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ĪSS PAMATOJUMS 

Eiropas integrācijai politiskajos un ekonomiskajos jautājumos nepieciešama pilnīga 

integrācija tiesu iestāžu un tiesiskuma jomā kopumā. 

Politiskās struktūras nedrīkst ierobežot tiesu iestāžu darbu, un tādēļ referents uzskata, ka 

Eiropas Komisijai nevajadzētu būt iesaistītai Eurojust lēmumu pieņemšanas procesā. 

Noziegumi, jo īpaši ekonomiska rakstura, ir šķērslis ceļā uz ekonomisko un sociālo attīstību, 

ņemot vērā, ka ar tiem pārkāpj tiesību aktus par sociālo līdzāspastāvēšanu un kropļo tirgus 

noteikumus. Tie ir efektīvi jāapkaro ar atbilstošiem tiesību aktiem un izmantojot tiesas, kuras 

rīkojas ātri un objektīvi. 

Galvenā uzmanība Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumā ir pievērsta tam, ka Eiropas 

Prokuratūra (EPPO) nav Eurojust locekle un ka tā var piedalīties sanāksmēs tikai novērotāja 

statusā, „bez balsstiesībām” saskaņā ar 12. panta 2. punktu un 16. panta 7. punktu.  

Tomēr saskaņā ar LESD 86. panta 1. punktu EPPO pamatā vajadzētu būt Eurojust un tāpēc, 

lai saglabātu šādu saikni un nodrošinātu, ka pārrobežu noziegumi tiek efektīvi apturēti, EPPO 

vajadzētu būt Eurojust loceklei.  

Priekšlikuma 41. panta 2. punktā ir paredzēts, ka „Eurojust atbalsta visus lūgumus, ko 

iesniegusi Eiropas Prokuratūra, izskata bez kavēšanās un vajadzības gadījumā ar šādiem 

lūgumiem rīkojas tā, it kā tie būtu saņemti no valsts iestādes, kura ir kompetenta tiesu 

sadarbībai”. Tomēr Eurojust un EPPO vajadzētu sadarboties ciešāk. 

Priekšlikuma 1. pielikumā uzskaitīti smagu noziegumu veidi, kas ir Eurojust kompetencē. 

Šajos veidos ietilpst „noziegumi pret Savienības finanšu interesēm”. 

Tomēr priekšlikuma 3. panta 1. punktā ir noteikts, ka Eurojust kompetencē „nav noziegumi, 

kas ir Eiropas Prokuratūras kompetencē”. 

Minētie noziegumi ir precīzi aprakstīti LESD 86. pantā kā „noziedzīgi nodarījumi pret 

Savienības finansiālajām interesēm”, kas palielina iespējamu jurisdikcijas strīdu varbūtību 

starp struktūrām.  

Komisija uzskata, ka lietās, kas attiecas gan uz Savienības, gan dalībvalstu finanšu interesēm, 

saskaņā ar 13. pantu priekšlikumā Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi (COM 

(2013) 534), lietas par šādiem noziegumiem var nosūtīt atpakaļ dalībvalstu iestādēm.  

Šādos gadījumos Eurojust var darboties kā koordinatore, jo tās kompetencē ir arī noziegumi, 

kas var skart Savienības finanšu intereses. 

Šis Komisijas piedāvātais skaidrojums tomēr nav pieņemams, jo: 

a) EPPO izveide joprojām tiek apspriesta, un maz ticams, ka 13. pantā paredzētais risinājums 

tiks saglabāts galīgajā redakcijā; 

b) jebkurā gadījumā EPPO darbosies tikai ierobežotā skaitā dalībvalstu (ar ciešāku 

sadarbību);  

c) minētā procedūra var būt pārāk lēna, lai būtu efektīva. 

Lai gan ar priekšlikumu atkārtoti apstiprina „pilnīgu Eurojust autonomiju un neatkarību” (sk. 

30. apsvērumu), Komisija vēlētos izveidot Eurojust kā ES aģentūru, piemērojot tai aģentūrām 

paredzēto kopīgo pieeju, par ko 2012. gadā vienojās Parlaments, Padome un Komisija.  
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Šāda ideja ietver, piemēram, divu Komisijas pārstāvju dalību Eurojust administratīvajās 

darbībās, kā arī „pārvaldības uzdevumos” (sk. 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 

16. panta 4. punktu). 

Tomēr Saskaņā ar Komisijas atzinumu, šie uzdevumi ietver arī Eurojust priekšsēdētāju un 

priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu (14. panta 1. punkta k) apakšpunkts), kas nepārprotami ir 

vairāk nekā tikai administratīvi uzdevumi.  

17. panta 2. punktā ir paredzēts, ka administratīvo direktoru ieceļ Eurojust Kolēģija no 

Komisijas ierosināto kandidātu saraksta, tādējādi ierobežojot Kolēģijas izvēli. 

Priekšlikumā nav nekādas atsauces uz to, kā risināt jurisdikcijas konfliktus, kas saskaņā ar 

LESD 85. panta 1. punkta c) apakšpunktu ir viens no Eurojust galvenajiem uzdevumiem.  

Priekšlikumā nav minēts, kā tas atbilst Padomes Pamatlēmumam 2009/948/TI, kas paredzēts, 

lai uzlabotu tiesu iestāžu sadarbību nolūkā izvairīties no situācijām, kad divas vai vairākas 

dalībvalstis vienlaikus vai paralēli uzsāk kriminālprocesu pret vienu un to pašu personu, 

balstoties uz vieniem un tiem pašiem faktiem.  

Lēmumā ir paredzēts, ka dalībvalstis var apmainīties ar informāciju un tieši savstarpēji 

apspriesties par kriminālprocesiem. Ja netiek panākta vienošanās, jautājuma izlemšana 

vajadzības gadījumā tiks nodota Eurojust ar nosacījumu, ka attiecīgā lieta ietilpst tās 

jurisdikcijā. 

Ar Eurojust priekšlikumu pamatlēmums netiek ne grozīts, ne atsaukts, nedz arī Komisijas 

priekšlikumā ir atsauces uz Eurojust lēmumu attiecībā uz strīdiem par jurisdikciju 

pārskatīšanu tiesu iestādēs. 

GROZĪJUMI 

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 

komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Tā kā Eiropas Prokuratūra būtu 

jāizveido no Eurojust, šī regula ietver 

noteikumus, kas nepieciešami, lai 

regulētu attiecības starp Eurojust un 

Eiropas Prokuratūru. 

(4) Ņemot vērā to, ka Eiropas 

Prokuratūra ir izveidota, izmantojot 

ciešāku sadarbību, regula, ar ko īsteno 

ciešāku sadarbību attiecībā uz Eiropas 

Prokuratūras izveidošanu, ir saistoša visā 

tās kopumā un ir tieši piemērojama tikai 

dalībvalstīs, kas piedalās ciešākas 

sadarbības īstenošanā. Tāpēc tām 

dalībvalstīm, kuras nepiedalās Eiropas 

Prokuratūrā, Eurojust saglabā pilnīgu 

kompetenci attiecībā uz noziegumu 

veidiem, kas uzskaitīti šīs regulas 
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I pielikumā. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Padomes Lēmuma 2002/187/TI 

novērtējums un Eurojust veiktās darbības 

(2015. gada 30. jūnija nobeiguma 

ziņojums) arī būtu jāņem vērā. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Eurojust uzdevums atvieglot 

veidus tiesu iestāžu sadarbībai tiek veikts 

saistībā ar citiem juridiskiem 

instrumentiem, piemēram, Padomes 

Pamatlēmumu 2009/948/TI 1a, kura 

noteikumi būtu jāsaskaņo ar šo regulu.  

 ____________________ 

 1a Padomes 2009. gada 30. novembra 

Pamatlēmums 2009/948/TI par 

jurisdikcijas īstenošanas konfliktu 

novēršanu un atrisināšanu 

kriminālprocesā 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Šī regula ievēro pamattiesības un 

principus, kas jo īpaši atzīti ar Eiropas 

(8) Šī regula pilnībā respektē 

pamattiesības un brīvības un pilnībā 

aizsargā principus, kas jo īpaši atzīti 
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Savienības Pamattiesību hartu. Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Būtu jānosaka tie smagu 

noziegumu veidi, kas skar vismaz divas 

dalībvalstis un attiecībā uz kuriem Eurojust 

ir kompetence. Papildus tam būtu jānosaka 

gadījumi, kas neiesaista divas vai vairāk 

dalībvalstis, bet kuru dēļ nepieciešama 

kopīga kriminālvajāšana. Šādos gadījumos 

būtu jāiekļauj izmeklēšana un 

kriminālvajāšana, kas skar tikai vienu 

dalībvalsti un vienu trešo valsti, kā arī 

gadījumi, kas skar tikai vienu dalībvalsti un 

Savienību. 

(9) Būtu skaidri jānosaka tie smagu 

noziegumu veidi, kas skar vismaz divas 

dalībvalstis un attiecībā uz kuriem Eurojust 

ir kompetence. Papildus tam būtu jānosaka 

gadījumi, kas neiesaista divas vai vairāk 

dalībvalstis, bet kuru dēļ nepieciešama 

kopīga kriminālvajāšana. Šādos gadījumos 

būtu jāiekļauj izmeklēšana un 

kriminālvajāšana, kas skar tikai vienu 

dalībvalsti un vienu trešo valsti, kā arī 

gadījumi, kas skar tikai vienu dalībvalsti un 

Savienību. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Veicot operatīvās funkcijas saistībā 

ar konkrētām krimināllietām, pēc 

dalībvalstu kompetento iestāžu lūguma vai 

pēc savas iniciatīvas Eurojust būtu 

jārīkojas ar viena vai vairāku valsts 

pārstāvju palīdzību vai kā Kolēģijai. 

(10) Veicot operatīvās funkcijas saistībā 

ar konkrētām krimināllietām, pēc 

dalībvalstu kompetento iestāžu lūguma vai 

pēc savas iniciatīvas Eurojust būtu 

jārīkojas ar viena vai vairāku valsts 

pārstāvju palīdzību vai kā Kolēģijai. Tāpat 

Eurojust pēc dalībvalsts kompetentās 

iestādes vai Komisijas pieprasījuma 

vajadzētu spēt palīdzēt izmeklēšanu 

veikšanā, kurās ir iesaistīta tikai viena 

dalībvalsts, bet kurām ir ietekme visā 

Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Lai nodrošinātu, ka Eurojust var 

atbilstoši atbalstīt un koordinēt pārrobežu 

izmeklēšanu, ir nepieciešams, lai visiem 

valsts pārstāvjiem būtu vienādas darbības 

pilnvaras efektīvākai sadarbībai savā starpā 

un ar valstu iestādēm. Valsts pārstāvjiem 

būtu jāpiešķir šīs pilnvaras, lai Eurojust 

spētu atbilstoši izpildīt savu uzdevumu. 

Šajās pilnvarās būtu jāiekļauj piekļuve 

attiecīgai informācijai valstu publiskajos 

reģistros, savstarpējas palīdzības un 

atzīšanas pieprasījumu izsniegšana un 

izpilde, tieša sazināšanās un informācijas 

apmaiņa ar kompetentajām iestādēm, 

līdzdalība kopējās izmeklēšanas grupās, kā 

arī ar kompetentās valsts iestādes atļauju 

vai steidzamības gadījumā izmeklēšanas 

pasākumu rīkojumu izsniegšana un 

kontrolētas piegādes. 

(11) Lai nodrošinātu, ka Eurojust var 

atbilstoši atbalstīt un koordinēt pārrobežu 

izmeklēšanu, ir nepieciešams, lai visiem 

valsts pārstāvjiem būtu vienādas darbības 

pilnvaras saskaņotākai un efektīvākai 

sadarbībai savā starpā un ar valstu 

iestādēm. Valsts pārstāvjiem būtu jāpiešķir 

šīs pilnvaras, lai Eurojust spētu atbilstoši 

izpildīt savu uzdevumu. Šajās pilnvarās 

būtu jāiekļauj piekļuve attiecīgai 

informācijai valstu publiskajos reģistros, 

savstarpējas palīdzības un atzīšanas 

pieprasījumu izsniegšana un izpilde, tieša 

sazināšanās un informācijas apmaiņa ar 

kompetentajām iestādēm, līdzdalība 

kopējās izmeklēšanas grupās, kā arī ar 

kompetentās valsts iestādes atļauju vai 

steidzamības gadījumā izmeklēšanas 

pasākumu rīkojumu izsniegšana un 

kontrolētas piegādes. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ir nepieciešams nodrošināt Eurojust 

administratīvo un pārvaldības struktūru, 

kas tam dod iespēju efektīvāk veikt savus 

uzdevumus un respektē Savienības 

aģentūrām piemērojamos principus, 

vienlaikus saglabājot Eurojust īpašo 

darbības specifiku un nodrošinot tā 

neatkarību, pildot savas operatīvās 

funkcijas. Šajā sakarībā būtu jāprecizē 

valsts pārstāvju, Kolēģijas un 

administratīvā direktora funkcijas un 

jāizveido valde. 

(12) Ir nepieciešams nodrošināt Eurojust 

administratīvo un pārvaldības struktūru, 

kas tam dod iespēju efektīvāk veikt savus 

uzdevumus un pilnībā respektē Savienības 

aģentūrām piemērojamos principus, kā arī 

pamattiesības un pamatbrīvības, 

vienlaikus saglabājot Eurojust īpašo 

darbības specifiku un nodrošinot tā 

neatkarību, pildot savas operatīvās 

funkcijas. Šajā sakarībā būtu jāprecizē 

valsts pārstāvju, Kolēģijas un 

administratīvā direktora funkcijas un 

jāizveido valde. 
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Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Eurojust būtu jāizveido 

Koordinācija dežūras režīmā (KDR), lai 

Eurojust būtu pieejams divdesmit četras 

stundas diennaktī un tam būtu iespēja 

iejaukties steidzamos gadījumos. Katrai 

dalībvalstij būtu pienākums nodrošināt, lai 

tās pārstāvji KDR varētu rīkoties jebkurā 

diennakts laikā bez brīvdienām. 

(17) Eurojust būtu jāizveido 

Koordinācija dežūras režīmā (KDR), lai 

Eurojust būtu efektīvs un pieejams 

divdesmit četras stundas diennaktī un tam 

būtu iespēja iejaukties steidzamos 

gadījumos. Katrai dalībvalstij būtu 

jānodrošina, lai tās pārstāvji KDR varētu 

rīkoties jebkurā diennakts laikā bez 

brīvdienām. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Kad Eurojust nosūta personas datus 

trešās valsts iestādei, starptautiskai 

organizācijai vai Interpolam, pamatojoties 

uz starptautisku nolīgumu, kas noslēgts 

saskaņā ar Līguma 218. pantu, tad šajā 

regulā minēto datu aizsardzības noteikumu 

ievērošana būtu jānodrošina ar atbilstošām 

personas privātās dzīves, pamattiesību un 

brīvību garantijām. 

(21) Kad Eurojust nosūta personas datus 

trešās valsts iestādei, starptautiskai 

organizācijai vai Interpolam, pamatojoties 

uz starptautisku nolīgumu, kas noslēgts 

saskaņā ar Līguma 218. pantu, tad šajā 

regulā minēto datu aizsardzības noteikumu 

pilnīga ievērošana būtu jānodrošina ar 

atbilstošām privātās dzīves, pamattiesību 

un brīvību garantijām. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, 

Eurojust vajadzētu dot iespēju pagarināt 

personas datu glabāšanas termiņus, 

ievērojot mērķa ierobežojuma principu, kas 

piemērojams personas datu apstrādei 

(23) Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, 

Eurojust vajadzētu dot iespēju pagarināt 

personas datu glabāšanas termiņus, 

ievērojot mērķa ierobežojuma principu, kas 

piemērojams personas datu apstrādei 
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saistībā ar visām Eurojust darbībām. Šādi 

lēmumi būtu jāpieņem pēc rūpīgas visu, arī 

datu subjektu, interešu izvērtēšanas. Par to, 

vai būtu jāpagarina personas datu apstrādes 

termiņš, ja visās attiecīgajās dalībvalstīs 

kriminālvajāšana ir noslēgta saskaņā ar 

attiecīgo dalībvalstu noteikumiem, būtu 

jālemj tikai tad, ja pastāv konkrēta 

vajadzība sniegt palīdzību saskaņā ar šo 

regulu. 

saistībā ar visām Eurojust darbībām. Šādi 

lēmumi būtu jāpieņem pēc rūpīgas un 

objektīvas visu attiecīgo lietu, visu skarto 

interešu un tāpat datu subjektu interešu 

izvērtēšanas. Par to, vai būtu jāpagarina 

personas datu apstrādes termiņš, ja visās 

attiecīgajās dalībvalstīs kriminālvajāšana ir 

noslēgta saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu 

noteikumiem, būtu jāpieņem oficiāls un 

pamatots lēmums un būtu jālemj tikai tad, 

ja pastāv konkrēta un skaidri pamatota 

vajadzība sniegt palīdzību saskaņā ar šo 

regulu. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Tiktāl, ciktāl tas nepieciešamas 

uzdevumu veikšanai, Eurojust būtu 

jāsaglabā sadarbības attiecības ar citām 

Savienības struktūrām un aģentūrām, 

Eiropas Prokuratūru, trešo valstu 

kompetentajām iestādēm, kā arī 

starptautiskām organizācijām. 

(25) Tiktāl, ciktāl tas nepieciešamas 

uzdevumu veikšanai, Eurojust būtu 

jāsadarbojas ar citām Savienības 

struktūrām un aģentūrām, Eiropas 

Prokuratūru, trešo valstu kompetentajām 

iestādēm, kā arī starptautiskām 

organizācijām. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

25.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (25a) Eiropas Prokuroram būtu 

jāpiešķir tiesības piedalīties visās Eurojust 

sanāksmēs ar nosacījumu, ka tajās tiek 

apspriesti jautājumi, kurus prokurors 

uzskata par nozīmīgiem Eiropas 

Prokuratūras darbībai. 
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Pamatojums 

Ir nepieciešams apsvērums, kurā skaidri atspoguļots priekšlikuma 12. panta 3. punkta un 

16. panta 7. punkta saturs. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Lai uzlabotu operatīvo sadarbību 

starp Eurojust un Eiropolu un jo īpaši 

izveidotu saikni starp vienas vai otras 

struktūras rīcībā esošiem datiem, Eurojust 

būtu jāļauj Eiropolam piekļūt datiem, kas 

pieejami Eurojust, un veikt tajos 

meklēšanu. 

(26) Lai uzlabotu operatīvo sadarbību 

starp Eurojust un Eiropolu un jo īpaši 

izveidotu saikni starp vienas vai otras 

struktūras rīcībā esošiem datiem, Eurojust 

būtu jāļauj Eiropolam piekļūt uz 

„informācija ir/nav atrasta” sistēmas 

pamata datiem, kas pieejami Eurojust. 

Eurojust un Eiropolam būtu jāspēj 

noslēgt sadarbības vienošanos, kas to 

attiecīgo pilnvaru robežās savstarpēji 

nodrošina tiem piekļuvi visai informācijai 

un iespēju meklēt visu informāciju, kas 

sniegta šķērspārbaudes nolūkā saskaņā ar 

šajā regulā paredzētiem konkrētiem 

aizsardzības pasākumiem un datu 

aizsardzības garantijām. Jebkādai 

piekļuvei datiem, kas pieejami Eurojust, 

vajadzētu būt ar tehniskiem līdzekļiem 

ierobežotai līdz tādai informācijai, kas 

ietilpst attiecīgajās minēto Savienības 

struktūru pilnvarās. 

Pamatojums 

Šīs regulas 26. apsvērums būtu jāsaskaņo ar Regulas (ES) 2016/794 28. apsvērumu. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Eurojust būtu jāvar veikt personas 

datu apmaiņu ar citām Savienības 

struktūrām tik lielā mērā, cik nepieciešams 

(27) Eurojust būtu jāvar veikt personas 

datu apmaiņu ar citām Savienības 

struktūrām tik lielā mērā, cik nepieciešams 
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tā uzdevumu veikšanai. tā uzdevumu veikšanai, pilnībā respektējot 

privātuma aizsardzību, kā arī 

pamattiesības un pamatbrīvības. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

31. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(31) Lai palielinātu Eurojust 

pārredzamību un demokrātisku uzraudzību, 

ir nepieciešams nodrošināt mehānismus 

Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu 

iesaistīšanai Eurojust darbību 

novērtēšanā. Tas nedrīkstētu būt pretrunā 

ar neatkarības principiem attiecībā uz 

rīcību konkrētos operatīvos gadījumos vai 

pienākumu ievērot diskrētumu un 

konfidencialitāti.  

(31) Lai palielinātu Eurojust 

pārredzamību un demokrātisku uzraudzību, 

ir nepieciešams nodrošināt mehānismus 

Eiropas Parlamenta iesaistīšanai Eurojust 

darbību novērtēšanā, jo īpaši attiecībā uz 
Eurojust gada ziņojuma pārsūtīšanu. 

Līdzīgas procedūras būtu jāparedz 

attiecībā uz valstu parlamentiem. Tomēr 

šādi mehānismi nedrīkstētu būt pretrunā ar 

neatkarības principiem attiecībā uz rīcību 

konkrētos operatīvos gadījumos vai 

pienākumu ievērot diskrētumu un 

konfidencialitāti. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Eurojust atbalsta un stiprina 

koordināciju un sadarbību starp tām valstu 

iestādēm, kas veic izmeklēšanu un 

kriminālvajāšanu, saistībā ar smagiem 

noziegumiem, kuri skar vismaz divas 

dalībvalstis vai kuru dēļ nepieciešama 

kopīga kriminālvajāšana, pamatojoties uz 

dalībvalstu iestāžu un Eiropola veiktajām 

darbībām un sniegto informāciju. 

1. Eurojust atbalsta un stiprina 

koordināciju un sadarbību starp tām valstu 

iestādēm, kas veic izmeklēšanu un 

kriminālvajāšanu, saistībā ar smagiem 

noziegumiem, kurus Eurojust ir 

kompetents izmeklēt saskaņā ar 3. panta 

1. punktu un kuri  skar vismaz divas 

dalībvalstis vai kuru dēļ nepieciešama 

kopīga kriminālvajāšana, pamatojoties uz 

dalībvalstu iestāžu, Eiropas Prokuratūras 

un Eiropola veiktajām darbībām un sniegto 

informāciju. 
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Skatīt 2. panta 3. punkta grozījumu. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Eurojust veic savus uzdevumus pēc 

dalībvalstu kompetento iestāžu lūguma vai 

pēc savas iniciatīvas. 

3. Eurojust veic savus uzdevumus pēc 

dalībvalstu kompetento iestāžu vai Eiropas 

Prokuratūras lūguma vai pēc savas 

iniciatīvas.  

Skatīt 2. panta 1. punkta grozījumu. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Eurojust kompetencē ir 

1. pielikumā norādītie noziegumu veidi. 

Tomēr tā kompetencē nav noziegumi, kas 

ir Eiropas Prokuratūras kompetencē. 

1.  Kamēr Eiropas Prokuratūra nav 

sākusi pildīt izmeklēšanas un 

kriminālvajāšanas pienākumus, kas tai 

noteikti ar šīs regulas 75. pantu [ar ko 

īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz 

Eiropas Prokuratūras izveidošanu] 

Eurojust kompetencē ir 1. pielikumā 

norādītie noziegumu veidi. Sākot no 

datuma, kad Eiropas Prokuratūra sāk 

pildīt savus pienākumus un attiecībā uz 

noziegumu veidiem, par kuriem 

kompetenci īsteno Eiropas Prokuratūra, 

Eurojust savas kompetences īsteno tikai 

savu attiecīgo pilnvaru ietvaros, 

izvairoties no jebkādas pārklāšanās ar 

darbību, ko veic Eiropas Prokuratūra. 

 Tomēr Eurojust īsteno savas kompetences 

lietās, kas ir saistītas ar dalībvalstīm, 

kuras nepiedalās ciešākā sadarbībā par 

Eiropas Prokuratūras izveidi,pēc šo 

dalībvalstu lūguma vai ja to pieprasa 

Eiropas Prokuratūra. Praktisku 
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informāciju par kompetences īstenošanu 

saskaņā ar šo punktu regulē darba 

vienošanās, kas minēta 38. panta 

2.a punktā.  

 Atsauce uz „noziegumu pret Savienības 

finansiālajām interesēm”, kā noteikts šo 

noteikumu 1. pielikumā, ir jāinterpretē 

saskaņā ar šo punktu. 

Skatīt 3. panta 4. punkta grozījumu. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Eurojust saglabā kompetenci: 

 a) par nodarījumiem, kas minēti 

Direktīvā (ES) 2017/... par cīņu pret 

krāpšanu, kas skar Savienības finanšu 

intereses, izmantojot krimināltiesības 

(PIF direktīva), ciktāl uz to neattiecas 

Eiropas Prokuratūras kompetence vai 

Eiropas Prokuratūra neīsteno savu 

kompetenci; 

 b) b) gadījumos, kas saistīti ar PIF 

direktīvā minētajiem noziedzīgajiem 

nodarījumiem, attiecībā uz 

pieprasījumiem no dalībvalstīm, kuras 

nepiedalās Eiropas Prokuratūrā; 

 c) gadījumos, kad iesaistītas 

dalībvalstis, kuras piedalās ciešākā 

sadarbībā, un dalībvalstis, kuras 

nepiedalās Eiropas Prokuratūra, attiecībā 

uz pieprasījumiem no dalībvalstīm, kuras 

nepiedalās Eiropas Prokuratūrā, un uz 

pieprasījumiem, ko iesniedz pati Eiropas 

Prokuratūra. 

Pamatojums 

Ņemot vērā, ka Eurojust būs atlikusī kompetence attiecībā uz PIF minētajiem noziedzīgajiem 

nodarījumiem, kas izriet no ciešākas sadarbības par EPPO izveidi un regulas projekta 

formulējuma, ir svarīgi precizēt Eurojust atlikušās kompetences būtību. 
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Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Eurojust kompetencē ir saistītie 

noziedzīgie nodarījumi. Par saistītiem 

noziedzīgiem nodarījumiem uzskata: 

2. Eurojust kompetencē ir noziedzīgi 

nodarījumi, kas saistīti ar 1. pielikumā 

norādītajiem noziedzīgiem nodarījumiem. 

Par saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem 

uzskata: 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Pēc dalībvalsts kompetentās 

iestādes vai Komisijas lūguma Eurojust var 

palīdzēt arī tādā izmeklēšanā un 

kriminālvajāšanā, kas skar tikai attiecīgo 

dalībvalsti un Savienību. 

4. Pēc dalībvalsts kompetentās 

iestādes, Eiropas Prokuratūras vai 

Komisijas lūguma Eurojust var palīdzēt arī 

tādā izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, kas 

skar tikai attiecīgo dalībvalsti un 

Savienību. 

Skatīt 3. panta 1. punkta grozījumu. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) informē dalībvalstu kompetentās 

iestādes par tādu izmeklēšanu un 

kriminālvajāšanu, par kuru tas ir informēts 

un kurai ir ietekme Savienības līmenī vai 

kura varētu ietekmēt netieši iesaistītas 

dalībvalstis; 

a) informē dalībvalstu kompetentās 

iestādes un Eiropas Prokuratūru par tādu 

izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, par kuru 

tas ir informēts un kurai ir ietekme 

Savienības līmenī vai kura varētu ietekmēt 

netieši iesaistītas dalībvalstis;  
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Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) palīdz dalībvalstu kompetentajām 

iestādēm nodrošināt vislabāko iespējamo 

izmeklēšanas un kriminālvajāšanas 

koordināciju; 

b) nodrošina labāko iespējamo 

izmeklēšanas un kriminālvajāšanas, ko veic 

dalībvalstu kompetentās iestādes, 
koordināciju; 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) sniedz palīdzību, lai uzlabotu 

sadarbību starp dalībvalstu kompetentajām 

iestādēm, jo īpaši pamatojoties uz Eiropola 

veiktajām analīzēm; 

c) uzlabo sadarbību starp dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm, jo īpaši 

pamatojoties uz Eiropola veiktajām 

analīzēm; 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea) saskaņā ar 41. pantu atbalsta 

Eiropas Prokuratūru. 

Pamatojums 

Ņemot vērā to, ka Eiropa Prokuratūra tika izveidota no Eurojust (skatīt LESD 86. pantu), 

viens no galvenajiem Eurojust uzdevumiem ir atbalstīt Eiropas Prokuratūru. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 eb) ja nepieciešams, sadarbojas ar 

Savienības aģentūrām un struktūrām, kas 

izveidotas brīvības, drošības un tiesiskuma 

telpā, ko reglamentē saskaņā ar LESD 

V sadaļu; 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – ec apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ec) atbalsta Savienības specializētās 

zinātības centrus, kurus izveidojis 

Eiropols un citas Savienības struktūras, 

un vajadzības gadījumā līdzdarbojas 

tajos; 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja divas vai vairākas dalībvalstis 

nevar vienoties par to, kurai no tām pēc 

lūguma, kas izteikts saskaņā ar 2. punkta b) 

apakšpunktu, jāuzņemas izmeklēšana vai 

kriminālvajāšana, Eurojust sniedz 

rakstisku atzinumu par attiecīgo lietu. 

Atzinumu nekavējoties nosūta attiecīgajām 

dalībvalstīm. 

4. Ja divas vai vairākas dalībvalstis 

nevar vienoties par to, kurai no tām pēc 

lūguma, kas izteikts saskaņā ar 2. punkta 

b) apakšpunktu, jāuzņemas izmeklēšana 

vai kriminālvajāšana, Eurojust pieņem 

lēmumu par attiecīgo lietu. Lēmumu 

nekavējoties nosūta attiecīgajām 

dalībvalstīm. 

(Skatīt arī 4. panta 5. punkta un 5. panta a) punkta grozījumu.) 

Pamatojums 

Tā kā LESD 85. panta 1. punkta c) apakšpunktā ir skaidri noteikta Eurojust kompetence 

jurisdikcijas konfliktu atrisināšanai, Eurojust būtu jāspēj pieņemt lēmumus, nevis sniegt 

atzinumus, un šādi lēmumi var būt saistoši dalībvalstīm. 
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Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Pēc kompetentās iestādes lūguma 

Eurojust sniedz rakstisku atzinumu par 

atkārtotiem atteikumiem vai sarežģījumiem 

saistībā ar tiesu iestāžu sadarbības lūgumu 

un lēmumu izpildi, tostarp pamatotiem uz 

instrumentiem, ar ko īsteno savstarpējas 

atzīšanas principu, ja to nevar atrisināt, 

attiecīgajām kompetentajām valsts 

iestādēm savstarpēji vienojoties vai 

iesaistot attiecīgos valsts pārstāvjus. 

Atzinumu nekavējoties nosūta attiecīgajām 

dalībvalstīm.  

5. Pēc kompetentās iestādes lūguma 

vai pēc savas iniciatīvas Eurojust pieņem 

lēmumu par atkārtotiem atteikumiem vai 

sarežģījumiem saistībā ar tiesu iestāžu 

sadarbības lūgumu un lēmumu izpildi, 

tostarp pamatotiem uz instrumentiem, ar ko 

īsteno savstarpējas atzīšanas principu, ja to 

nevar atrisināt, attiecīgajām 

kompetentajām valsts iestādēm savstarpēji 

vienojoties vai iesaistot attiecīgos valsts 

pārstāvjus. Lēmumu nekavējoties nosūta 

attiecīgajām dalībvalstīm. 

(Skatīt arī 4. panta 4. punkta un 5. panta a) punkta grozījumu.) 

Pamatojums 

Tā kā LESD 85. panta 1. punkta c) apakšpunktā ir skaidri noteikta Eurojust kompetence 

jurisdikcijas konfliktu atrisināšanai, Eurojust būtu jāspēj pieņemt lēmumus, nevis sniegt 

atzinumus, un šādi lēmumi var būt saistoši dalībvalstīm. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2.a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Neskarot 2. punktu, kolēģija 

koncentrējas uz operatīviem jautājumiem 

un jebkādiem citiem jautājumiem, kas ir 

tieši saistīti ar operatīviem jautājumiem. 

Administratīvos jautājumos to iesaista 

tikai tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs operatīvo 

uzdevumu izpildes nodrošināšanai.  

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 
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8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) tieši sazināties un apmainīties ar 

informāciju ar jebkuru dalībvalsts 

kompetento iestādi; 

b) tieši sazināties un apmainīties ar 

informāciju ar jebkuru dalībvalsts 

kompetento iestādi vai Savienības 

aģentūru, vai citu kompetentu struktūru; 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) dod rīkojumu izpildīt izmeklēšanas 

pasākumus; 

a) uzdot vai lūgt veikt un izpildīt 

izmeklēšanas darbības, kas ir paredzētas 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2014/41/ES1a; 

 __________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 

gada 3. aprīļa Direktīva 2014/41/ES  par 

Eiropas izmeklēšanas rīkojumu 

krimināllietās (OV L 130, 1.5.2014., 1. 

lpp.). 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Kolēģiju veido: 1. Kolēģiju veido visi valsts pārstāvji. 

a)  visi valsts pārstāvji, kad Kolēģija 

veic operatīvās funkcijas saskaņā ar 

4. pantu; 

 

b)  visi valsts pārstāvji un divi 

Komisijas pārstāvji, kad Kolēģija veic 

vadības funkcijas saskaņā ar 14. pantu. 
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Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir mazināt jebkādas Komisijas iejaukšanās risku. 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Kolēģija var jebkuru personu, kuras 

viedoklis varētu būt noderīgs, kā 

novērotāju uzaicināt piedalīties savās 

sanāksmēs. 

4. Neskarot 39. panta 1. punkta 

c) apakšpunktā paredzētos noteikumus, 

Kolēģija var jebkuru personu, kuras 

viedoklis varētu būt noderīgs, kā 

novērotāju uzaicināt piedalīties savās 

sanāksmēs. 

Pamatojums 

Šis grozījums ir paredzēts, lai saglabātu Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunktu 

nozīmi, kas ir minēts priekšlikuma 39. panta 1. punkta c) apakšpunktā. 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts – k apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

k) ievēl priekšsēdētāju un 

priekšsēdētāja vietniekus saskaņā ar 

11. pantu; 

svītrots 

(Skatīt 11. panta grozījumu) 

Pamatojums 

Lai saglabātu Eurojust autonomiju un neatkarību, Komisijas pārstāvim ir jāspēj piedalīties 

priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanā. 
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Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Kolēģija vēlākais līdz [katra gada 

30. novembrim] pieņem plānošanas 

dokumentu, kurā ietverts daudzgadu un 

gada plāns, pamatojoties uz administratīvā 

direktora iesniegto projektu un ņemot vērā 

Komisijas atzinumu. Plānošanas 

dokumentu iesniedz Eiropas Parlamentam, 

Padomei un Komisijai. Plānošanas 

dokuments kļūst galīgs pēc vispārējā 

budžeta galīgās pieņemšanas, kā arī 

vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē.  

1. Kolēģija vēlākais līdz [katra gada 

30. novembrim] pieņem plānošanas 

dokumentu, kurā ietverts daudzgadu un 

gada plāns, pamatojoties uz administratīvā 

direktora iesniegto projektu pēc 

pieprasījuma Komisijai sniegt atzinumu. 

Plānošanas dokumentu iesniedz Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Komisijai. 

Plānošanas dokuments kļūst galīgs pēc 

vispārējā budžeta galīgās pieņemšanas, kā 

arī vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē. 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir mazināt jebkādas Komisijas iejaukšanās risku. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Gada darba programmā ietver sīki 

izklāstītus mērķus un sagaidāmos 

rezultātus, tostarp snieguma rādītājus. 

Saskaņā ar budžeta līdzekļu sadales pēc 

darbības jomām un uz darbības jomām 

balstītas pārvaldības principiem gada darba 

programmā ietver arī finansējamo darbību 

aprakstu un norādi par katrai darbībai 

piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un 

cilvēkresursiem. Gada darba programma ir 

saskanīga ar daudzgadu darba programmu, 

kas minēta 4. punktā. Tajā ir skaidri 

norādīts, kādi uzdevumi ir pievienoti, 

mainīti vai svītroti, salīdzinot ar iepriekšējo 

finanšu gadu. 

2. Gada darba programmā ietver sīki 

izklāstītus mērķus un sagaidāmos 

rezultātus, tostarp snieguma rādītājus. 

Saskaņā ar budžeta līdzekļu sadales pēc 

darbības jomām un uz darbības jomām 

balstītas pārvaldības principiem gada darba 

programmā ietver arī finansējamo darbību 

skaidru aprakstu un norādi par katrai 

darbībai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem 

un cilvēkresursiem. Gada darba 

programma ir saskanīga ar daudzgadu 

darba programmu, kas minēta 4. punktā. 

Tajā ir skaidri norādīts, kādi uzdevumi ir 

pievienoti, mainīti vai svītroti, salīdzinot ar 

iepriekšējo finanšu gadu. 
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Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 7. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Administratīvo direktoru ar atcelt 

no amata tikai ar Kolēģijas lēmumu, ko tā 

pieņem, rīkojoties pēc Komisijas 

priekšlikuma. 

7. Administratīvo direktoru ar atcelt 

no amata tikai ar Kolēģijas lēmumu. 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir mazināt jebkādas Komisijas iejaukšanās risku. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Koordinācijā dežūras režīmā 

pārstāvji saistībā ar lūguma izpildi to 

dalībvalstīs rīkojas nekavējoties. 

3. Koordinācijā dežūras režīmā 

pārstāvji saistībā ar lūguma izpildi to 

dalībvalstīs rīkojas efektīvi un 

nekavējoties. 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 6.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Šā panta 3.–6. punkta īstenošanas 

nolūkā dalībvalstu kompetentās iestādes 

ne vēlāk kā 14 dienu laikā apmainās ar 

informāciju, kas ir minēta šajos pantos. 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Eurojust kompetentajām valsts 

iestādēm sniedz informāciju par 

informācijas apstrādes rezultātiem, tostarp 

par saistību ar lietām, kuras jau ir iekļautas 

Lietu pārvaldības sistēmā. Minētā 

informācija var ietvert personas datus. 

1. Eurojust kompetentajām valsts 

iestādēm bez liekas kavēšanās sniedz 

informāciju par informācijas apstrādes 

rezultātiem, tostarp par saistību ar lietām, 

kuras jau ir iekļautas Lietu pārvaldības 

sistēmā. Minētā informācija var ietvert 

personas datus. 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Eurojust var apstrādāt tikai 

2. pielikuma 2. punktā norādītos personas 

datus attiecībā uz personām, kuras saskaņā 

ar attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem 

uzskata par lieciniekiem vai cietušajiem 

kriminālizmeklēšanā vai kriminālvajāšanā 

par vienu vai vairākiem noziedzīgu 

nodarījumu veidiem un noziedzīgiem 

nodarījumiem, kas minēti 3. pantā, vai 

personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. 

Minēto personas datu apstrādi drīkst veikt 

tikai tad, ja tas ir noteikti vajadzīgs 

uzdevuma izpildei, ko Eurojust ir skaidri 

noteicis savas kompetences robežās, kā arī 

Eurojust operatīvo funkciju veikšanai. 

2. Eurojust var apstrādāt tikai 

2. pielikuma 2. punktā norādītos personas 

datus attiecībā uz personām, kuras saskaņā 

ar attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem 

uzskata par lieciniekiem vai cietušajiem 

kriminālizmeklēšanā vai kriminālvajāšanā 

par vienu vai vairākiem noziedzīgu 

nodarījumu veidiem un noziedzīgiem 

nodarījumiem, kas minēti 3. pantā, vai 

personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. 

Minēto personas datu apstrādi drīkst veikt 

tikai tad, ja tas ir noteikti vajadzīgs 

uzdevuma izpildei, ko Eurojust ir skaidri 

noteicis savas kompetences robežās, kā arī 

Eurojust operatīvo funkciju veikšanai. 

Pilnībā tiek respektēts privātums, kā arī 

pamattiesības un pamatbrīvības. 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Eurojust apstrādātos datus nedrīkst 

glabāt ilgāk par pirmo no šādiem 

piemērojamajiem datumiem: 

1. Eurojust apstrādātos personas 

datus Eurojust glabā tikai tik ilgi, cik tas 

ir nepieciešams un samērojams ar 

nolūkiem, kādiem dati ir apstrādāti. 
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Eurojust apstrādātos datus nedrīkst glabāt 

ilgāk par pirmo no šādiem 

piemērojamajiem datumiem: 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

36. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja sūdzība, ko datu subjekts 

iesniedzis saskaņā ar Regulas (EK) 

Nr. 45/2001 32. panta 2. punktu, ir saistīta 

ar lēmumu, kas minēts 32. vai 33. pantā, 

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs 

apspriežas ar valstu uzraudzības iestādēm 

vai kompetento tiesas iestādi dalībvalstī, 

kas ir bijusi datu avots, vai tieši iesaistīto 

dalībvalsti. Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītāja lēmumu, kas var ietvert arī 

atteikumu darīt zināmu informāciju, 

pieņem ciešā sadarbībā ar valsts 

uzraudzības iestādi vai kompetento tiesas 

iestādi. 

1. Ikvienam datu subjektam ir 

tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Datu 

aizsardzības uzraudzītājam, ja viņš 

uzskata, ka ar viņu saistītu personas datu 

apstrāde, ko veic Eurojust, neatbilst šīs 

regulas noteikumiem. Ja sūdzība, ko datu 

subjekts iesniedzis saskaņā ar Regulas 

(EK) Nr. 45/2001 32. panta 2. punktu, ir 

saistīta ar lēmumu, kas minēts 32. vai 

33. pantā, Eiropas datu aizsardzības 

uzraudzītājs apspriežas ar valstu 

uzraudzības iestādēm vai kompetento 

tiesas iestādi dalībvalstī, kas ir bijusi datu 

avots, vai tieši iesaistīto dalībvalsti. 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 

lēmumu, kas var ietvert arī atteikumu darīt 

zināmu informāciju, pieņem ciešā 

sadarbībā ar valsts uzraudzības iestādi vai 

kompetento tiesas iestādi. 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šā panta 1. un 2. punktā 

paredzētajiem mērķiem Eurojust var 

noslēgt sadarbības vienošanās ar 

1. punktā minētajām vienībām. Minētās 

sadarbības vienošanās neveido pamatu 

personas datu apmaiņas atļaušanai, un 

tās neuzliek Savienībai vai tās 

dalībvalstīm saistības. 
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Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 4. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) atļauju var uzskatīt par saņemtu, 

jo dalībvalsts nav skaidri ierobežojusi 

pārsūtīšanas iespēju, vai 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla 

kontaktpersonas katrā atsevišķā gadījumā 

var uzaicināt apmeklēt Eurojust sanāksmes.  

c) Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla 

kontaktpersonas katrā atsevišķā gadījumā 

var uzaicināt apmeklēt Eurojust sanāksmes 

bez tiesībām piedalīties balsošanā. 

Pamatojums 

Šis grozījums ir paredzēts, lai precizētu Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunktu 

lomu. 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

40. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Eurojust un Eiropols var noslēgt 

sadarbības vienošanos, kas savstarpēji un 

to attiecīgo pilnvaru ietvaros  nodrošina 

piekļuvi informācijai un iespēju meklēt 

informāciju, kas sniegta to uzdevumu 

izpildes nolūkos saskaņā ar šīs regulas 2. 

un 4. pantu. Tas neskar dalībvalstu, 

Savienības struktūru un trešo valstu un 

starptautisku organizāciju tiesības norādīt 
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ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi 

šādiem datiem un to izmantošanu un ir 

saskaņā ar šajā regulā paredzētajām datu 

aizsardzības garantijām.  

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

41. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Eurojust visus atbalsta lūgumus, ko 

iesniegusi Eiropas Prokuratūra, izskata bez 

kavēšanās un vajadzības gadījumā ar 

šādiem lūgumiem rīkojas tā, it kā tie būtu 

saņemti no valsts iestādes, kura ir 

kompetenta tiesu sadarbībai. 

2. Eurojust visus atbalsta lūgumus, ko 

iesniegusi Eiropas Prokuratūra, izskata bez 

kavēšanās un ar šādiem lūgumiem rīkojas 

tā, it kā tie būtu saņemti no valsts iestādes, 

kura ir kompetenta tiesu sadarbībai. 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Frontex sekmē Eurojust darbu, 

tostarp nosūtot informāciju, kas 

apstrādāta saskaņā ar tās pilnvarām un 

uzdevumiem atbilstoši Regulai (ES) 

2016/16241a.  

 _____________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2016. gada 14. septembra Regula (ES) 

2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta 

apsardzi un ar ko groza Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

2016/399 un ar ko atceļ Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) 

Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 

2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 

1. lpp.). 
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Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

55.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 55.a pants 

 Atzinumi par ierosinātajiem tiesību 

aktiem 

 Komisija un attiecīgās dalībvalstis var lūgt 

Eurojust atzinumu par visiem 

ierosinātajiem tiesību aktiem, kas minēti 

LESD 76. pantā. 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu iekļauj Padomes Lēmuma 2002/187/TI 32. panta 3. punkta noteikumu 

atbilstoši 2008. gadā izdarītajam grozījumam, kas neizskaidrojamā veidā nav ietverts šajā 

Komisijas priekšlikumā. 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

55. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Eurojust nosūta gada ziņojumu 

Eiropas Parlamentam, kas var sniegt 

apsvērumus un secinājumus. 

1. Eurojust nosūta gada ziņojumu 

Eiropas Parlamentam un dalībvalstu 

parlamentiem, kas var sniegt apsvērumus 

un secinājumus. 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

55. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Kolēģijas priekšsēdētājs pēc 

Eiropas Parlamenta lūguma ierodas 
Eiropas Parlamentā, lai apspriestu ar 

Eurojust saistītus jautājumus un jo īpaši 

sniegtu gada darbības pārskatus, ievērojot 

2. Pirms amata pienākumu 

pildīšanas sākšanas jauniecelto Kolēģijas 

priekšsēdētāju Eiropas Parlamenta 

kompetentā(-ās) komiteja(-as) uzaicina 

nākt klajā ar paziņojumu un atbildēt uz 
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pienākumu saglabāt diskrētumu un 

konfidencialitāti. Apspriešana tieši vai 

netieši neattiecas uz konkrētām darbībām 

saistībā ar konkrētām operatīvajām 

lietām. 

komitejas(-u) locekļu jautājumiem. 

 Savu pilnvaru laikā Kolēģijas 

priekšsēdētājs pēc Eiropas Parlamenta 

lūguma ierodas Eiropas Parlamentā, lai 

apspriestu ar Eurojust saistītus 

jautājumus un jo īpaši sniegtu gada 

darbības pārskatus, ievērojot pienākumu 

saglabāt diskrētumu un konfidencialitāti. 

Apspriešana tieši vai netieši neattiecas uz 

konkrētām darbībām saistībā ar 

konkrētām operatīvajām lietām. 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

55. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Papildus citiem šajā regulā 

izklāstītajiem informēšanas un 

apspriešanās pienākumiem Eurojust 

informācijas nolūkā nosūta Eiropas 

Parlamentam: 

3. Papildus citiem šajā regulā 

izklāstītajiem informēšanas un 

apspriešanās pienākumiem Eurojust 

informācijas nolūkā nosūta Eiropas 

Parlamentam un dalībvalstu 

parlamentiem: 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

55. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Eurojust nosūta savu gada 

ziņojumu valstu parlamentiem. Eurojust 

nosūta valstu parlamentiem arī 3. punktā 

minētos dokumentus. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 
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59. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Konfidencialitātes ievērošanas 

pienākums attiecas uz visu Eurojust 

saņemto informāciju, ja vien šī informācija 

jau nav publiskota vai pieejama 

sabiedrībai. 

4. Konfidencialitātes ievērošanas 

pienākums attiecas uz visu Eurojust 

saņemto vai nosūtīto informāciju, ja vien šī 

informācija jau nav publiskota vai 

pieejama sabiedrībai. 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

67. pants – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atcelšana  Atcelšana un grozījumi 

(Skatīt arī 67. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkta grozījumu.) 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

67. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 2.a Īstenošanas lēmuma 2009/948/TI 

10. panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

“3. Tiešo apspriežu laikā tajās 

iesaistītās kompetentās iestādes, kad tas 

pamatoti iespējams, atbild uz informācijas 

lūgumiem, ko iesniedz citas kompetentās 

iestādes, kas nepiedalās šajās apspriedēs. 

Tomēr, ja kompetento iestādi kāda cita 

kompetentā iestāde lūdz sniegt specifisku 

informāciju, kas varētu kaitēt būtiskām 

valsts drošības interesēm vai apdraudēt 

personu drošību, tai nav šī informācija 

jāsniedz. 

„3. Tiešu apspriežu gaitā attiecīgās 

kompetentās iestādes atbild uz informācijas 

pieprasījumiem no citām kompetentajām 

iestādēm, kuras arī ir iesaistītas 

apspriedēs.” 

(Skatīt 67. panta grozījumu) 
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Pamatojums 

Šā priekšlikuma 21.  un 23. panta grozījumus papildina ar Padomes 2009. gada 30. novembra 

Pamatlēmuma 2009/948/TI par jurisdikcijas īstenošanas konfliktu novēršanu un atrisināšanu 

kriminālprocesā grozījums, un ar to ir paredzēts atcelt izņēmumus, kas var kaitēt apmaiņai ar 

noderīgu informāciju. 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

67. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 2.b Īstenošanas lēmuma 2009/948/TI 

12. panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

“2. Ja nav bijis iespējams panākt 

vienošanos saskaņā ar 10. pantu, jebkura 

iesaistīto dalībvalstu kompetentā iestāde 

vajadzības gadījumā nodod lietu Eurojust, 

ja Eurojust ir kompetents rīkoties 

atbilstīgi Eurojust lēmuma 4. panta 

1. punktam. 

„2. Gadījumos, kad nav bijis iespējams 

panākt vienošanos saskaņā ar 10. pantu, 

jautājuma izskatīšanu attiecīgā dalībvalsts 

nodod Eurojust, izmantojot attiecīgos 

dalībvalsts locekļus, ja saskaņā ar 

Eurojust regulas 3. pantu Eurojust ir 

kompetence šajā jomā.” 

(Skatīt 67. panta grozījumu) 

Pamatojums 

Šā priekšlikuma 4. panta 4. un 5. punkta grozījumus papildina ar Padomes 2009. gada 

30. novembra Pamatlēmuma 2009/948/TI par jurisdikcijas īstenošanas konfliktu novēršanu 

un atrisināšanu kriminālprocesā grozījums, un tā mērķis ir paredzēt strīdu par jurisdikciju 

obligātu nodošanu Eurojust saskaņā ar LESD 85. panta 1. punkta c) apakšpunktu, un  tas 

vairāk atbilst dalībvalstu locekļu lomai. 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – 11. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– organizēta laupīšana; – organizēta zādzība vai laupīšana; 
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās 

(Eurojust) 

Atsauces COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD) 

Atbildīgā komiteja 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

LIBE 

10.9.2013 
   

Atzinumu sniedza 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

JURI 

10.9.2013 

Atzinumu sagatavoja 

       Iecelšanas datums 

António Marinho e Pinto 

3.9.2014 

Izskatīšana komitejā 11.11.2014 12.7.2017 7.9.2017  

Pieņemšanas datums 10.10.2017    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

19 

2 

1 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, 

Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António 

Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József 

Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 
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