesu varas neatkarību 

nozīmē arī to, ka disciplinārlietu 

izskatīšanas kārtībā, kas attiecas uz tiem, 

kuru uzdevums ir iztiesāt strīdus, ir 

jāuzsver garantijas, kas nepieciešamas, lai 

izvairītos no jebkāda riska, ka minētā 

kārtība tiks izmantota kā tiesu nolēmumu 

satura politiskās kontroles sistēma. 

Noteikumi, kuros jo īpaši ir precizēta 

rīcība, kas uzskatāma par disciplināru 

pārkāpumu, un noteikti faktiski 

piemērojamie sodi, paredz neatkarīgas 

instances iesaistīšanos saskaņā ar 

procedūru, kas pilnībā garantē Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartas 47. un 48. 

pantā paredzētās tiesības, tostarp tiesības 

uz aizstāvību, un kuros ir paredzēta 

iespēja tiesā apstrīdēt disciplināro iestāžu 

lēmumus, ir būtisku garantiju kopums, lai 

aizsargātu tiesu varas iestāžu neatkarību. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/81 

Grozījums Nr.  81 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Regulas priekšlikums 

2.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a pants 

 Uzraudzība 

 Komisija pastāvīgi uzrauga un novērtē 

Savienības tiesību aktu pareizu 

īstenošanu un tiesiskuma ievērošanu.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/82 

Grozījums Nr.  82 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 2.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) attiecīgā gadījumā — netiešas 

pārvaldības apturēšana un tās 

aizvietošana ar īstenošanu tiešā 

pārvaldībā; 

Or. en 

 

 


