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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.) 

 

 

 



 

PR\1039330LV.doc 3/6 PE541.497v01-00 

 LV 

SATURA RĀDĪTĀJS 

Lpp. 

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ........................... 5 

ĪSS PAMATOJUMS .................................................................................................................. 6 

 

 

 



 

PE541.497v01-00 4/6 PR\1039330LV.doc 

LV 

 



 

PR\1039330LV.doc 5/6 PE541.497v01-00 

 LV 

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Austrijai un Maltai atļauj Eiropas 

Savienības interesēs pievienoties Hāgas 1965. gada 15. novembra Konvencijai par tiesas 

un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās 

(COM(2013)0338 – C8-0000/2014 – 2013/0177(NLE)) 

(Piekrišana) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2013)0338), 

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 81. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas 

a) apakšpunkta v) punktu (C8-0000/2014), 

– ņemot vērā Tiesas 2014. gada 14. oktobra atzinumu, 

– ņemot vērā Reglamenta 99. pantu 1. punkta pirmo un trešo daļu un 2. punktu, kā arī 

108. panta 7. punktu, 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ieteikumu (A8-0000/2014), 

1. sniedz piekrišanu atļaujai Austrijai un Maltai pievienoties konvencijai; 

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem, kā arī Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences 

Pastāvīgajam birojam. 
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ĪSS PAMATOJUMS 

Hāgas 1965. gada 15. novembra konvencija izveido sistēmu, ar kuru dokumentus var izsniegt 

citā parakstītājvalstī. Jāņem vērā, ka šo konvenciju piemēro tikai dokumentu pārrobežu 

izsniegšanai trešās valstīs vai no tām. Pārrobežu izsniegšanai Eiropas Savienībā piemēro 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par 

tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs. 

No 28 dalībvalstīm 26 jau piemēro šo konvenciju. Divas atlikušās dalībvalstis Austrija un 

Malta ir izteikušas savu vēlmi pievienoties. 

Starptautiskas organizācijas šai konvencijai pievienoties nevar. Taču pēc ES tiesību aktu 

pieņemšanas dokumentu pārrobežu izsniegšanas jomā ES ir ieguvusi ekskluzīvu ārējo 

kompetenci šajā jautājumā saskaņā ar LESD 3. panta 2. punktu. Šādu pieeju ir apstiprinājusi 

Tiesa atzinumā 1/13. 

Tas nozīmē, ka Savienībai jāpilnvaro attiecīgās dalībvalstis rīkoties tās vārdā, lai tās varētu 

pievienoties konvencijai. 

Malta jau ir deponējusi tās pievienošanās instrumentu, taču ir izdevusi deklarāciju par to, ka 

tās pievienošanās nestāsies spēkā, kamēr nav pieņemts šis lēmums. Austrija gaida šo lēmumu, 

lai varētu izpildīt pievienošanās formalitātes. 

Tā kā Hāgas 1965. gada 15. novembra konvencija ir apliecinājusi savu lietderīgumu 

dokumentu pārrobežas izsniegšanas jomā un tā kā vienots dokumentu izsniegšanas režīms 

pārrobežu attiecībās ar trešām valstīm ir gan visas Savienības, gan abu attiecīgo dalībvalstu 

interesēs, Parlamentam tiek ierosināts sniegt piekrišanu lēmuma priekšlikumam, ar kuru 

Austrijai un Maltai tiek piešķirta atļauja pievienoties šai konvencijai. 

 


