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Grozījums Nr.  65 

Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Nozieguma rīku un noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiscēšana 

ir visefektīvākais veids, kā apkarot 

noziedzību. Eiropas Savienība ir 

apņēmusies nodrošināt efektīvāku 

noziedzīgu aktīvu identifikāciju, 

konfiskāciju un atkārtotu izmantošanu24. 

(3) Nozieguma rīku un noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiscēšana 

ir visefektīvākais veids, kā apkarot 

noziedzību, un var arī ietekmēt terorisma 

samazināšanu un apkarošanu. Eiropas 

Savienība ir apņēmusies nodrošināt 

efektīvāku noziedzīgu aktīvu identifikāciju, 

konfiskāciju un atkārtotu izmantošanu24. 

_________________ _________________ 

24 “Stokholmas programma — atvērta un 

droša Eiropa pilsoņu un viņu aizsardzības 

labā”, OV C 115, 4.5.2010., 1. lpp. 

24 „Stokholmas programma — atvērta un 

droša Eiropa pilsoņu un viņu aizsardzības 

labā”, OV C 115, 4.5.2010., 1. lpp. 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  66 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Noziegumiem bieži ir pārrobežu 

raksturs, tāpēc efektīvai pārrobežu 

sadarbībai ir būtiska nozīme, lai arestētu un 

konfiscētu noziedzīgi iegūtos līdzekļus un 

nozieguma rīkus. 

(4) Noziegumiem bieži ir pārrobežu 

raksturs, tāpēc efektīvai pārrobežu 

sadarbībai ir būtiska nozīme, lai arestētu un 

konfiscētu noziedzīgi iegūtos līdzekļus un 

nozieguma rīkus. Tādēļ tiesībaizsardzības 

struktūrām un iestādēm, personām, 

vienībām vai pakalpojumiem dalībvalstīs 

būtu cieši jāsadarbojas un jāsazinās, lai 

optimizētu iesaldēšanas un konfiskācijas 

procedūru ilgumu un iedarbīgumu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  67 

Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Noziegumiem bieži ir pārrobežu 

raksturs, tāpēc efektīvai pārrobežu 

sadarbībai ir būtiska nozīme, lai arestētu un 

konfiscētu noziedzīgi iegūtos līdzekļus un 

nozieguma rīkus. 

(4) Noziegumiem bieži ir pārrobežu 

raksturs, tāpēc efektīvai pārrobežu 

sadarbībai, nepārtrauktai informācijas 

apmaiņai un savstarpējam atbalstam ir 

būtiska nozīme, lai noteiktu, arestētu un 

konfiscētu noziedzīgi iegūtos līdzekļus un 

nozieguma rīkus. 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  68 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Komisijas īstenošanas ziņojumos 

par Pamatlēmumiem 2003/577/TI un 

2006/783/TI norādīts, ka pašreizējais 

režīms attiecībā uz iesaldēšanas un 

konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu 

nav pilnībā efektīvs. Spēkā esošie akti nav 

vienādi īstenoti, un tos nepiemēro vienādi 

visās dalībvalstīs, tādējādi izraisot 

nepietiekamu savstarpēju atzīšanu. 

(6) Komisijas īstenošanas ziņojumos 

par Pamatlēmumiem 2003/577/TI un 

2006/783/TI norādīts, ka pašreizējais 

režīms attiecībā uz iesaldēšanas un 

konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu 

nav pilnībā efektīvs. Spēkā esošie akti nav 

vienādi īstenoti, un tos nepiemēro vienādi 

visās dalībvalstīs, tādējādi izraisot 

nepietiekamu savstarpēju atzīšanu. Turklāt 

dažās dalībvalstīs galvenie Direktīvas 

2014/42/ES (Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2014. gada 3. aprīļa direktīvas 

par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju 

Eiropas Savienībā) elementi, piemēram, 

trešās personas definīcijas, tiesību aktu 

projektu transponēšanā ir tikuši pilnībā 

neievēroti vai vāji risināti. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  69 

Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Komisijas īstenošanas ziņojumos 

par Pamatlēmumiem 2003/577/TI un 

2006/783/TI norādīts, ka pašreizējais 

režīms attiecībā uz iesaldēšanas un 

konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu 

nav pilnībā efektīvs. Spēkā esošie akti nav 

vienādi īstenoti, un tos nepiemēro vienādi 

visās dalībvalstīs, tādējādi izraisot 

nepietiekamu savstarpēju atzīšanu. 

(6) Komisijas īstenošanas ziņojumos 

par Pamatlēmumiem 2003/577/TI un 

2006/783/TI norādīts, ka pašreizējais 

režīms attiecībā uz iesaldēšanas un 

konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu 

nav pilnībā efektīvs. Spēkā esošie akti nav 

vienādi īstenoti, un tos nepiemēro vienādi 

visās dalībvalstīs, tādējādi izraisot 

nepietiekamu savstarpēju atzīšanu un 

neefektīvu pārrobežu sadarbību. 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  70 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Paplašinātā konfiskācijā un trešās 

personas konfiskācijā ir jāievēro 

garantijas, kas noteiktas Eiropas 

Cilvēktiesību un pamatbrīvību 

aizsardzības konvencijā (ECHR), jo īpaši 

6. un 7. pantā, un Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartā. Kompetento iestāžu 

lēmumam jābūt balstītam uz rūpīgu 

personas, kam piemērots konfiskācijas 

rīkojums, atsevišķā gadījuma 

novērtējumu, tostarp skaidrību, ka 

konfiscētās preces ir iegūtas noziedzīgu 

darbību veidā. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  71 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Pieņemot Direktīvu 2014/42/ES, 

Eiropas Parlaments un Padome norādīja, ka 

efektīva iesaldēšanas un konfiskācijas 

sistēma Eiropas Savienībā ir nesaraujami 

saistīta ar labi darbojošos iesaldēšanas un 

konfiskācijas rīkojumu savstarpēju 

atzīšanu. Ņemot vērā vajadzību ieviest 

visaptverošu noziedzīgi iegūtu līdzekļu un 

nozieguma rīku iesaldēšanas un 

konfiskācijas sistēmu, Eiropas Parlaments 

un Padome aicināja Komisiju iesniegt 

leģislatīvu priekšlikumu par iesaldēšanas 

un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju 

atzīšanu. 

(8) Pieņemot Direktīvu 2014/42/ES, 

Eiropas Parlaments un Padome norādīja, ka 

efektīva iesaldēšanas un konfiskācijas 

sistēma Eiropas Savienībā ir nesaraujami 

saistīta ar labi darbojošos iesaldēšanas un 

konfiskācijas rīkojumu savstarpēju 

atzīšanu. Ņemot vērā vajadzību ieviest 

Eiropas sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

un nozieguma rīku iesaldēšanai un 

konfiskācijai, Eiropas Parlaments un 

Padome aicināja Komisiju iesniegt 

leģislatīvu priekšlikumu par iesaldēšanas 

un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju 

atzīšanu. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  72 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Lai nodrošinātu efektīvu 

iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu 

savstarpēju atzīšanu, noteikumi par šo 

rīkojumu atzīšanu un izpildi būtu jāparedz 

juridiski saistošā un tieši piemērojamā 

Savienības tiesību aktā. 

(11) Lai nodrošinātu efektīvu 

iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu 

savstarpēju atzīšanu, noteikumi par šo 

rīkojumu atzīšanu un izpildi būtu jāparedz 

regulā, kas ir juridiski saistošs un tieši 

piemērojams Savienības tiesību akts. Šajā 

regulā būtu jāparedz noteikumi, kas 

regulē to iesaldēšanas un konfiskācijas 

rīkojumu savstarpēju atzīšanu, kuri 

attiecas uz galvenajiem dalībvalstu 

konfiskācijas veidiem: parasto 

konfiskāciju, paplašināto konfiskāciju, 
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trešās personas konfiskāciju, uz vērtību 

pamatoto konfiskāciju un īpašuma 

konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  73 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ir svarīgi veicināt īpašuma 

iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu 

savstarpēju atzīšanu un izpildi, izstrādājot 

noteikumus, atbilstoši kuriem dalībvalstij ir 

pienākums savā teritorijā atzīt un izpildīt 

iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumus, 

ko kriminālprocesa ietvaros izdevusi cita 

dalībvalsts. 

(12) Ir svarīgi veicināt īpašuma 

iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu 

savstarpēju atzīšanu un izpildi, izstrādājot 

noteikumus, atbilstoši kuriem dalībvalstij ir 

pienākums savā teritorijā atzīt un izpildīt 

iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumus, 

ko kriminālvajāšanas ietvaros izdevusi 

cita dalībvalsts. Iesaldēšanas un 

konfiskācijas rīkojumu savstarpēja 

atzīšana ir paredzēta, lai izveidotu 

efektīvu mehānismu tiesas nolēmumu par 

iesaldēšanu un konfiskāciju pārrobežu 

savstarpējai atzīšanai un izpildei, jo tie ir 

starp efektīvākajiem līdzekļiem cīņā pret 

noziedzību. Šā mehānisma efektivitātei 

būtu jānodrošina iesaldēšanas un 

konfiskācijas rīkojumu savstarpēja 

atzīšana ar noteikumu, ka tie pieņemti 

valsts tiesu piemērotajās procedūrās, 

kuras atbilst kriminālprocesa būtiskajām 

īpašībām, bet nav obligāti 

kriminālprocess. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  74 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ir svarīgi veicināt īpašuma 

iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu 

savstarpēju atzīšanu un izpildi, izstrādājot 

noteikumus, atbilstoši kuriem dalībvalstij ir 

pienākums savā teritorijā atzīt un izpildīt 

iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumus, 

ko kriminālprocesa ietvaros izdevusi cita 

dalībvalsts. 

(12) Ir svarīgi veicināt īpašuma 

iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu 

savstarpēju atzīšanu un izpildi, izstrādājot 

noteikumus, atbilstoši kuriem dalībvalstij ir 

pienākums savā teritorijā atzīt un izpildīt 

iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumus, 

ko kriminālprocesa, civilprocesa vai 

administratīvā procesa ietvaros izdevusi 

cita dalībvalsts. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  75 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Šī regula būtu jāpiemēro visiem 

konfiskācijas rīkojumiem, ko tiesa 

noteikusi pēc tiesvedības par noziedzīgu 

nodarījumu, un visiem iesaldēšanas 

rīkojumiem, kas izdoti nolūkā veikt 

iespējamu vēlāku konfiskāciju. Tai būtu 

jāattiecas uz visu veidu rīkojumiem, uz 

kuriem attiecas Direktīva 2014/42/ES, kā 

arī uz cita veida rīkojumiem, kas izdoti bez 

galīgā notiesājošā sprieduma 
kriminālprocesa ietvaros. Šī regula nebūtu 

jāpiemēro iesaldēšanas un konfiskācijas 

rīkojumiem, kas izdoti civiltiesisko vai 

administratīvo tiesvedību ietvaros. 

(13) Šī regula būtu jāpiemēro visiem 

konfiskācijas rīkojumiem, ko tiesa 

noteikusi un izdevusi kriminālvajāšanas 

ietvaros, un visiem iesaldēšanas 

rīkojumiem, kas izdoti nolūkā veikt 

iespējamu vēlāku konfiskāciju. Tai būtu 

jāattiecas uz visu veidu rīkojumiem, uz 

kuriem attiecas Direktīva 2014/42/ES, kā 

arī uz cita veida iesaldēšanas un 

konfiskācijas rīkojumiem, kas izdoti 

kriminālprocesa ietvaros, tostarp uz 

paplašinātu konfiskāciju, konfiskāciju, ko 

piemēro trešai personai, un konfiskācijas 

rīkojumiem bez notiesājošā sprieduma. Ja 

kādas dalībvalsts tiesiskajā sistēmā šādi 

pasākumi nav paredzēti, attiecīgajai 

dalībvalstij vajadzētu būt iespējai atzīt un 

izpildīt rīkojumu, kas izdots citā 

dalībvalstī, ja to noteikusi tiesa, kuras 

jurisdikcijā ir krimināllieta un tas izdots 

saistībā ar kriminālprocesu, kurā pilnībā 

tiek ievērotas atbildētāju un apsūdzēto 

procesuālās un ar īpašumu saistītās 

tiesības, kuras, pamatojoties uz faktiem, ir 

izrietošas no apsūdzības noziedzīgajā 
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nodarījumā. Šī regula nebūtu jāpiemēro 

iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumiem, 

kas izdoti civiltiesisko tiesvedību ietvaros. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  76 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Šī regula būtu jāpiemēro visiem 

konfiskācijas rīkojumiem, ko tiesa 

noteikusi pēc tiesvedības par noziedzīgu 

nodarījumu, un visiem iesaldēšanas 

rīkojumiem, kas izdoti nolūkā veikt 

iespējamu vēlāku konfiskāciju. Tai būtu 

jāattiecas uz visu veidu rīkojumiem, uz 

kuriem attiecas Direktīva 2014/42/ES, kā 

arī uz cita veida rīkojumiem, kas izdoti 

bez galīgā notiesājošā sprieduma 

kriminālprocesa ietvaros. Šī regula nebūtu 

jāpiemēro iesaldēšanas un konfiskācijas 

rīkojumiem, kas izdoti civiltiesisko vai 

administratīvo tiesvedību ietvaros. 

(13) Šī regula būtu jāpiemēro visiem 

konfiskācijas rīkojumiem, ko tiesa 

noteikusi pēc tiesvedības par noziedzīgu 

nodarījumu, un visiem iesaldēšanas 

rīkojumiem, kas izdoti nolūkā veikt 

iespējamu vēlāku konfiskāciju. Tai būtu 

jāattiecas uz visu veidu rīkojumiem, uz 

kuriem attiecas Direktīva 2014/42/ES. Šī 

regula nebūtu jāpiemēro iesaldēšanas un 

konfiskācijas rīkojumiem, kas izdoti 

civiltiesisko vai administratīvo tiesvedību 

ietvaros. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  77 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Šī regula būtu jāpiemēro visiem 

konfiskācijas rīkojumiem, ko tiesa 

noteikusi pēc tiesvedības par noziedzīgu 

nodarījumu, un visiem iesaldēšanas 

rīkojumiem, kas izdoti nolūkā veikt 

iespējamu vēlāku konfiskāciju. Tai būtu 

(13) Šī regula būtu jāpiemēro visiem 

konfiskācijas rīkojumiem, ko tiesa 

noteikusi pēc tiesvedības par noziedzīgu, 

civilu vai administratīvu nodarījumu, un 

visiem iesaldēšanas rīkojumiem, kas izdoti 

nolūkā veikt iespējamu vēlāku 
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jāattiecas uz visu veidu rīkojumiem, uz 

kuriem attiecas Direktīva 2014/42/ES, kā 

arī uz cita veida rīkojumiem, kas izdoti bez 

galīgā notiesājošā sprieduma 

kriminālprocesa ietvaros. Šī regula nebūtu 

jāpiemēro iesaldēšanas un konfiskācijas 

rīkojumiem, kas izdoti civiltiesisko vai 

administratīvo tiesvedību ietvaros. 

konfiskāciju. Tai būtu jāattiecas uz visu 

veidu rīkojumiem, uz kuriem attiecas 

Direktīva 2014/42/ES, kā arī uz cita veida 

rīkojumiem, kas izdoti bez galīgā 

notiesājošā sprieduma kriminālprocesa, 

civiltiesiskā vai administratīvā procesa 
ietvaros. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  78 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

13.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13a) Paplašinātā konfiskācijā un trešās 

personas konfiskācijā ir jāievēro 

garantijas, kas noteiktas Eiropas 

Cilvēktiesību un pamatbrīvību 

aizsardzības konvencijā (ECHR), jo īpaši 

6. un 7. pantā, un Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartā. Kompetento iestāžu 

lēmumam jābūt balstītam uz rūpīgu 

personas, kam piemērots konfiskācijas 

rīkojums, atsevišķā gadījuma 

novērtējumu, tostarp skaidrību, ka 

konfiscētās preces ir iegūtas noziedzīgu 

darbību veidā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  79 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Šai regulai būtu jāattiecas gan uz 

konfiskācijas un iesaldēšanas rīkojumiem, 

(14) Šai regulai būtu jāattiecas uz 

konfiskācijas un iesaldēšanas rīkojumiem, 
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kas saistīti ar noziedzīgiem nodarījumiem, 

uz kuriem attiecas Direktīva 2014/42/ES, 

gan uz citiem rīkojumiem saistībā ar 

citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Tāpēc 

uz noziedzīgiem nodarījumiem nebūtu 

jāattiecina ierobežojums par to īpašu 

smagumu un pārrobežu dimensiju, jo 

LESD 82. pants neparedz šādu 

ierobežojumu attiecībā uz pasākumiem, ar 

ko nosaka noteikumus un procedūras, lai 

nodrošinātu spriedumu savstarpēju 

atzīšanu krimināllietās. 

kas saistīti ar noziedzīgiem nodarījumiem, 

uz kuriem attiecas Direktīva 2014/42/ES. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  80 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Šai regulai būtu jāattiecas gan uz 

konfiskācijas un iesaldēšanas rīkojumiem, 

kas saistīti ar noziedzīgiem nodarījumiem, 

uz kuriem attiecas Direktīva 2014/42/ES, 

gan uz citiem rīkojumiem saistībā ar citiem 

noziedzīgiem nodarījumiem. Tāpēc uz 

noziedzīgiem nodarījumiem nebūtu 

jāattiecina ierobežojums par to īpašu 

smagumu un pārrobežu dimensiju, jo 

LESD 82. pants neparedz šādu 

ierobežojumu attiecībā uz pasākumiem, ar 

ko nosaka noteikumus un procedūras, lai 

nodrošinātu spriedumu savstarpēju atzīšanu 

krimināllietās. 

(14) Šai regulai būtu jāattiecas gan uz 

konfiskācijas un iesaldēšanas rīkojumiem, 

kas saistīti ar noziedzīgiem nodarījumiem, 

uz kuriem attiecas Direktīva 2014/42/ES, 

gan uz citiem rīkojumiem saistībā ar citiem 

noziedzīgiem nodarījumiem. Tāpēc uz 

noziedzīgiem nodarījumiem nebūtu 

jāattiecina ierobežojums par to īpašu 

smagumu un pārrobežu dimensiju, jo 

LESD 82. pants neparedz šādu 

ierobežojumu attiecībā uz pasākumiem, ar 

ko nosaka noteikumus un procedūras, lai 

nodrošinātu spriedumu savstarpēju atzīšanu 

krimināllietās. Nodokļu noziegumi, 

piemēram, ir īpaši svarīgi pārrobežu 

nodarījumi, kas jāiekļauj to nodarījumu 

sarakstā, uz kuriem attiecas šī regula, 

taču ņemot vērā, ka dažās valstīs par tiem 

nepiespriež maksimālo ieslodzījumu — 

trīs gadus, šiem konkrētajiem 

nodarījumiem slieksnis ir pazemināts līdz 

diviem gadiem. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  81 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Šai regulai būtu jāattiecas gan uz 

konfiskācijas un iesaldēšanas rīkojumiem, 

kas saistīti ar noziedzīgiem nodarījumiem, 

uz kuriem attiecas Direktīva 2014/42/ES, 

gan uz citiem rīkojumiem saistībā ar citiem 

noziedzīgiem nodarījumiem. Tāpēc uz 

noziedzīgiem nodarījumiem nebūtu 

jāattiecina ierobežojums par to īpašu 

smagumu un pārrobežu dimensiju, jo 

LESD 82. pants neparedz šādu 

ierobežojumu attiecībā uz pasākumiem, ar 

ko nosaka noteikumus un procedūras, lai 

nodrošinātu spriedumu savstarpēju atzīšanu 

krimināllietās. 

(14) Šai regulai būtu jāattiecas gan uz 

konfiskācijas un iesaldēšanas rīkojumiem, 

kas saistīti ar noziedzīgiem nodarījumiem, 

uz kuriem attiecas Direktīva 2014/42/ES, 

gan uz citiem rīkojumiem saistībā ar citiem 

noziedzīgiem nodarījumiem. Tāpēc uz 

noziedzīgiem nodarījumiem nebūtu 

jāattiecina ierobežojums par to īpašu 

smagumu un pārrobežu dimensiju un tiem 

būtu jāietver arī ar nodokļiem saistīti 

noziegumi un kibernoziegumi, jo LESD 

82. pants neparedz šādu ierobežojumu 

attiecībā uz pasākumiem, ar ko nosaka 

noteikumus un procedūras, lai nodrošinātu 

spriedumu savstarpēju atzīšanu 

krimināllietās. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  82 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Ar šo direktīvu negroza pienākumu 

ievērot pamattiesības un tiesību 

pamatprincipus, kas noteikti LES 6. pantā. 

(16) Ar šo regulu negroza pienākumu 

ievērot pamattiesības un tiesību 

pamatprincipus, kas noteikti LES 6. pantā 

un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā 

(turpmāk „Harta”). 

Or. en 
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Grozījums Nr.  83 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Šī regula būtu jāpiemēro, ņemot 

vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas30, 2012/13/ES31, 2013/48/ES32, 

2016/34333, 2016/80034 un 2016/191935, 

kuras attiecas uz procesuālajām tiesībām 

kriminālprocesā. 

(18) Šī regula būtu jāpiemēro, ņemot 

vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas30, 2012/13/ES31, 2013/48/ES32, 

2016/34333, 2016/80034 un 2016/191935, 

kuras attiecas uz procesuālajām tiesībām 

kriminālprocesā. Direktīvas par 

procesuālajām tiesībām kriminālprocesā 

piemēro tikai attiecībā uz 

kriminālprocesiem dalībvalstīs, kurām tās 

ir saistošas. Turklāt kriminālprocesa 

būtiskās īpatnības Hartas izpratnē 

attiecināmas uz procedūrām, kas stingrā 

nozīmē nav uzskatāmi par 

kriminālprocesiem, bet kuru ietvaros lietu 

nodod kriminālvajāšanas uzsākšanai. 

_________________ _________________ 

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2010/64/ES (2010. gada 

20. oktobris) par tiesībām uz mutisko un 

rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (OV 

L 280, 26.10.2010., 1. lpp.). 

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2010/64/ES (2010. gada 

20. oktobris) par tiesībām uz mutisko un 

rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (OV 

L 280, 26.10.2010., 1. lpp.). 

31 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2012/13/ES (2012. gada 

22. maijs) par tiesībām uz informāciju 

kriminālprocesā (OV L 142, 1.6.2012., 

1. lpp.). 

31 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2012/13/ES (2012. gada 

22. maijs) par tiesībām uz informāciju 

kriminālprocesā (OV L 142, 1.6.2012., 

1. lpp.). 

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 

22. oktobris) par tiesībām uz advokāta 

palīdzību kriminālprocesā un Eiropas 

apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām 

uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē 

trešo personu, un par tiesībām, kamēr 

atņemta brīvība, sazināties ar trešām 

personām un konsulārajām iestādēm, (OV 

L 294, 6.11.2013., 1. lpp.). 

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 

22. oktobris) par tiesībām uz advokāta 

palīdzību kriminālprocesā un Eiropas 

apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām 

uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē 

trešo personu, un par tiesībām, kamēr 

atņemta brīvība, sazināties ar trešām 

personām un konsulārajām iestādēm, (OV 

L 294, 6.11.2013., 1. lpp.). 

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva (ES) 2016/343 (2016. gada 

9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus 

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva (ES) 2016/343 (2016. gada 

9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus 
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nevainīguma prezumpcijas aspektus un 

tiesības piedalīties klātienē lietas 

izskatīšanā tiesā kriminālprocesā (OV L 

65, 11.3.2016., 1. lpp.). 

nevainīguma prezumpcijas aspektus un 

tiesības piedalīties klātienē lietas 

izskatīšanā tiesā kriminālprocesā (OV L 

65, 11.3.2016., 1. lpp.). 

34 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva (ES) 2016/800 (2016. gada 

11. maijs) par procesuālajām garantijām 

bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai 

apsūdzētie kriminālprocesā (OV L 132, 

21.5.2016., 1. lpp.). 

34 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva (ES) 2016/800 (2016. gada 

11. maijs) par procesuālajām garantijām 

bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai 

apsūdzētie kriminālprocesā (OV L 132, 

21.5.2016., 1. lpp.). 

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva (ES) 2016/1919 (2016. gada 

26. oktobris) par juridisko palīdzību 

aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem 

kriminālprocesā un pieprasītajām personām 

Eiropas apcietināšanas ordera procesā (OV 

L 297, 4.11.2016., 1. lpp.). 

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva (ES) 2016/1919 (2016. gada 

26. oktobris) par juridisko palīdzību 

aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem 

kriminālprocesā un pieprasītajām personām 

Eiropas apcietināšanas ordera procesā (OV 

L 297, 4.11.2016., 1. lpp.). 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  84 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Lai to panāktu, iesaldēšanas un 

konfiskācijas rīkojumus izdevējiestādei 

būtu tieši jānosūta izpildiestādei vai, 

attiecīgā gadījumā centrālajai iestādei. 

(20) Lai to panāktu, iesaldēšanas un 

konfiskācijas rīkojumus izdevējiestādei 

būtu tieši jānosūta izpildiestādei un 

jāpaziņo centrālajai iestādei, kura ir 

atbildīga par atbalstu kompetentajām 

iestādēm, nosūtīto un saņemto 

iesaldēšanas vai konfiskācijas reģistrāciju 

valsts līmenī un rīkojumu nosūtīšanas un 

saņemšanas racionalizēšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  85 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 
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21. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Konfiskācijas rīkojumu būtu 

jānosūta kopā ar standartveida apliecību. 

(21) Konfiskācijas vai iesaldēšanas 

rīkojums vai iesaldēšanas rīkojums būtu 

jānosūta kopā ar standartveida apliecību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  86 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Izpildot iesaldēšanas rīkojumu, 

izdevējiestādei un izpildiestādei būtu 

pienācīgi jāņem vērā izmeklēšanas 

konfidencialitāte. Jo īpaši, izpildiestādei 

būtu jāgarantē iesaldēšanas rīkojumā 

ietverto faktu un tā satura konfidencialitāte. 

(25) Neskarot nevienas attiecīgās 

personas tiesības uz informāciju, izpildot 

iesaldēšanas rīkojumu, izdevējiestāde un 

izpildiestāde pienācīgi ņem vērā 

izmeklēšanas konfidencialitāti. Jo īpaši, 

izpildiestādei būtu jāgarantē iesaldēšanas 

rīkojumā ietverto faktu un tā satura 

konfidencialitāte. 

Or. en 

Pamatojums 

Ēnu referents piekrīt referentei, ka ir nepieciešams precizēt saikni starp pienākumu 

nodrošināt informāciju un konfidencialitātes prasībām. Izmeklēšanas konfidencialitāte 

nedrīkst liegt personai tiesības uz informāciju. 

 

Grozījums Nr.  87 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Iesaldēšanas un konfiskācijas 

rīkojuma atzīšanu un izpildi nevajadzētu 

atteikt ar citu pamatojumu, kā vien to, kas 

(26) Iesaldēšanas un konfiskācijas 

rīkojuma atzīšanu un izpildi nevajadzētu 

atteikt ar citu pamatojumu, kā vien to, kas 
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noteikts šajā regulā. Jo īpaši, izpildiestādei 

vajadzētu būt iespējai neatzīt un neizpildīt 

konfiskācijas rīkojumu, pamatojoties uz 

ne bis in idem principu, jebkuras 

ieinteresētas personas tiesībām vai tiesībām 

piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā. 

noteikts šajā regulā. Jo īpaši, izpildiestādei 

vajadzētu būt iespējai neatzīt un neizpildīt 

konfiskācijas rīkojumu, pamatojoties uz 

pamattiesībām un ne bis in idem principu, 

jebkuras ieinteresētas personas tiesībām vai 

tiesībām piedalīties klātienē lietas 

izskatīšanā tiesā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  88 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Regulas priekšlikums 

26.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (26a) Brīvības, drošības un tiesiskuma 

telpas izveide Savienībā ir balstīta uz 

savstarpēju uzticēšanos un pieņēmumu, 

ka citas dalībvalstis ievēro Savienības 

tiesību aktus un jo īpaši pamattiesības. 

Tomēr šāds pieņēmums ir atspēkojams. 

Attiecīgi, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, 

ka konfiskācijas vai iesaldēšanas 

rīkojuma izpilde izraisītu attiecīgās 

personas pamattiesību pārkāpumu un 

izpildes valsts neievērotu savus 

pienākumus attiecībā uz Hartā atzītu 

pamattiesību aizsardzību, šā konfiskācijas 

vai iesaldēšanas rīkojuma izpilde būtu 

jānoraida. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  89 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Regulas priekšlikums 

26.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (26a) Brīvības, drošības un tiesiskuma 
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telpas izveide Savienībā ir balstīta uz 

savstarpēju uzticēšanos un pieņēmumu, 

ka citas dalībvalstis ievēro Savienības 

tiesību aktus un jo īpaši pamattiesības. 

Tomēr šāds pieņēmums ir atspēkojams. 

Attiecīgi, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, 

ka konfiskācijas vai iesaldēšanas 

rīkojuma izpilde izraisītu attiecīgās 

personas pamattiesību pārkāpumu un 

izpildes valsts neievērotu savus 

pienākumus attiecībā uz Hartā atzītu 

pamattiesību aizsardzību, šā konfiskācijas 

vai iesaldēšanas rīkojuma izpilde būtu 

jānoraida. 

Or. en 

Pamatojums 

Atbalstu referentes ieviesto grozījumu, ar kuru tiek atjaunots teksts, kas pieņemts 

Direktīvā 2014/41/ES par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās („EIO direktīva”), 

kurai biju referents. Minētā direktīva stiprina tiesu iestāžu lēmumu savstarpējas atzīšanas 

principu tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās jomā, kas būtu jāizmanto par modeli 

turpmākajiem savstarpējas atzīšanas instrumentiem. 

 

Grozījums Nr.  90 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

26.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (26a) Ne bis in idem princips ir viens no 

Savienības tiesību aktu pamatprincipiem, 

kā atzīts Hartā un izvērsts Eiropas 

Savienības Tiesas judikatūrā. Tādēļ 

izpildiestādei vajadzētu būt tiesībām 

atteikt konfiskācijas vai iesaldēšanas 

rīkojuma izpildi, ja tā būtu pretrunā 

minētajam principam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  91 
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Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Regulas priekšlikums 

26.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (26b) Šajā regulā tiek ievērotas 

pamattiesības un ievēroti principi, kas 

atzīti LES 6. pantā un Hartā, jo īpaši tās 

VI nodaļā, starptautiskajos tiesību aktos 

un starptautiskajos nolīgumos, kuros 

Savienība vai visas dalībvalstis ir 

līgumslēdzējas puses, tostarp Eiropas 

Cilvēktiesību un pamatbrīvību 

aizsardzības konvencijā, un dalībvalstu 

konstitūcijās to attiecīgajās piemērošanas 

jomās. Neko no šajā regulā noteiktā nevar 

interpretēt kā aizliegumu atteikt 

konfiskācijas vai iesaldēšanas rīkojuma 

izpildi, ja, pamatojoties uz objektīviem 

apstākļiem, ir iemesls uzskatīt, ka šis 

rīkojums ir izdots, lai pret kādu personu 

veiktu kriminālvajāšanu vai sodītu tās 

dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 

reliģijas, dzimumorientācijas, 

valstspiederības, valodas vai politisko 

uzskatu dēļ, vai ka jebkura šāda iemesla 

dēļ varētu tikt nodarīts kaitējums šādas 

personas stāvoklim. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  92 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Regulas priekšlikums 

26.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (26b) Šajā regulā tiek ievērotas 

pamattiesības un ievēroti principi, kas 

atzīti LES 6. pantā un Hartā, jo īpaši tās 

VI nodaļā, starptautiskajos tiesību aktos 

un starptautiskajos nolīgumos, kuros 

Savienība vai visas dalībvalstis ir 
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līgumslēdzējas puses, tostarp Eiropas 

Cilvēktiesību un pamatbrīvību 

aizsardzības konvencijā, un dalībvalstu 

konstitūcijās to attiecīgajās piemērošanas 

jomās. Neko no šajā regulā noteiktā nevar 

interpretēt kā aizliegumu atteikt 

konfiskācijas vai iesaldēšanas rīkojuma 

izpildi, ja, pamatojoties uz objektīviem 

apstākļiem, ir iemesls uzskatīt, ka šis 

rīkojums ir izdots, lai pret kādu personu 

veiktu kriminālvajāšanu vai sodītu tās 

dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 

reliģijas, dzimumorientācijas, 

valstspiederības, valodas vai politisko 

uzskatu dēļ, vai ka jebkura šāda iemesla 

dēļ varētu tikt nodarīts kaitējums šādas 

personas stāvoklim. 

Or. en 

Pamatojums 

Atbalstu referentes ieviesto grozījumu, ar kuru tiek atjaunots teksts, kas pieņemts 

Direktīvā 2014/41/ES par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās („EIO direktīva”), 

kurai biju referents. Minētā direktīva stiprina tiesu iestāžu lēmumu savstarpējas atzīšanas 

principu tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās jomā, kas būtu jāizmanto par modeli 

turpmākajiem savstarpējas atzīšanas instrumentiem. 

 

Grozījums Nr.  93 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

26.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (26b) Ja ir pietiekams pamats uzskatīt, 

ka konfiskācijas vai iesaldēšanas 

rīkojuma izpilde izraisītu attiecīgās 

personas pamattiesību pārkāpumu un 

izpildes valsts neievērotu savus 

pienākumus attiecībā uz Hartā atzītu 

pamattiesību aizsardzību, šā konfiskācijas 

vai iesaldēšanas rīkojuma izpilde būtu 

jānoraida. 

Or. en 



PE612.375v01-00 20/105 AM\1138070LV.docx 

LV 

 

Grozījums Nr.  94 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

26.c apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (26c) Šajā regulā tiek ievērotas 

pamattiesības un ievēroti principi, kas 

atzīti LES 6. pantā un Hartā, jo īpaši tās 

VI nodaļā, starptautiskajos tiesību aktos 

un starptautiskajos nolīgumos, kuros 

Savienība vai visas dalībvalstis ir 

līgumslēdzējas puses, tostarp Eiropas 

Cilvēktiesību un pamatbrīvību 

aizsardzības konvencijā, un dalībvalstu 

konstitūcijās to attiecīgajās piemērošanas 

jomās. Neko no šajā regulā noteiktā 

neinterpretē kā aizliegumu atteikt 

konfiskācijas vai iesaldēšanas rīkojuma 

izpildi, ja, pamatojoties uz objektīviem 

apstākļiem, ir iemesls uzskatīt, ka šis 

rīkojums ir izdots, lai pret kādu personu 

veiktu kriminālvajāšanu vai sodītu tās 

dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 

reliģijas, dzimumorientācijas, 

valstspiederības, valodas vai politisko 

uzskatu dēļ, vai ka jebkura šāda iemesla 

dēļ varētu tikt nodarīts kaitējums šādas 

personas stāvoklim. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  95 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

30. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(30) Konfiskācijas un iesaldēšanas 

rīkojuma izpildi būtu jāreglamentē saskaņā 

ar izpildes valsts tiesību aktiem, un tās 

(30) Iesaldēšanas vai konfiskācijas 

rīkojuma izpildi būtu jāreglamentē saskaņā 

ar izpildes valsts tiesību aktiem, un tās 
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iestādēm vajadzētu būt vienīgajām, kas ir 

kompetentas lemt par izpildes procedūrām. 

iestādēm vajadzētu būt vienīgajām, kas ir 

kompetentas lemt par izpildes procedūrām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  96 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

32. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Cietušo tiesības uz kompensāciju 

un restitūciju pārrobežu lietās nebūtu 

jāierobežo. Noteikumos par rīcību ar 

konfiscēto mantu par prioritāti būtu 

jānosaka kompensācija un mantas atdošana 

cietušajiem. Dalībvalstīm būtu jāņem vērā 

arī to pienākumi sniegt palīdzību nodokļu 

prasījumu piedziņā no citām dalībvalstīm 

saskaņā ar Direktīvu 2010/24/ES36. 

(32) Cietušo tiesības uz kompensāciju 

un restitūciju pārrobežu lietās nebūtu 

jāierobežo. Noteikumos par rīcību ar 

konfiscēto mantu par prioritāti būtu 

jānosaka kompensācija un mantas atdošana 

cietušajiem, pilnībā ņemot vērā apstākli, 

ka korupcijas, plašas izvairīšanās no 

nodokļu maksāšanas, krāpšanas nodokļu 

jomā vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas gadījumā, piemēram, cietušie 

ir lielas kopienas un pat visa valsts. 

Dalībvalstīm būtu jāņem vērā arī to 

pienākumi sniegt palīdzību nodokļu 

prasījumu piedziņā no citām dalībvalstīm 

saskaņā ar Direktīvu 2010/24/ES36. 

_________________ _________________ 

36 Padomes Direktīva 2010/24/ES 

(2010. gada 16. marts) par savstarpēju 

palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar 

noteiktiem maksājumiem, nodokļiem, un 

citiem pasākumiem (OV L 84, 31.3.2010., 

1. lpp.). 

36 Padomes Direktīva 2010/24/ES 

(2010. gada 16. marts) par savstarpēju 

palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar 

noteiktiem maksājumiem, nodokļiem, un 

citiem pasākumiem (OV L 84, 31.3.2010., 

1. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  97 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

32. apsvērums 

 



PE612.375v01-00 22/105 AM\1138070LV.docx 

LV 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Cietušo tiesības uz kompensāciju 

un restitūciju pārrobežu lietās nebūtu 

jāierobežo. Noteikumos par rīcību ar 

konfiscēto mantu par prioritāti būtu 

jānosaka kompensācija un mantas atdošana 

cietušajiem. Dalībvalstīm būtu jāņem vērā 

arī to pienākumi sniegt palīdzību nodokļu 

prasījumu piedziņā no citām dalībvalstīm 

saskaņā ar Direktīvu 2010/24/ES36. 

(32) Cietušo tiesības uz kompensāciju 

un restitūciju pārrobežu lietās nav 

jāierobežo. Noteikumos par rīcību ar 

konfiscēto mantu par prioritāti ir jānosaka 

kompensācija un mantas atdošana 

cietušajiem. Dalībvalstīm būtu jāņem vērā 

arī to pienākumi sniegt palīdzību nodokļu 

prasījumu piedziņā no citām dalībvalstīm 

saskaņā ar Direktīvu 2010/24/ES36. 

_________________ _________________ 

36 Padomes Direktīva 2010/24/ES 

(2010. gada 16. marts) par savstarpēju 

palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar 

noteiktiem maksājumiem, nodokļiem, un 

citiem pasākumiem (OV L 84, 31.3.2010., 

1. lpp.). 

36 Padomes Direktīva 2010/24/ES 

(2010. gada 16. marts) par savstarpēju 

palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar 

noteiktiem maksājumiem, nodokļiem, un 

citiem pasākumiem (OV L 84, 31.3.2010., 

1. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  98 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

32.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (32a) Manta, kas iesaldēta vēlākas 

konfiskācijas nolūkā un konfiscēta manta 

būtu atbilstīgi jāpārvalda, lai nezaudētu 

tās saimniecisko vērtību, veicinātu tās 

izmantošanu no jauna sociāliem mērķiem 

un novērstu turpmākas noziedzīgas 

iefiltrēšanās risku. Dalībvalstīm attiecīgi 

būtu jāveic vajadzīgie pasākumi, tostarp 

mantas pārdošana vai nodošana, lai līdz 

minimumam ierobežotu šādus 

zaudējumus un kalpotu sociāliem 

mērķiem. Tām būtu jāpieņem visi 

attiecīgie pasākumi — gan leģislatīvie, 

gan citu veidu pasākumi —, piemēram, 

jāizveido valsts centralizēti mantas 

pārvaldības biroji vai līdzīgi mehānismi, 

lai pienācīgi pārvaldītu iesaldētu vai 
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konfiscētu mantu. 

Or. en 

Pamatojums 

Ēnu referents piekrīt referentei, ka ir svarīgi Eiropas un dalībvalstu līmenī veicināt iesaldētās 

un konfiscētās mantas labāko iespējamo pārvaldību un atkārtotu izmantošanu sociāliem 

mērķiem, kā arī kompensāciju nodrošināšanai cietušajiem, cietušo ģimenēm un uzņēmumiem, 

kas ir cietuši no organizētās noziedzības, un cīņai pret organizēto noziedzību. 

 

Grozījums Nr.  99 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Regulas priekšlikums 

32.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (32a) Noteikumiem par konfiscētās 

mantas izmantošanas mērķiem būtu 

jāietver atbilstošas kompensācijas to 

policijas darbinieku un amatpersonu 

ģimenēm, kas gājuši bojā, veicot savus 

pienākumus, kā arī to policijas darbinieku 

un amatpersonu ģimenēm, kuras, veicot 

savus pienākumus, guvuši pastāvīgu 

invaliditāti. Šajā saistībā katrai 

dalībvalstij būtu jāparedz fonda izveide, 

no kura piešķirtu kompensācijas šādām 

personām, un daļu konfiscētās mantas 

nodot šim fondam. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  100 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Regulas priekšlikums 

32.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (32b) Daļa konfiscētās mantas būtu 

jāizmanto, lai finansētu struktūras, kas 

apkaro organizēto noziedzību un 
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terorismu, kuras tiek pārvaldītas 

Savienības līmenī. Daļa līdzekļu no 

dalībvalstu konfiscētās mantas būtu 

jāieskaita Savienības budžetā, lai 

Eiropolam un Eiropas Terorisma 

apkarošanas centram nodrošinātu papildu 

finansējumu. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  101 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Regulas priekšlikums 

32.c apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (32c) Konfiscēto mantu būtu pienācīgi 

jāpārvalda, lai atkārtoti apliecinātu un 

veicinātu likumības ievērošanu, šādu 

mantu atkārtoti izmantojot to kopienu 

sociālās un saimnieciskās interesēs, kuras 

tieši skārusi noziedzīgo un teroristu 

organizāciju darbība. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  102 

Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

35. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Lai grozītu šīs regulas I un 

II pielikumā aprakstīto apliecību un 

veidlapu, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā 

ar 290. pantu Līgumā par Eiropas 

Savienības darbību būtu jādeleģē 

Komisijai. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 

veicot deleģēto aktu sagatavošanas darbus, 

rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 

ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 

(35) Lai grozītu šīs regulas I un 

II pielikumā aprakstīto apliecību un 

veidlapu, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā 

ar 290. pantu Līgumā par Eiropas 

Savienības darbību būtu jādeleģē 

Komisijai. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 

veicot deleģēto aktu sagatavošanas darbus, 

rīkotu atbilstīgas apspriešanās ar 

specializētām iestādēm dalībvalstīs un 
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izstrādājot deleģētos aktus, būtu 

jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 

atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 

Eiropas Parlamentam un Padomei. 

atbilstīgajām Eiropas aģentūrām, tostarp 

ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 

izstrādājot deleģētos aktus, būtu 

jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 

atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 

Eiropas Parlamentam un Padomei. 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  103 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

36. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(36) Ņemot vērā to, ka šīs regulas 

mērķi, proti, iesaldēšanas un konfiskācijas 

rīkojumu savstarpēju atzīšanu, nevar 

pietiekami labi sasniegt atsevišķas 

dalībvalstis, bet tā mēroga un iedarbības 

dēļ to var labāk sasniegt Savienības 

līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 

5. pantā paredzēto subsidiaritātes principu. 

Saskaņā ar minētajā pantā paredzēto 

proporcionalitātes principu šajā regulā 

paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 

vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai. 

(36) Iesaldēšanas un konfiskācijas 

rīkojumu savstarpēju atzīšanu īsteno ar 

pasākumiem, kuriem jābūt saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 

paredzēto subsidiaritātes principu. Saskaņā 

ar minētajā pantā paredzēto 

proporcionalitātes principu šajā regulā 

paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 

vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  104 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šajā regulā paredzēti noteikumi, 

saskaņā ar kuriem dalībvalsts atzīst un savā 

teritorijā izpilda iesaldēšanas vai 

konfiskācijas rīkojumu, ko cita dalībvalsts 

1. Šajā regulā paredzēti noteikumi, 

saskaņā ar kuriem dalībvalsts atzīst un savā 

teritorijā izpilda iesaldēšanas vai 

konfiskācijas rīkojumu, ko cita dalībvalsts 
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izdevusi kriminālprocesa ietvaros. izdevusi kriminālprocesa, civilprocesa un 

administratīvā procesa ietvaros. Šajā 

regulā ir paredzēti noteikumi to 

iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu 

savstarpēju atzīšanu, kuri attiecas uz 

galvenajiem dalībvalstu konfiskācijas 

veidiem: parasto konfiskāciju, paplašināto 

konfiskāciju, trešās personas mantas 

konfiskāciju, uz vērtību pamatoto 

konfiskāciju un īpašuma konfiskāciju bez 

notiesājoša sprieduma. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  105 

Emil Radev 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šajā regulā paredzēti noteikumi, 

saskaņā ar kuriem dalībvalsts atzīst un savā 

teritorijā izpilda iesaldēšanas vai 

konfiskācijas rīkojumu, ko cita dalībvalsts 

izdevusi kriminālprocesa ietvaros. 

Šajā regulā paredzēti noteikumi, saskaņā ar 

kuriem dalībvalsts atzīst un savā teritorijā 

izpilda iesaldēšanas vai konfiskācijas 

rīkojumu, ko cita dalībvalsts izdevusi 

krimināllietu ietvaros. 

Or. bg 

 

Grozījums Nr.  106 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šajā regulā paredzēti noteikumi, 

saskaņā ar kuriem dalībvalsts atzīst un savā 

teritorijā izpilda iesaldēšanas vai 

konfiskācijas rīkojumu, ko cita dalībvalsts 

izdevusi kriminālprocesa ietvaros. 

1. Šajā regulā paredzēti noteikumi, 

saskaņā ar kuriem dalībvalsts atzīst un savā 

teritorijā izpilda iesaldēšanas vai 

konfiskācijas rīkojumu, ko cita dalībvalsts 

izdevusi kriminālvajāšanas ietvaros. 

Or. it 
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Grozījums Nr.  107 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šī regula negroza pienākumu 

ievērot pamattiesības un tiesību 

pamatprincipus, kas noteikti LES 6. pantā. 

2. Šī regula negroza pienākumu 

ievērot pamattiesības un tiesību 

pamatprincipus, jo īpaši tiesības uz 

aizstāvību, tiesības uz taisnīgu tiesu un 

tiesības uz īpašumu, kas noteikti LES 

6. pantā. 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  108 

Emil Radev 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šī regula negroza pienākumu 

ievērot pamattiesības un tiesību 

pamatprincipus, kas noteikti LES 6. pantā. 

2. Šī regula negroza pienākumu 

ievērot pamattiesības un tiesību 

pamatprincipus, kas noteikti LES 6. pantā 

un Eiropas Savienības Pamattiesību 

hartā. 

Or. bg 

 

Grozījums Nr.  109 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Izdevējiestāde, izdodot 

iesaldēšanas rīkojumu vai konfiskācijas 

rīkojumu, ievēro nepieciešamības un 
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proporcionalitātes principus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  110 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1) “konfiskācijas rīkojums” ir galīgais 

sods vai tiesas noteikts pasākums saistībā 

ar krimināllietu par noziedzīgu nodarījumu, 

ar kuru paredz fiziskas vai juridiskas 

personas mantas galīgu atsavināšanu; 

1) „konfiskācijas rīkojums” ir galīgais 

sods vai tiesas vai kompetentas iestādes 

noteikts pasākums saistībā ar krimināllietu 

par noziedzīgu, civilu vai administratīvu 

nodarījumu, ar kuru paredz fiziskas vai 

juridiskas personas mantas galīgu 

atsavināšanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  111 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1) “konfiskācijas rīkojums” ir galīgais 

sods vai tiesas noteikts pasākums saistībā 

ar krimināllietu par noziedzīgu nodarījumu, 

ar kuru paredz fiziskas vai juridiskas 

personas mantas galīgu atsavināšanu; 

1) „konfiskācijas rīkojums” ir tiesas 

noteikts pasākums saistībā ar krimināllietu 

par noziedzīgu nodarījumu, ar kuru paredz 

fiziskas vai juridiskas personas mantas 

galīgu atsavināšanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  112 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a) „parasta konfiskācija” ir 

konfiskācijas pasākums, kas vērsts pret 

aktīviem, kuri ir tieši noziedzīgi iegūti 

līdzekļi; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  113 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.b) „paplašināta konfiskācija” ir 

konfiskācijas pasākums, kas ietver vairāk 

nekā tiešus noziedzīgi iegūtus līdzekļus, ja 

konfiscētā manta ir iegūta noziedzīgas 

rīcības veidā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  114 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants − 1. daļa – 1.c punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.c) „trešās personas mantas 

konfiskācija” ir konfiskācijas pasākums, 

kas veikts, lai atņemtu personai, kas nav 

noziedzīgu darbību veicēja — trešajai 

personai — noziedzīgi iegūtu mantu, ja 

šai trešajai personai pieder manta, ko tai 

nodevis noziedzīgu darbību veicējs; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  115 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1.d punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.d) „uz vērtību balstīta konfiskācija” 

ir konfiskācijas pasākums, ar kuru tiesa, 

kad tā nosaka labumu, ko persona 

ieguvusi noziedzīgu darbību veidā, 

piemēro rīkojumu par naudas 

maksājumu, kurš ir īstenojums attiecībā 

uz jebkādu šīs personas mantu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  116 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1.e punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.e) „konfiskācija bez notiesājoša 

sprieduma” (NCB) ir konfiskācijas 

pasākums, kas veikts, ja neviena persona 

nav notiesāta, un ir vērsts pret 

nelikumīgas izcelsmes aktīviem; tā ietver 

gadījumus, kad notiesāšana krimināllietā 

nav iespējama, jo aizdomās turamā 

persona ir saslimusi vai pametusi 

jurisdikciju, ir mirusi vai ja ir beidzies 

noilgums; tā ietver arī gadījumus, kad 

darbības tiek vērstas pret pašu aktīvu 

neatkarīgi no personas, kurai pieder 

manta; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  117 

Emilian Pavel, Maria Grapini 
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Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a) „ieinteresētās personas” ir jebkura 

fiziska vai juridiska persona, tostarp 

bona fide trešās personas, kuras ir skārusi 

šī regula saskaņā ar izpildes valsts valsts 

tiesību aktiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  118 

Emil Radev 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 3. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3) “manta” ir jebkura veida lieta 

neatkarīgi no tā, vai tā ir ķermeniska vai 

bezķermeniska, kustama vai nekustama, 

kā arī juridisks dokuments vai instruments, 

kas apliecina īpašumtiesības, kuru 

kompetentā iestāde uzskata par: 

3) „manta” ir nauda vai jebkura veida 

aktīvi neatkarīgi no tā, vai tie ir ķermeniski 

vai bezķermeniski, kustami vai nekustami, 

kā arī ierobežotas īpašuma tiesības un 

jebkāda veida, tostarp elektronisks vai 

digitāls, juridisks dokuments vai 

instruments, kas apliecina šādu aktīvu 

īpašumtiesības, kuru kompetentā iestāde 

uzskata par: 

Or. bg 

 

Grozījums Nr.  119 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5) “noziedzīga nodarījuma rīki” ir 

manta, kuru jebkādā veidā, pilnīgi vai 

daļēji izmanto vai kuru paredzēts izmantot, 

lai izdarītu noziedzīgu nodarījumu vai 

5) „noziedzīga nodarījuma rīki” ir 

manta, kuru jebkādā veidā, pilnīgi vai 

daļēji izmanto vai kuru paredzēts izmantot, 

lai izdarītu vienu vai vairākus noziedzīgus, 

civiltiesiski vai administratīvi sodāmus 
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noziedzīgus nodarījumus; nodarījumus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  120 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6) “izdošanas valsts” ir dalībvalsts, 

kurā kriminālprocesa ietvaros ir izdots 

iesaldēšanas rīkojums vai konfiskācijas 

rīkojums; 

6) „izdošanas valsts” ir dalībvalsts, 

kurā kriminālprocesa, civilprocesa vai 

administratīvā procesa ietvaros ir izdots 

iesaldēšanas rīkojums vai konfiskācijas 

rīkojums; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  121 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2) cita izdošanas valsts noteikta 

kompetentā iestāde, kura ir kompetenta 

krimināllietas ietvaros izdot rīkojumu par 

mantas iesaldēšanu vai izpildīt iesaldēšanas 

rīkojumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem. 

Turklāt pirms iesaldēšanas rīkojuma 

nosūtīšanas izpildiestādei to apstiprina pēc 

tam, kad izdošanas valsts tiesnesis, tiesa, 

izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors ir 

izskatījis tā atbilstību šāda rīkojuma 

izdošanas nosacījumiem saskaņā ar šo 

regulu, it īpaši nosacījumiem, kas izklāstīti 

šīs regulas 13. panta 1. punktā. Ja rīkojumu 

ir apstiprinājusi šāda iestāde, rīkojuma 

nosūtīšanas vajadzībām to var uzskatīt arī 

par izdevējiestādi; 

2) cita izdošanas valsts noteikta 

kompetentā iestāde, kura ir kompetenta 

krimināllietas, civillietas vai 

administratīvās lietas ietvaros izdot 

rīkojumu par mantas iesaldēšanu vai 

izpildīt iesaldēšanas rīkojumu saskaņā ar 

valsts tiesību aktiem. Turklāt pirms 

iesaldēšanas rīkojuma nosūtīšanas 

izpildiestādei to apstiprina pēc tam, kad 

izdošanas valsts tiesnesis, tiesa, 

izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors ir 

izskatījis tā atbilstību šāda rīkojuma 

izdošanas nosacījumiem saskaņā ar šo 

regulu, it īpaši nosacījumiem, kas izklāstīti 

šīs regulas 13. panta 1. punktā. Ja rīkojumu 

ir apstiprinājusi šāda iestāde, rīkojuma 

nosūtīšanas vajadzībām to var uzskatīt arī 



AM\1138070LV.docx 33/105 PE612.375v01-00 

 LV 

par izdevējiestādi; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  122 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) attiecībā uz konfiskācijas rīkojumu 

– izdošanas valsts noteikta kompetentā 

iestāde, kura ir kompetenta krimināllietas 

ietvaros izpildīt konfiskācijas rīkojumu, ko 

saskaņā ar valsts tiesību aktiem izdevusi 

tiesa; 

b) attiecībā uz konfiskācijas rīkojumu 

― izdošanas valsts noteikta kompetentā 

iestāde, kura ir kompetenta krimināllietas, 

civillietas vai administratīvās lietas 
ietvaros izpildīt konfiskācijas rīkojumu, ko 

saskaņā ar valsts tiesību aktiem izdevusi 

tiesa; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  123 

Emil Radev 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Iesaldēšanas rīkojums un 

konfiskācijas rīkojums ir izpildāms, 

nepārbaudot nodarījumu abpusējo 

kriminālsodāmību, ja nodarījumi, uz 

kuriem attiecas iesaldēšanas rīkojums vai 

konfiskācijas rīkojums, ir viens vai vairāki 

no turpmāk uzskaitītajiem noziedzīgiem 

nodarījumiem, kas definēti izdošanas valsts 

tiesību aktos un izdošanas valstī ir sodāmi 

ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim 

gadiem: 

1. Iesaldēšanas rīkojums un 

konfiskācijas rīkojums ir izpildāms, 

nepārbaudot nodarījumu abpusējo 

kriminālsodāmību, ja nodarījumi — tostarp 

līdzdalības un sagatavošanas nodarījumi, 

kā arī mēģinājumi —, uz kuriem attiecas 

iesaldēšanas rīkojums vai konfiskācijas 

rīkojums, ir viens vai vairāki no turpmāk 

uzskaitītajiem noziedzīgiem nodarījumiem, 

kas definēti izdošanas valsts tiesību aktos 

un izdošanas valstī ir sodāmi ar brīvības 

atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem: 

Or. bg 
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Grozījums Nr.  124 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Iesaldēšanas rīkojums un 

konfiskācijas rīkojums ir izpildāms, 

nepārbaudot nodarījumu abpusējo 

kriminālsodāmību, ja nodarījumi, uz 

kuriem attiecas iesaldēšanas rīkojums vai 

konfiskācijas rīkojums, ir viens vai vairāki 

no turpmāk uzskaitītajiem noziedzīgiem 

nodarījumiem, kas definēti izdošanas valsts 

tiesību aktos un izdošanas valstī ir sodāmi 

ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim 

gadiem: 

1. Iesaldēšanas rīkojums un 

konfiskācijas rīkojums ir izpildāms, 

nepārbaudot nodarījumu abpusējo 

kriminālsodāmību, ja nodarījumi, uz 

kuriem attiecas iesaldēšanas rīkojums vai 

konfiskācijas rīkojums, ir viens vai vairāki 

no turpmāk uzskaitītajiem noziedzīgiem 

nodarījumiem, kas definēti izdošanas valsts 

tiesību aktos un izdošanas valstī ir sodāmi 

ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem 

gadiem: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  125 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 2. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– terorisms, – terorisms, tostarp nodarījumi, kas 

iekļauti Direktīvā 2017/541/ES, 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  126 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 3. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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– cilvēku tirdzniecība, – paverdzināšana un cilvēku 

tirdzniecība, 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  127 

Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 6. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– ieroču, munīcijas un sprāgstvielu 

nelikumīga tirdzniecība, 

– ieroču, munīcijas un sprāgstvielu, 

bīstamu ķīmisku vielu un produktu, kas 

ietekmē ozona slāni, nelikumīga 

tirdzniecība, 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  128 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 8. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– krāpšana un ar krāpšanu saistīti 

noziedzīgi nodarījumi, kas definēti 

Direktīvā 2017/xxx/ES par krimināltiesisku 

cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības 

finanšu intereses, 

– krāpšana un ar krāpšanu saistīti 

noziedzīgi nodarījumi, kas definēti 

Direktīvā 2017/xxx/ES par krimināltiesisku 

cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības 

finanšu intereses, tostarp krāpšana 

nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu 

maksāšanas, 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  129 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 9.a ievilkums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – ar tiešajiem un netiešajiem 

nodokļiem saistīti nodokļu noziegumi, 

tostarp izvairīšanās no nodokļu 

maksāšanas, slēpjot ienākumus, kas ir 

gūti vai nu likumīgi, vai nu nelikumīgi, lai 

nodokļu iestādes nespētu tos atklāt un 

iekasēt, 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  130 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 10. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšana, 

– noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšana, tostarp pašlegalizēšana, 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  131 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 12. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– datornoziegumi, – kibernoziegumi un visi citi 

datornoziegumi, 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  132 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Regulas priekšlikums 
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3. pants – 1. punkts – 12.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – noziegumi pret intelektuālo un 

rūpniecisko īpašumu, 

Or. it 

Pamatojums 

Virknes noziedzīgo nodarījumu veidu pievienošanas pamatā ir atsaukšanās uz spēkā esošiem 

tiesību aktiem, kas pieņemti Itālijas konfiskācijas un iesaldēšanas tiesiskā regulējuma 

ietvaros. Pamatojoties uz Itālijas pieredzi, tiek uzskatīts, ka ir svarīgi pievienot šos 

noziedzīgos nodarījumus, jo tie nodrošina ievērojamus finansējuma avotus organizētajai 

noziedzībai. 

 

Grozījums Nr.  133 

Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 13. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– noziegumi pret vidi, tostarp 

apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un 

šķirņu nelikumīga tirdzniecība, 

– noziegumi pret vidi, tostarp 

apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un 

šķirņu nelikumīga tirdzniecība un 

nelikumīga kokmateriālu tirdzniecība, 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  134 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 13. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– noziegumi pret vidi, tostarp 

apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un 

šķirņu nelikumīga tirdzniecība, 

– noziegumi pret vidi, tostarp 

apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un 

šķirņu nelikumīga tirdzniecība un 

nelikumīga atkritumu pārvadāšana, 
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Or. it 

Pamatojums 

Virknes noziedzīgo nodarījumu veidu pievienošanas pamatā ir atsaukšanās uz spēkā esošiem 

tiesību aktiem, kas pieņemti Itālijas konfiskācijas un iesaldēšanas tiesiskā regulējuma 

ietvaros. Pamatojoties uz Itālijas pieredzi, tiek uzskatīts, ka ir svarīgi pievienot šos noziedzīgo 

nodarījumu veidus, jo tie nodrošina ievērojamus finansējuma avotus organizētajai 

noziedzībai. 

 

Grozījums Nr.  135 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 13. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– noziegumi pret vidi, tostarp 

apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un 

šķirņu nelikumīga tirdzniecība, 

– noziegumi pret vidi, tostarp 

apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un 

šķirņu nelikumīga tirdzniecība un 

ļaunprātīga atkritumu izgāšana, 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  136 

Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 16. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– cilvēku orgānu un audu nelikumīga 

tirdzniecība, 

– cilvēku orgānu, audu un šūnu 

nelikumīga tirdzniecība, 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  137 

Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 20. ievilkums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– kultūras priekšmetu, tostarp 

senlietu un mākslas darbu, nelikumīga 

tirdzniecība, 

– kultūras priekšmetu, tostarp 

senlietu un mākslas darbu, nelikumīga 

tirdzniecība, dārgmetālu, dārgmetālu 

sakausējumu un dārgakmeņu nelikumīga 

tirdzniecība, 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  138 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 21. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– krāpšana, svītrots 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  139 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 22. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– rekets un izspiešana, – rekets, izspiešana un augļošana, 

Or. it 

Pamatojums 

Virknes noziedzīgo nodarījumu veidu pievienošanas pamatā ir atsaukšanās uz spēkā esošiem 

tiesību aktiem, kas pieņemti Itālijas konfiskācijas un iesaldēšanas tiesiskā regulējuma 

ietvaros. Pamatojoties uz Itālijas pieredzi, tiek uzskatīts, ka ir svarīgi pievienot šos noziedzīgo 

nodarījumu veidus, jo tie nodrošina ievērojamus finansējuma avotus organizētajai 

noziedzībai. 

 

Grozījums Nr.  140 

Salvatore Domenico Pogliese 
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Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 23. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– izstrādājumu viltošana un pirātisms, – kontrabanda, izstrādājumu 

viltošana un pirātisms, 

Or. it 

Pamatojums 

Virknes noziedzīgo nodarījumu veidu pievienošanas pamatā ir atsaukšanās uz spēkā esošiem 

tiesību aktiem, kas pieņemti Itālijas konfiskācijas un iesaldēšanas tiesiskā regulējuma 

ietvaros. Pamatojoties uz Itālijas pieredzi, tiek uzskatīts, ka ir svarīgi pievienot šos noziedzīgo 

nodarījumu veidus, jo tie nodrošina ievērojamus finansējuma avotus organizētajai 

noziedzībai. 

 

Grozījums Nr.  141 

Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1 punkts – 27. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– kodolmateriālu vai radioaktīvu 

materiālu nelikumīga tirdzniecība, 

– kodolmateriālu, radioaktīvu vai 

bioloģisku materiālu nelikumīga 

tirdzniecība, 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  142 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 28. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– zagtu transportlīdzekļu 

tirdzniecība, 

svītrots 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  143 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Iesaldēšanas rīkojums un 

konfiskācijas rīkojums ir izpildāms, 

nepārbaudot nodarījumu abpusējo 

kriminālsodāmību, ja nodarījumi, uz 

kuriem attiecas iesaldēšanas rīkojums vai 

konfiskācijas rīkojums, ir krāpšana 

nodokļu jomā, nopietna krāpšana 

nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu 

maksāšanas, kas noteikti izdošanas valsts 

tiesību aktos un izdošanas valstī ir sodāmi 

ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem 

gadiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  144 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Konfiskācijas rīkojumu vai tā 

apliecinātu kopiju kopā ar 7. pantā 

paredzēto apliecību izdevējiestāde tieši 

nosūta izpildiestādei vai, attiecīgā 

gadījumā, 27. panta 2. punktā minētajai 

centrālajai iestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu, un tādos apstākļos, kuri 

izpildiestādei dotu iespēju noteikt tā 

autentiskumu. 

1. Konfiskācijas rīkojumu vai tā 

apliecinātu kopiju kopā ar 7. pantā 

paredzēto apliecību izdevējiestāde tieši 

nosūta izpildiestādei un paziņo 27. panta 

2. punktā minētajai centrālajai iestādei, 

izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod 

iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, un 

tādos apstākļos, kuri izpildiestādei dotu 

iespēju noteikt tā autentiskumu. 

Or. en 
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Pamatojums 

Centrālajai iestādei būtu jāreģistrē visi konfiskācijas un iesaldēšanas rīkojumi valsts līmenī, 

tāpēc tā būtu jāinformē par nosūtīšanu (sk. grozījuma priekšlikumu 27. panta 2. punktam). 

 

Grozījums Nr.  145 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Konfiskācijas rīkojumu vai tā 

apliecinātu kopiju kopā ar 7. pantā 

paredzēto apliecību izdevējiestāde tieši 

nosūta izpildiestādei vai, attiecīgā 

gadījumā, 27. panta 2. punktā minētajai 

centrālajai iestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu, un tādos apstākļos, kuri 

izpildiestādei dotu iespēju noteikt tā 

autentiskumu. 

1. Konfiskācijas rīkojumu kopā ar 

7. pantā paredzēto apliecību izdevējiestāde 

tieši nosūta izpildiestādei vai, attiecīgā 

gadījumā, 27. panta 2. punktā minētajai 

centrālajai iestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu, un tādos apstākļos, kuri 

izpildiestādei dotu iespēju noteikt tā 

autentiskumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  146 

Emil Radev 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Konfiskācijas rīkojumu vai tā 

apliecinātu kopiju kopā ar 7. pantā 

paredzēto apliecību izdevējiestāde tieši 

nosūta izpildiestādei vai, attiecīgā 

gadījumā, 27. panta 2. punktā minētajai 

centrālajai iestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu, un tādos apstākļos, kuri 

izpildiestādei dotu iespēju noteikt tā 

autentiskumu. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 
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Or. bg 

 

Grozījums Nr.  147 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja konfiskācijas rīkojums ir par 

naudas summu, rīkojumu nosūta 

dalībvalstij, attiecībā uz kuru 

izdevējiestādei ir pamats uzskatīt, ka tajā 

atrodas manta vai ienākumi, kas pieder 

fiziskai vai juridiskai personai, pret kuru 

šis rīkojums izdots. 

2. Ja konfiskācijas rīkojums ir par 

naudas summu, kas ir saistīta ar uz vērtību 

pamatotu konfiskāciju, rīkojumu nosūta 

dalībvalstij, attiecībā uz kuru 

izdevējiestādei ir pamats uzskatīt, ka tajā 

atrodas manta vai ienākumi, kas pieder 

fiziskai vai juridiskai personai, pret kuru 

šis rīkojums izdots. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  148 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Ja izpildes valsts iestāde, kas saņem 

konfiskācijas rīkojumu, nav kompetenta to 

atzīt un veikt izpildei nepieciešamos 

pasākumus, tā konfiskācijas rīkojumu 

nekavējoties nosūta kompetentajai 

izpildiestādei šajā dalībvalstī un attiecīgi 

informē izdevējiestādi. 

6. Ja izpildes valsts iestāde, kas saņem 

konfiskācijas rīkojumu, nav kompetenta to 

atzīt un veikt izpildei nepieciešamos 

pasākumus, tā konfiskācijas rīkojumu 

nekavējoties vai ne vēlāk kā 3 darba dienu 

laikā nosūta kompetentajai izpildiestādei 

šajā dalībvalstī un attiecīgi informē 

izdevējiestādi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  149 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 
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4. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Ja izpildes valsts iestāde, kas saņem 

konfiskācijas rīkojumu, nav kompetenta to 

atzīt un veikt izpildei nepieciešamos 

pasākumus, tā konfiskācijas rīkojumu 

nekavējoties nosūta kompetentajai 

izpildiestādei šajā dalībvalstī un attiecīgi 

informē izdevējiestādi. 

6. Ja izpildes valsts iestāde, kas saņem 

konfiskācijas rīkojumu, nav kompetenta to 

atzīt un veikt izpildei nepieciešamos 

pasākumus, tā konfiskācijas rīkojumu 

nekavējoties un ne vēlāk kā 10 stundu 

laikā nosūta kompetentajai izpildiestādei 

šajā dalībvalstī un attiecīgi informē 

izdevējiestādi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  150 

Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Konfiskācijas rīkojumu saskaņā ar 

4. pantu var vienlaikus nosūtīt tikai uz 

vienu izpildes valsti. 

1. Būtībā konfiskācijas rīkojumu 

saskaņā ar 4. pantu var vienlaikus nosūtīt 

tikai uz vienu izpildes valsti. 

Or. ro 

Pamatojums 

Ņemot vērā, ka turpmākajā punktā ir paredzētas situācijas, kurās rīkojumu var vienlaikus 

nosūtīt arī uz citām valstīm, tas atceltu 1. punktu. Iekļaujot vārdu „būtībā”, ir skaidrs, ka 

1. punkts paredz vispārīgu noteikumu, kuram ir iespējami izņēmumi. 

 

Grozījums Nr.  151 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja konfiskācijas rīkojums par 

naudas summu ir nosūtīts uz vienu vai 

vairākām izpildes valstīm, vērtības 

2. Ja konfiskācijas rīkojums par 

naudas summu ir nosūtīts uz vienu vai 

vairākām izpildes valstīm, vērtības 
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kopsumma, kas iegūta no tā izpildes, 

nedrīkst pārsniegt maksimālo summu, kas 

norādīta konfiskācijas rīkojumā. 

kopsumma, kas iegūta no tā izpildes, 

nedrīkst pārsniegt maksimālo summu, kas 

norādīta konfiskācijas rīkojumā. 

Gadījumos, kad konfiskācija pilnībā vai 

daļēji jau ir veikta, šādu summu atskaita 

no izpildes valstī konfiscētās summas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  152 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izdevējiestāde nekavējoties informē 

izpildiestādi, izmantojot jebkurus līdzekļus, 

kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu: 

Izdevējiestāde nekavējoties vai ne vēlāk kā 

3 darba dienu laikā informē izpildiestādi, 

izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod 

iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  153 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izdevējiestāde nekavējoties informē 

izpildiestādi, izmantojot jebkurus līdzekļus, 

kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu: 

Izdevējiestāde nekavējoties un ne vēlāk kā 

24 stundu laikā informē izpildiestādi, 

izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod 

iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu: 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  154 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 



PE612.375v01-00 46/105 AM\1138070LV.docx 

LV 

6. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ja iesaldēšanas rīkojums vai 

konfiskācijas rīkojums pilnā apmērā vai 

daļēji ir izpildīts izdošanas valstī vai citā 

izpildes valstī, norādot summu, par kuru 

iesaldēšanas rīkojums vai konfiskācijas 

rīkojums vēl nav izpildīts; 

b) ja konfiskācijas rīkojums pilnā 

apmērā vai daļēji ir izpildīts izdošanas 

valstī vai citā izpildes valstī, norādot 

summu, par kuru konfiskācijas rīkojums 

vēl nav izpildīts; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  155 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja izdošanas valsts ir norādījusi, ka 

tā jebkāda iemesla dēļ vēlas atsaukt 

izpildes valstij nosūtīto rīkojumu, izpildes 

valsts nekavējoties izbeidz konfiskācijas 

rīkojuma izpildi. 

4. Ja izdošanas valsts ir norādījusi, ka 

tā jebkāda iemesla dēļ vēlas atsaukt 

izpildes valstij nosūtīto rīkojumu, izpildes 

valsts nekavējoties vai ne vēlāk kā 3 darba 

dienu laikā izbeidz konfiskācijas rīkojuma 

izpildi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  156 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Tiklīdz rīkojuma izpilde ir pabeigta, 

izpildiestāde informē izdevējiestādi, 

izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod 

iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu. 

4. Tiklīdz rīkojuma izpilde ir pabeigta, 

izpildiestāde to nekavējoties un jebkurā 

gadījumā ne vēlāk kā 24 stundu laikā 

paziņo izdevējiestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu. 
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Or. it 

 

Grozījums Nr.  157 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  158 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izpildiestāde savu lēmumu par 

konfiskācijas rīkojuma neatzīšanu un 

neizpildīšanu var pieņemt vienīgi tad, ja: 

Izpildiestādei savs lēmums par 

konfiskācijas rīkojuma neatzīšanu un 

neizpildīšanu ir jāpieņem tad, ja: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  159 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) ir būtisks iemesls uzskatīt, ka 

konfiskācijas rīkojuma izpilde būtu 

pretrunā izpildes dalībvalsts saistībām 

saskaņā ar LES 6. pantu un Pamattiesību 

hartu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  160 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) konfiskācijas rīkojuma izpilde būtu 

pretrunā ne bis in idem principam; 

b) konfiskācijas rīkojuma izpilde būtu 

pretrunā ne bis in idem principam ar 

nosacījumu, ka īpašuma konfiskācijas bez 

notiesājoša sprieduma efektivitāti 

neietekmē pagaidu vienošanās par 

neatliktu kriminālprocesu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  161 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) izpildes valsts tiesību aktos ir 

paredzēta imunitāte vai privilēģijas, kas 

neļautu izpildīt iekšzemes konfiskācijas 

rīkojumu par attiecīgo mantu; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  162 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) izpildes valsts tiesību aktos ir 

paredzēta imunitāte vai privilēģijas, kas 

neļautu izpildīt iekšzemes konfiskācijas 

svītrots 



AM\1138070LV.docx 49/105 PE612.375v01-00 

 LV 

rīkojumu par attiecīgo mantu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  163 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) konfiskācijas rīkojuma pamatā ir 

noziedzīgs nodarījums, kas izdarīts ārpus 

izdošanas valsts teritorijas un pilnīgi vai 

daļēji izdarīts izpildes valsts teritorijā, un 

rīcība, par kuru izdots konfiskācijas 

rīkojums, izpildes valstī nav uzskatāma par 

noziedzīgu nodarījumu; 

d) konfiskācijas rīkojuma pamatā ir 

noziedzīgs nodarījums, civiltiesiski vai 

administratīvi sodāms nodarījums, kas 

izdarīts ārpus izdošanas valsts teritorijas un 

pilnīgi vai daļēji izdarīts izpildes valsts 

teritorijā, un rīcība, par kuru izdots 

konfiskācijas rīkojums, izpildes valstī nav 

uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  164 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) ja 3. panta 2. punktā minētajā 

gadījumā rīcība, uz kuru pamatojas 

konfiskācijas rīkojums, nav uzskatāma par 

noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izpildes 

valsts tiesību aktiem; tomēr attiecībā uz 

nodokļiem vai nodevām, muitu un valūtas 

maiņu konfiskācijas rīkojuma izpildi 

nedrīkst atteikt, pamatojoties uz to, ka 

izpildes valsts tiesību akti neparedz tādus 

pašus nodokļus vai nodevas vai tajos nav 

ietverti tādi paši noteikumi par nodokļiem, 

nodevām, muitu un valūtas maiņas 

noteikumiem kā izdošanas valsts tiesību 

aktos; 

f) ja 3. panta 2. punktā minētajā 

gadījumā rīcība, uz kuru pamatojas 

konfiskācijas rīkojums, nav uzskatāma par 

noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izpildes 

valsts tiesību aktiem; tomēr attiecībā uz 

nodokļiem vai nodevām, muitu un valūtas 

maiņu konfiskācijas rīkojuma izpildi 

nedrīkst atteikt, pamatojoties uz to, ka 

izpildes valsts tiesību akti neparedz tādus 

pašus nodokļus vai nodevas vai tajos nav 

ietverti tādi paši noteikumi vai nodarījumi 

par nodokļiem, nodevām, muitu un valūtas 

maiņas noteikumiem kā izdošanas valsts 

tiesību aktos; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  165 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ga) ir būtiski iemesli, kas liek uzskatīt, 

ka konfiskācijas rīkojuma izpilde būtu 

pretrunā izpildes valsts pienākumiem 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 

6. pantu un Hartu; 

Or. en 

Pamatojums 

Atbalstu referentes ieviesto grozījumu, ar kuru tiek atjaunots teksts, kas pieņemts 

Direktīvā 2014/41/ES par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās („EIO direktīva”), 

kurai biju referents. Minētā direktīva stiprina tiesu iestāžu lēmumu savstarpējas atzīšanas 

principu tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās jomā, kas būtu jāizmanto par modeli 

turpmākajiem savstarpējas atzīšanas instrumentiem. 

 

Grozījums Nr.  166 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ga) ir būtiski iemesli, kas liek uzskatīt, 

ka konfiskācijas rīkojuma izpilde būtu 

pretrunā izpildes valsts pienākumiem 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 

6. pantu un Hartu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  167 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 
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Regulas priekšlikums 

9.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 9.a pants 

 Konfiskācijas rīkojumu obligātas 

neatzīšanas un neizpildes iemesli 

 Izpildes dalībvalsts izpildiestāde atsakās 

atzīt un izpildīt konfiskācijas rīkojumu 

vienīgi tad, ja: 

 a) konfiskācijas rīkojuma izpilde 

būtu pretrunā ne bis in idem principam; 

 b) izpildes valsts tiesību aktos ir 

paredzēta imunitāte vai privilēģijas, kas 

neļautu izpildīt iekšzemes konfiskācijas 

rīkojumu par attiecīgo mantu; 

 c) bona fide trešās personas tiesības 

saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem 

padara neiespējamu konfiskācijas 

rīkojuma izpildi, tostarp gadījumos, kad 

šāda neiespējamība ir radusies tiesību 

aizsardzības līdzekļu piemērošanas dēļ 

saskaņā ar 31. pantu; 

 d) ir būtiski iemesli, kas liek uzskatīt, 

ka konfiskācijas rīkojuma izpilde būtu 

pretrunā izpildes valsts pienākumiem 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 

6. pantu un Hartu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  168 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

9.b pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 9.b pants 

 Konfiskācijas rīkojumu izvēles 

neatzīšanas un neizpildes iemesli 
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 1. Izpildes dalībvalsts izpildiestāde 

var nolemt neatzīt un neizpildīt 

konfiskācijas rīkojumu vienīgi tad, ja: 

 a) apliecība, kas paredzēta 7. pantā, 

ir nepilnīga, acīmredzami nepareiza vai 

acīmredzami neatbilst konfiskācijas 

rīkojumam un nav aizpildīta pēc 

apspriešanās saskaņā ar 2. punktu; 

 b) konfiskācijas rīkojuma pamatā ir 

noziedzīgs nodarījums, kas izdarīts ārpus 

izdošanas valsts teritorijas un pilnīgi vai 

daļēji izdarīts izpildes valsts teritorijā, un 

rīcība, par kuru izdots konfiskācijas 

rīkojums, izpildes valstī nav uzskatāma 

par noziedzīgu nodarījumu; 

 c) ja 3. panta 2. punktā minētajā 

gadījumā rīcība, uz kuru pamatojas 

konfiskācijas rīkojums, nav uzskatāma 

par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar 

izpildes valsts tiesību aktiem; tomēr 

attiecībā uz nodokļiem vai nodevām, 

muitu un valūtas maiņu konfiskācijas 

rīkojuma izpildi nedrīkst noraidīt, 

pamatojoties uz to, ka izpildes valsts 

tiesību akti neparedz tādus pašus 

nodokļus vai nodevas vai tajos nav ietverti 

tādi paši noteikumi par nodokļiem, 

nodevām, muitu un valūtas maiņas 

noteikumiem kā izdošanas valsts tiesību 

aktos; 

 d) atbilstoši 7. pantā paredzētajai 

apliecībai persona nav personiski 

piedalījusies tiesas sēdē, kuras dēļ tika 

pieņemts konfiskācijas rīkojums saistībā 

ar galīgu notiesājošu spriedumu. 

 Šā punkta d) apakšpunktā minēto 

neatzīšanas un neizpildes pamatojumu 

neizmanto, ja apliecībā norādīts, ka 

persona saskaņā ar turpmākām 

procesuālām prasībām, kas noteiktas 

izdošanas valsts tiesību aktos: 

 1) tika laikus uzaicināta ierasties un 

tādējādi bija informēta par paredzēto 

tiesas sēdes dienu un norises vietu, kuras 

dēļ tika pieņemts konfiskācijas rīkojums, 

vai ar citiem līdzekļiem faktiski saņēma 
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oficiālu informāciju par paredzēto 

minētās tiesas sēdes dienu un norises 

vietu tādā veidā, kas ļāva nepārprotami 

noteikt, ka attiecīgā persona zināja par 

paredzēto tiesas sēdi un bija laikus 

informēta par to, ka var tikt pieņemts šāds 

konfiskācijas rīkojums, ja ieinteresētā 

persona neieradīsies uz tiesas sēdi; 

 2) zinādama par paredzēto lietas 

izskatīšanu, bija pilnvarojusi attiecīgās 

personas vai valsts ieceltu juriskonsultu 

aizstāvēt ieinteresēto personu lietas 

izskatīšanā, un minētais juriskonsults 

patiešām aizstāvēja ieinteresēto personu 

minētajā lietas izskatīšanā, vai 

 3) ir saņēmusi konfiskācijas 

rīkojumu un, būdama tieši informēta par 

tiesībām uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai 

pārsūdzību, kurā personai ir tiesības 

piedalīties, kas dod iespēju lietu atkārtoti 

izskatīt pēc būtības, tostarp pārbaudīt 

jaunus pierādījumus, un kuras dēļ 

sākotnējais nolēmums varētu tikt atcelts: 

 – ir tieši norādījusi, ka ieinteresētā 

persona neapstrīd konfiskācijas rīkojumu, 

vai 

 – attiecīgajā termiņā nav lūgusi 

lietas atkārtotu izskatīšanu vai nav 

iesniegusi pārsūdzību. 

 2. Gadījumos, kas minēti 1. punktā, 

pirms lēmuma par to, ka daļēji vai pilnībā 

netiek atzīts un izpildīts konfiskācijas 

rīkojums, izpildiestāde, izmantojot 

jebkurus piemērotus līdzekļus, apspriežas 

ar izdevējiestādi un vajadzības gadījumā 

lūdz to nekavējoties sniegt visu vajadzīgo 

informāciju. 

 3. Jebkuru lēmumu neatzīt un 

neizpildīt rīkojumu pieņem nekavējoties 

un to nekavējoties un ne vēlāk kā 3 dienu 

laikā paziņo izdevējiestādei, izmantojot 

jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt 

rakstisku apliecinājumu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  169 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lēmumu par konfiskācijas 

rīkojuma atzīšanu un izpildi pieņem un 

konfiskāciju īsteno tikpat ātri un, piešķirot 

tai tādu pašu prioritāti, kā līdzīgā 

iekšzemes lietā un katrā ziņā šajā pantā 

paredzētajos termiņos. 

1. Lēmumu par konfiskācijas 

rīkojuma atzīšanu un izpildi pieņem un 

konfiskāciju īsteno tikpat ātri un, piešķirot 

tai tādu pašu prioritāti, kā līdzīgā 

iekšzemes lietā un katrā ziņā skaidros un 

saprātīgos šajā pantā paredzētajos 

termiņos. 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  170 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Izpildiestāde lēmumu par 

konfiskācijas rīkojuma atzīšanu un izpildi 

pieņem nekavējoties un, neskarot 

5. punktu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc 

tam, kad izpildiestāde ir saņēmusi 

konfiskācijas rīkojumu. 

2. Izpildiestāde lēmumu par 

konfiskācijas rīkojuma atzīšanu un izpildi 

pieņem nekavējoties un, neskarot 

5. punktu, ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc 

tam, kad izpildiestāde ir saņēmusi 

konfiskācijas rīkojumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  171 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Izpildiestāde lēmumu par 2. Izpildiestāde lēmumu par 
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konfiskācijas rīkojuma atzīšanu un izpildi 

pieņem nekavējoties un, neskarot 

5. punktu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc 

tam, kad izpildiestāde ir saņēmusi 

konfiskācijas rīkojumu. 

konfiskācijas rīkojuma atzīšanu un izpildi 

pieņem nekavējoties un, neskarot 

5. punktu, ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc 

tam, kad izpildiestāde ir saņēmusi 

konfiskācijas rīkojumu. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  172 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Izpildiestāde lēmumu par 

konfiskācijas rīkojuma atzīšanu un izpildi 

pieņem nekavējoties un, neskarot 

5. punktu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc 

tam, kad izpildiestāde ir saņēmusi 

konfiskācijas rīkojumu. 

2. Izpildiestāde lēmumu par 

konfiskācijas rīkojuma atzīšanu un izpildi 

pieņem nekavējoties un, neskarot 

5. punktu, ne vēlāk kā divu mēnešu laikā 

pēc tam, kad izpildiestāde ir saņēmusi 

konfiskācijas rīkojumu. 

Or. fr 

Grozījums Nr.  173 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Izpildiestāde nekavējoties paziņo 

lēmumu par konfiskācijas rīkojumu 

izdevējiestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu. 

3. Izpildiestāde nekavējoties un 

jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 10 dienu 

laikā paziņo lēmumu par konfiskācijas 

rīkojumu izdevējiestādei, izmantojot 

jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt 

rakstisku apliecinājumu. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  174 

Monica Macovei 
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Regulas priekšlikums 

10. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja vien nav pamata atlikšanai 

saskaņā ar 11. pantu, izpildiestāde 

nekavējoties veic konfiskāciju un, neskarot 

šā panta 5. punktu, ne vēlāk kā 30 dienu 

laikā pēc lēmuma, kas minēts šā panta 

2. punktā, pieņemšanas. 

4. Ja vien nav pamata atlikšanai 

saskaņā ar 11. pantu, izpildiestāde 

nekavējoties veic konfiskāciju un, neskarot 

šā panta 5. punktu, ne vēlāk kā 15 dienu 

laikā pēc lēmuma, kas minēts šā panta 

2. punktā, pieņemšanas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  175 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja vien nav pamata atlikšanai 

saskaņā ar 11. pantu, izpildiestāde 

nekavējoties veic konfiskāciju un, neskarot 

šā panta 5. punktu, ne vēlāk kā 30 dienu 

laikā pēc lēmuma, kas minēts šā panta 

2. punktā, pieņemšanas. 

4. Ja vien nav pamata atlikšanai 

saskaņā ar 11. pantu, izpildiestāde 

nekavējoties veic konfiskāciju un, neskarot 

šā panta 5. punktu, ne vēlāk kā 10 dienu 

laikā pēc lēmuma, kas minēts šā panta 

2. punktā, pieņemšanas. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  176 

Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja vien nav pamata atlikšanai 

saskaņā ar 11. pantu, izpildiestāde 

nekavējoties veic konfiskāciju un, neskarot 

šā panta 5. punktu, ne vēlāk kā 30 dienu 

laikā pēc lēmuma, kas minēts šā panta 

2. punktā, pieņemšanas. 

4. Ja vien nav pamata atlikšanai 

saskaņā ar 11. pantu, izpildiestāde 

nekavējoties veic konfiskāciju un, neskarot 

šā panta 5. punktu, ne vēlāk kā 15 dienu 

laikā pēc lēmuma, kas minēts šā panta 

2. punktā, pieņemšanas. 
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Or. ro 

 

Grozījums Nr.  177 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja konkrētā lietā nav iespējams 

ievērot 2. vai 4. punktā noteikto termiņu, 

izpildiestāde nekavējoties, izmantojot 

jebkurus līdzekļus, informē izdevējiestādi, 

norāda kavēšanās iemeslus un apspriežas ar 

izdevējiestādi par piemērotu termiņu 

konfiskācijas veikšanai. Šādā gadījumā 2. 

vai 4. punktā noteikto termiņu var 

pagarināt ne vairāk kā par 30 dienām. 

5. Ja konkrētā lietā nav iespējams 

ievērot 2. vai 4. punktā noteikto termiņu, 

izpildiestāde nekavējoties, izmantojot 

jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt 

rakstisku apliecinājumu, informē 

izdevējiestādi, norāda kavēšanās iemeslus 

un apspriežas ar izdevējiestādi par 

piemērotu termiņu konfiskācijas veikšanai. 

Šādā gadījumā 2. vai 4. punktā noteikto 

termiņu var pagarināt ne vairāk kā par 

30 dienām. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  178 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja konkrētā lietā nav iespējams 

ievērot 2. vai 4. punktā noteikto termiņu, 

izpildiestāde nekavējoties, izmantojot 

jebkurus līdzekļus, informē izdevējiestādi, 

norāda kavēšanās iemeslus un apspriežas ar 

izdevējiestādi par piemērotu termiņu 

konfiskācijas veikšanai. Šādā gadījumā 2. 

vai 4. punktā noteikto termiņu var 

pagarināt ne vairāk kā par 30 dienām. 

5. Ja konkrētā lietā nav iespējams 

ievērot 2. vai 4. punktā noteikto termiņu, 

izpildiestāde ne vēlāk kā 3 darba dienu 

laikā, izmantojot jebkurus līdzekļus, 

informē izdevējiestādi, norāda kavēšanās 

iemeslus un apspriežas ar izdevējiestādi par 

piemērotu termiņu konfiskācijas veikšanai. 

Šādā gadījumā 2. vai 4. punktā noteikto 

termiņu var pagarināt ne vairāk kā par 

30 dienām. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  179 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja konkrētā lietā nav iespējams 

ievērot 2. vai 4. punktā noteikto termiņu, 

izpildiestāde nekavējoties, izmantojot 

jebkurus līdzekļus, informē izdevējiestādi, 

norāda kavēšanās iemeslus un apspriežas ar 

izdevējiestādi par piemērotu termiņu 

konfiskācijas veikšanai. Šādā gadījumā 2. 

vai 4. punktā noteikto termiņu var 

pagarināt ne vairāk kā par 30 dienām. 

5. Ja konkrētā lietā nav iespējams 

ievērot 2. vai 4. punktā noteikto termiņu, 

izpildiestāde nekavējoties, izmantojot 

jebkurus līdzekļus, informē izdevējiestādi, 

norāda kavēšanās iemeslus un apspriežas ar 

izdevējiestādi par piemērotu termiņu 

konfiskācijas veikšanai. Šādā gadījumā 2. 

vai 4. punktā noteikto termiņu var 

pagarināt ne vairāk kā līdz 30 dienām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  180 

Emil Radev 

 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Izpildiestāde nekavējoties ziņo 

izdevējiestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu, par rīkojuma izpildes 

atlikšanu, tostarp par atlikšanas 

pamatojumu un, ja iespējams, paredzamo 

atlikšanas ilgumu. 

2. Izpildiestāde nekavējoties ziņo 

izdevējiestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu par izpildes atlikšanu, tai 

skaitā atlikšanas pamatojumu, un, ja 

iespējams, par paredzamo atlikšanas 

ilgumu. Atlikšanas gadījumā saskaņā ar 

b) apakšpunkta nosacījumiem 

izdevējiestāde, ja konfiskācijas rīkojuma 

izpilde notiek vairāk nekā vienā 

dalībvalstī, izdod jaunus norādījumus 

attiecībā uz precīzu konfiscējamās naudas 

summu. 

Or. bg 
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Grozījums Nr.  181 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Izpildiestāde nekavējoties ziņo 

izdevējiestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu par izpildes atlikšanu, tai 

skaitā atlikšanas pamatojumu, un, ja 

iespējams, par paredzamo atlikšanas 

ilgumu. 

2. Izpildiestāde nekavējoties un ne 

vēlāk kā 24 stundu laikā paziņo 
izdevējiestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu, par rīkojuma izpildes 

atlikšanu, tostarp par atlikšanas 

pamatojumu un paredzamo atlikšanas 

ilgumu. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  182 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Tiklīdz atlikšanas pamatojums vairs 

nepastāv, izpildiestāde nekavējoties veic 

rīkojuma izpildei nepieciešamos 

pasākumus un paziņo par to 

izdevējiestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu. 

3. Tiklīdz atlikšanas pamatojums vairs 

nepastāv, izpildiestāde nekavējoties un 

jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 10 dienu 

laikā veic rīkojuma izpildei nepieciešamos 

pasākumus un paziņo par to 

izdevējiestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  183 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

11.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 11.a pants 

 Pienākums informēt ieinteresētās 

personas par konfiskācijas rīkojumu 

izpildi 

 1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 

konfiskācijas rīkojumu tiek paziņots 

ieinteresētajai fiziskajai vai juridiskajai 

personai, tostarp jebkurai bona fide 

trešajai personai, vismaz 48 stundu laikā 

pēc tā izpildes. Šādā paziņojumā norāda 

attiecīgā rīkojuma iemeslu vai iemeslus. 

 2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 

pasākumus ar mērķi nodrošināt 

personām, kuras skar šajā regulā 

noteiktie pasākumi, tiesības uz efektīviem 

aizsardzības līdzekļiem un taisnīgu tiesu, 

lai saglabātu šo personu tiesības. 

 3. Neskarot Direktīvu 2012/13/ES un 

Direktīvu 2013/48/ES, personām, kuru 

īpašumu skar konfiskācijas rīkojums, ir 

tiesības uz piekļuvi advokātam visas 

konfiskācijas procedūras laikā saistībā ar 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu un nozieguma 

rīku noteikšanu, tādējādi nodrošinot, ka 

tiek saglabātas attiecīgo personu tiesības. 

Attiecīgās personas tiek informētas par 

minētajām tiesībām. 

 4. Ieinteresētajai personai ir efektīva 

iespēja pārsūdzēt lietas apstākļus, tostarp 

konkrētus faktus un pieejamos 

pierādījumus, uz kuru pamata attiecīgo 

īpašumu uzskata par īpašumu, kas iegūts 

no noziedzīgas darbības. 

 5. Trešām personām ir tiesības 

pretendēt uz īpašuma tiesībām vai citām 

ar īpašumu saistītām tiesībām. 

 6. Ja noziedzīga nodarījuma dēļ 

cietušajiem ir prasības pret personu, uz 

kuru attiecas šajā regulā paredzētais 

konfiskācijas pasākums, dalībvalstis veic 

nepieciešamos pasākumus, lai 

nodrošinātu to, ka konfiskācijas 

pasākums neliedz minētajiem cietušajiem 

savās prasībās pieprasīt kompensāciju. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  184 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja konfiskācijas rīkojumu, pat pēc 

apspriešanās ar izdošanas valsti, nav 

iespējams izpildīt tādēļ, ka konfiscējamā 

manta jau ir konfiscēta, nozudusi, 

iznīcināta vai nav atrodama apliecībā 

norādītajā atrašanās vietā vai mantas 

atrašanās vieta nav pietiekami precīzi 

norādīta, par to nekavējoties informē 

izdevējiestādi. Ja iespējams, rīkojumu var 

izpildīt attiecībā uz citu mantu saskaņā ar 

8. panta 2. vai 3. punktu. 

Ja konfiskācijas rīkojumu, pat pēc 

apspriešanās ar izdošanas valsti, nav 

iespējams izpildīt tādēļ, ka konfiscējamā 

manta jau ir konfiscēta, nozudusi, 

iznīcināta vai nav atrodama apliecībā 

norādītajā atrašanās vietā vai mantas 

atrašanās vieta nav pietiekami precīzi 

norādīta, par to ne vēlāk kā 3 darba dienu 

laikā informē izdevējiestādi. Ja iespējams, 

rīkojumu var izpildīt attiecībā uz citu 

mantu saskaņā ar 8. panta 2. vai 3. punktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  185 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja konfiskācijas rīkojumu, pat pēc 

apspriešanās ar izdošanas valsti, nav 

iespējams izpildīt tādēļ, ka konfiscējamā 

manta jau ir konfiscēta, nozudusi, 

iznīcināta vai nav atrodama apliecībā 

norādītajā atrašanās vietā vai mantas 

atrašanās vieta nav pietiekami precīzi 

norādīta, par to nekavējoties informē 

izdevējiestādi. Ja iespējams, rīkojumu var 

izpildīt attiecībā uz citu mantu saskaņā ar 

8. panta 2. vai 3. punktu. 

Ja konfiskācijas rīkojumu, pat pēc 

apspriešanās ar izdošanas valsti, nav 

iespējams izpildīt tādēļ, ka konfiscējamā 

manta jau ir konfiscēta, nozudusi, 

iznīcināta vai nav atrodama apliecībā 

norādītajā atrašanās vietā vai mantas 

atrašanās vieta nav pietiekami precīzi 

norādīta, par to nekavējoties un jebkurā 

gadījumā 24 stundu laikā informē 

izdevējiestādi. Ja iespējams, rīkojumu var 

izpildīt attiecībā uz citu mantu saskaņā ar 

8. panta 2. vai 3. punktu. 
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Or. it 

 

Grozījums Nr.  186 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja konfiskācijas rīkojumu, pat pēc 

apspriešanās ar izdošanas valsti, nav 

iespējams izpildīt tādēļ, ka konfiscējamā 

manta jau ir konfiscēta, nozudusi, 

iznīcināta vai nav atrodama apliecībā 

norādītajā atrašanās vietā vai mantas 

atrašanās vieta nav pietiekami precīzi 

norādīta, par to nekavējoties informē 

izdevējiestādi. Ja iespējams, rīkojumu var 

izpildīt attiecībā uz citu mantu saskaņā ar 

8. panta 2. vai 3. punktu. 

Ja konfiskācijas rīkojumu, pat pēc 

apspriešanās ar izdošanas valsti, nav 

iespējams izpildīt tādēļ, ka konfiscējamā 

manta jau ir konfiscēta, nozudusi, 

iznīcināta vai nav atrodama apliecībā 

norādītajā atrašanās vietā vai mantas 

atrašanās vieta nav pietiekami precīzi 

norādīta, par to ne vēlāk kā 48 stundu 

laikā informē izdevējiestādi. Ja iespējams, 

rīkojumu var izpildīt attiecībā uz citu 

mantu saskaņā ar 8. panta 2. vai 3. punktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  187 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) rīkojuma izdošana ir nepieciešama 

un samērīga, lai provizoriski novērstu 

mantas iznīcināšanu, pārveidošanu, 

pārvietošanu, nodošanu vai atbrīvošanos no 

tās, nolūkā to vēlāk iespējams konfiscēt, 

ņemot vērā attiecīgās personas tiesības; 

a) rīkojuma izdošana ir nepieciešama 

un samērīga, lai provizoriski novērstu 

mantas iznīcināšanu, pārveidošanu, 

pārvietošanu, nodošanu vai atbrīvošanos no 

tās, nolūkā to vēlāk iespējams konfiscēt, 

ņemot vērā attiecīgās personas un jebkuras 

labticīgas trešās personas tiesības; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  188 

Emil Radev 



AM\1138070LV.docx 63/105 PE612.375v01-00 

 LV 

 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) rīkojumu tādos pašos apstākļos 

būtu iespējams izdot arī līdzīgā iekšzemes 

lietā; kā arī: 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

Or. bg 

 

Grozījums Nr.  189 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) rīkojuma iemesls vai iemesli ir 

skaidri norādīti, vismaz īsumā. 

c) rīkojuma iemesls vai iemesli ir 

skaidri norādīti. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  190 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) rīkojuma iemesls vai iemesli ir 

skaidri norādīti, vismaz īsumā. 

c) rīkojuma iemesls vai iemesli ir 

skaidri norādīti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  191 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Iesaldēšanas rīkojumu 16. pantā 

paredzētās veidlapas formātā 

izdevējiestāde tieši nosūta izpildiestādei 

vai, attiecīgā gadījumā, 27. panta 

2. punktā minētajai centrālajai iestādei, 

izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod 

iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, un 

tādos apstākļos, lai izpildiestāde varētu 

noteikt tā autentiskumu. 

1. Iesaldēšanas rīkojumu 16. pantā 

paredzētās veidlapas formātā 

izdevējiestāde tieši nosūta izpildiestādei un 

paziņo 27. panta 2. punktā minētajai 

centrālajai iestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu, un tādos apstākļos, lai 

izpildiestāde varētu noteikt tā 

autentiskumu. 

Or. en 

Pamatojums 

Centrālajai iestādei būtu jāreģistrē visi konfiskācijas un iesaldēšanas rīkojumi valsts līmenī, 

tāpēc tā būtu jāinformē par nosūtīšanu (saistīts ar grozījumu 27. panta 2. punktam). 

 

Grozījums Nr.  192 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 8. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Ja izpildiestāde, kas saņem 

iesaldēšanas rīkojumu, nav kompetenta to 

atzīt un veikt izpildei nepieciešamos 

pasākumus, tā nekavējoties nosūta 

iesaldēšanas rīkojumu kompetentajai 

izpildiestādei šajā dalībvalstī un attiecīgi 

informē izdevējiestādi. 

8. Ja izpildiestāde, kas saņem 

iesaldēšanas rīkojumu, nav kompetenta to 

atzīt un veikt izpildei nepieciešamos 

pasākumus, tā nekavējoties vai ne vēlāk kā 

3 darba dienu laikā nosūta iesaldēšanas 

rīkojumu kompetentajai izpildiestādei šajā 

dalībvalstī un attiecīgi informē 

izdevējiestādi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  193 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 8. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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8. Ja izpildiestāde, kas saņem 

iesaldēšanas rīkojumu, nav kompetenta to 

atzīt un veikt izpildei nepieciešamos 

pasākumus, tā nekavējoties nosūta 

iesaldēšanas rīkojumu kompetentajai 

izpildiestādei šajā dalībvalstī un attiecīgi 

informē izdevējiestādi. 

8. Ja izpildiestāde, kas saņem 

iesaldēšanas rīkojumu, nav kompetenta to 

atzīt un veikt izpildei nepieciešamos 

pasākumus, tā iesaldēšanas rīkojumu 

nekavējoties un ne vēlāk kā 24 stundu 

laikā nosūta kompetentajai izpildiestādei 

šajā dalībvalstī un attiecīgi informē 

izdevējiestādi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  194 

Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Iesaldēšanas rīkojumu saskaņā ar 

14. pantu var vienlaikus nosūtīt tikai vienai 

izpildes valstij. 

1. Būtībā iesaldēšanas rīkojumu 

saskaņā ar 14. pantu var vienlaikus nosūtīt 

tikai uz vienu izpildes valsti. 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  195 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izpildiestāde bez jebkādām papildu 

formalitātēm atzīst iesaldēšanas rīkojumu, 

kas nosūtīts saskaņā ar 14. pantu, un veic tā 

izpildei nepieciešamos pasākumus, ja vien 

iestāde nenolemj izmantot kādu no 

neatzīšanas vai neizpildes pamatojumiem, 

kas noteikti 18. pantā, vai kādu no 

atlikšanas pamatojumiem, kas noteikti 

20. pantā. 

Izpildiestāde bez jebkādām papildu 

formalitātēm atzīst iesaldēšanas rīkojumu, 

kas nosūtīts saskaņā ar 14. pantu, un veic tā 

izpildei nepieciešamos pasākumus, ja vien 

iestāde nenolemj izmantot kādu no 

neatzīšanas vai neizpildes pamatojumiem, 

kas noteikti 18. pantā, vai kādu no 

atlikšanas pamatojumiem, kas noteikti 

20. pantā. Tiklīdz rīkojuma izpilde ir 

pabeigta, izpildiestāde informē 

izdevējiestādi, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 
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apliecinājumu. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai novērstu, ciktāl tas ir iespējams, iesaldēšanas rīkojumu vienlaicīgu izpildi dažādās 

dalībvalstīs, dalībvalstīm vajadzētu būt stingram pienākumam vienai otru informēt, kad tiek 

izpildīts iesaldēšanas rīkojums. Šāds pienākums 8. pantā ir noteikts attiecībā uz konfiskācijas 

rīkojumiem. 

 

Grozījums Nr.  196 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

18. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

18. pants svītrots 

Iesaldēšanas rīkojumu neatzīšanas un 

neizpildes iemesli 

 

1. Izpildiestāde par iesaldēšanas 

rīkojuma neatzīšanu un neizpildīšanu var 

lemt vienīgi tad, ja: 

 

a) veidlapa, kas iekļauta 16. pantā, ir 

nepilnīga vai acīmredzami nepareiza un 

nav aizpildīta pēc apspriešanās saskaņā ar 

2. punktu; 

 

b) rīkojuma izpilde būtu pretrunā ne 

bis in idem principam; 

 

c) izpildes valsts tiesību aktos ir 

paredzēta imunitāte vai privilēģijas, kas 

neļautu iesaldēt attiecīgo mantu 

iekšzemes iesaldēšanas rīkojuma izpildes 

gadījumā; 

 

d) iesaldēšanas rīkojuma pamatā ir 

noziedzīgs nodarījums, kas ir izdarīts 

ārpus izdošanas valsts teritorijas un 

pilnīgi vai daļēji ir izdarīts izpildes valsts 

teritorijā, un rīcība, saistībā ar kuru ir 

izdots iesaldēšanas rīkojums, izpildes 

valstī nav uzskatāma par noziedzīgu 

nodarījumu; 
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e) 3. panta 2. punktā minētajā 

gadījumā rīcība, uz kuru pamatojas 

iesaldēšanas rīkojums, nav uzskatāma par 

noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar 

izpildes valsts tiesību aktiem; tomēr 

attiecībā uz nodokļiem vai nodevām, 

muitu un valūtas maiņu iesaldēšanas 

rīkojuma izpildi nedrīkst atteikt, 

pamatojoties uz to, ka izpildes valsts 

tiesību akti neparedz tādus pašus 

nodokļus vai nodevas vai tajos nav 

ietvertas tādas pašas normas par 

nodokļiem, nodevām un muitas un 

valūtas maiņas noteikumiem kā izpildes 

valsts tiesību aktos; 

 

2. Gadījumos, kas minēti 1. punktā, 

pirms pieņemt lēmumu par to, vai daļēji 

vai pilnībā atzīt vai izpildīt iesaldēšanas 

rīkojumu, izpildiestāde, izmantojot 

jebkurus piemērotus līdzekļus, apspriežas 

ar izdevējiestādi un vajadzības gadījumā 

lūdz to nekavējoties sniegt visu vajadzīgo 

informāciju. 

 

3. Izpildiestāde var lemt atcelt 

iesaldēšanas rīkojumu, ja izpildes laikā tā 

konstatē, ka ir piemērojams kāds no 

minētajiem neatzīšanas un neizpildes 

pamatojumiem. 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  197 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Izpildiestāde par iesaldēšanas 

rīkojuma neatzīšanu un neizpildīšanu var 

lemt vienīgi tad, ja: 

1. Izpildiestāde par iesaldēšanas 

rīkojuma neatzīšanu un neizpildīšanu lemj 

tad, ja: 

Or. en 
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Grozījums Nr.  198 

Emil Radev 

 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

а) veidlapa, kas iekļauta 16. pantā, ir 

nepilnīga vai acīmredzami nepareiza un 

nav aizpildīta pēc apspriešanās saskaņā ar 

2. punktu; 

а) veidlapa, kas iekļauta 16. pantā, 

nav iztulkota izpildiestādes oficiālajā 

valodā vai ir nepilnīga vai acīmredzami 

nepareiza un nav aizpildīta pēc 

apspriešanās saskaņā ar 2. punktu; 

Or. bg 

 

Grozījums Nr.  199 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) ir būtisks iemesls uzskatīt, ka 

iesaldēšanas rīkojuma izpilde būtu 

pretrunā izpildes dalībvalsts saistībām 

saskaņā ar LES 6. pantu un Pamattiesību 

hartu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  200 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) izpildes valsts tiesību aktos ir 

paredzēta imunitāte vai privilēģijas, kas 

neļautu iesaldēt attiecīgo mantu 

iekšzemes iesaldēšanas rīkojuma izpildes 

gadījumā; 

svītrots 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  201 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 1. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) 3. panta 2. punktā minētajā 

gadījumā rīcība, uz kuru pamatojas 

iesaldēšanas rīkojums, nav uzskatāma par 

noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izpildes 

valsts tiesību aktiem; tomēr attiecībā uz 

nodokļiem vai nodevām, muitu un valūtas 

maiņu iesaldēšanas rīkojuma izpildi 

nedrīkst atteikt, pamatojoties uz to, ka 

izpildes valsts tiesību akti neparedz tādus 

pašus nodokļus vai nodevas vai tajos nav 

ietvertas tādas pašas normas par 
nodokļiem, nodevām un muitas un valūtas 

maiņas noteikumiem kā izpildes valsts 

tiesību aktos; 

e) 3. panta 2. punktā minētajā 

gadījumā rīcība, uz kuru pamatojas 

iesaldēšanas rīkojums, nav uzskatāma par 

noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izpildes 

valsts tiesību aktiem; tomēr attiecībā uz 

nodokļiem vai nodevām, muitu un valūtas 

maiņu konfiskācijas rīkojuma izpildi 

nedrīkst atteikt, pamatojoties uz to, ka 

izpildes valsts tiesību akti neparedz tādus 

pašus nodokļus vai nodevas vai tajos nav 

ietverti tādi paši noteikumi vai nodarījumi 
attiecībā uz nodokļiem, nodevām, muitu un 

valūtas maiņas noteikumiem kā izdošanas 

valsts tiesību aktos; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  202 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Regulas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea) ir būtiski iemesli, kas liek uzskatīt, 

ka iesaldēšanas rīkojuma izpilde būtu 

pretrunā izpildes valsts pienākumiem 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 

6. pantu un Hartu; 

Or. en 

Pamatojums 

Atbalstu referentes ieviesto grozījumu, ar kuru tiek atjaunots teksts, kas pieņemts 
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Direktīvā 2014/41/ES par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās („EIO direktīva”), 

kurai biju referents. Minētā direktīva stiprina tiesu iestāžu lēmumu savstarpējas atzīšanas 

principu tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās jomā, kas būtu jāizmanto par modeli 

turpmākajiem savstarpējas atzīšanas instrumentiem. 

 

Grozījums Nr.  203 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea) ir būtiski iemesli, kas liek uzskatīt, 

ka konfiskācijas rīkojuma izpilde būtu 

pretrunā izpildes valsts pienākumiem 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 

6. pantu un Hartu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  204 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Izpildiestāde var lemt atcelt 

iesaldēšanas rīkojumu, ja izpildes laikā tā 

konstatē, ka ir piemērojams kāds no 

minētajiem neatzīšanas un neizpildes 

pamatojumiem. 

3. Izpildiestāde var lemt atcelt 

iesaldēšanas rīkojumu, ja izpildes laikā tā 

konstatē, ka ir piemērojams kāds no 

minētajiem neatzīšanas un neizpildes 

pamatojumiem. Izpildiestāde nekavējoties 

paziņo izdevējiestādei, izmantojot 

jebkurus līdzekļus, kas dod iespēju iegūt 

rakstisku apliecinājumu, lēmuma par 

iesaldēšanas rīkojuma izpildes atlikšanu 

pamatojumu. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  205 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 
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Regulas priekšlikums 

18.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 18.a pants 

 Iesaldēšanas rīkojumu obligātas 

neatzīšanas un neizpildes iemesli 

 1. Izpildes dalībvalsts izpildiestāde 

atsakās atzīt un izpildīt iesaldēšanas 

rīkojumu vienīgi tad, ja: 

 a) rīkojuma izpilde būtu pretrunā 

ne bis in idem principam; 

 b) izpildes valsts tiesību aktos ir 

paredzēta imunitāte vai privilēģijas, kas 

neļautu iesaldēt attiecīgo mantu 

iekšzemes iesaldēšanas rīkojuma izpildes 

gadījumā; 

 c) bona fide trešās personas tiesības 

saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem 

padara neiespējamu iesaldēšanas 

rīkojuma izpildi, tostarp gadījumos, kad 

šāda neiespējamība ir radusies tiesību 

aizsardzības līdzekļu piemērošanas dēļ 

saskaņā ar 31. pantu; 

 d) ir būtiski iemesli, kas liek uzskatīt, 

ka iesaldēšanas rīkojuma izpilde būtu 

pretrunā izpildes valsts pienākumiem 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 

6. pantu un Hartu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  206 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

18.b pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 18.b pants 

 Iesaldēšanas rīkojumu izvēles neatzīšanas 
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un neizpildes iemesli 

 1. Izpildes dalībvalsts izpildiestāde 

var nolemt neatzīt un neizpildīt 

iesaldēšanas rīkojumu vienīgi tad, ja: 

 a) veidlapa, kas paredzēta 16. pantā, 

ir nepilnīga vai acīmredzami nepareiza un 

nav aizpildīta pēc apspriešanās saskaņā ar 

2. punktu; 

 b) iesaldēšanas rīkojuma pamatā ir 

noziedzīgs nodarījums, kas ir izdarīts 

ārpus izdošanas valsts teritorijas un 

pilnīgi vai daļēji ir izdarīts izpildes valsts 

teritorijā, un rīcība, saistībā ar kuru ir 

izdots iesaldēšanas rīkojums, izpildes 

valstī nav uzskatāma par noziedzīgu 

nodarījumu; 

 c) 3. panta 2. punktā minētajā 

gadījumā rīcība, uz kuru pamatojas 

iesaldēšanas rīkojums, nav uzskatāma par 

noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar 

izpildes valsts tiesību aktiem; tomēr 

attiecībā uz nodokļiem vai nodevām, 

muitu un valūtas maiņu iesaldēšanas 

rīkojuma izpildi nedrīkst noraidīt, 

pamatojoties uz to, ka izpildes valsts 

tiesību akti neparedz tādus pašus 

nodokļus vai nodevas vai tajos nav ietverti 

tādi paši noteikumi par nodokļiem, 

nodevām, muitu un valūtas maiņas 

noteikumiem kā izdošanas valsts tiesību 

aktos; 

 2. Gadījumos, kas minēti 1. punktā, 

pirms pieņemt lēmumu par to, vai daļēji 

vai pilnībā atzīt vai izpildīt iesaldēšanas 

rīkojumu, izpildiestāde, izmantojot 

jebkurus piemērotus līdzekļus, apspriežas 

ar izdevējiestādi un vajadzības gadījumā 

prasa tai nekavējoties sniegt visu 

vajadzīgo informāciju. 

 3. Izpildiestāde var lemt atcelt 

iesaldēšanas rīkojumu, ja izpildes laikā tā 

konstatē, ka ir piemērojams kāds no 

minētajiem neatzīšanas un neizpildes 

pamatojumiem. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  207 

Emil Radev 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja izdevējiestāde iesaldēšanas 

rīkojumā ir norādījusi, ka ir likumīgs 

pamats uzskatīt, ka attiecīgo mantu 

nekavējoties pārvietos vai iznīcinās un ka 

ir nepieciešama tūlītēja iesaldēšana, vai ja 

izdevējiestāde iesaldēšanas rīkojumā ir 

norādījusi, ka iesaldēšanas pasākums jāveic 

konkrētā datumā, tad izpildiestāde pilnā 

mērā ievēro šo prasību. 

2. Ja izdevējiestāde iesaldēšanas 

rīkojumā ir norādījusi, ka ir likumīgs 

pamats uzskatīt, ka attiecīgo mantu 

nekavējoties pārvietos vai iznīcinās un ka 

ir nepieciešama tūlītēja iesaldēšana, vai ja 

izdevējiestāde iesaldēšanas rīkojumā ir 

norādījusi, ka iesaldēšanas pasākums jāveic 

konkrētā datumā, tad izpildiestāde, pēc 

iespējas, pilnā mērā ievēro šo prasību. 

Or. bg 

 

Grozījums Nr.  208 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Izpildiestāde lēmumu par 

iesaldēšanas rīkojuma atzīšanu un izpildi 

vai par apspriešanos ar izdevējiestādi 

saskaņā ar 18. panta 2. punktu pieņem pēc 

iespējas ātrāk un, neskarot šā panta 

7. punktu, ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc 

tam, kad izpildiestāde ir saņēmusi 

iesaldēšanas rīkojumu. 

3. Izpildiestāde lēmumu par 

iesaldēšanas rīkojuma atzīšanu un izpildi 

vai par apspriešanos ar izdevējiestādi 

saskaņā ar 18. panta 2. punktu pieņem pēc 

iespējas ātrāk un, neskarot šā panta 

7. punktu, ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc 

tam, kad izpildiestāde ir saņēmusi 

iesaldēšanas rīkojumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  209 

Emil Radev 

 

Regulas priekšlikums 
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19. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Izpildiestāde lēmumu par 

iesaldēšanas rīkojuma atzīšanu un izpildi 

vai par apspriešanos ar izdevējiestādi 

saskaņā ar 18. panta 2. punktu pieņem pēc 

iespējas ātrāk un, neskarot šā panta 

7. punktu, ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc 

tam, kad izpildiestāde ir saņēmusi 

iesaldēšanas rīkojumu. 

3. Izpildiestāde lēmumu par 

iesaldēšanas rīkojuma atzīšanu un izpildi 

vai par apspriešanos ar izdevējiestādi 

saskaņā ar 18. panta 2. punktu pieņem pēc 

iespējas ātrāk un, neskarot šā panta 

7. punktu, ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc 

tam, kad izpildiestāde ir saņēmusi 

iesaldēšanas rīkojumu. 

Or. bg 

 

Grozījums Nr.  210 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja izpildiestāde apspriežas ar 

izdevējiestādi saskaņā ar 18. panta 

2. punktu, izpildiestāde nekavējoties 

pieņem lēmumu par iesaldēšanas rīkojuma 

atzīšanu un izpildi. 

4. Ja izpildiestāde apspriežas ar 

izdevējiestādi saskaņā ar 18. panta 

2. punktu, izpildiestāde ne vēlāk kā 

3 darba dienu laikā pieņem lēmumu par 

iesaldēšanas rīkojuma atzīšanu un izpildi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  211 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja izpildiestāde apspriežas ar 

izdevējiestādi saskaņā ar 18. panta 

2. punktu, izpildiestāde nekavējoties 

pieņem lēmumu par iesaldēšanas rīkojuma 

atzīšanu un izpildi. 

4. Ja izpildiestāde apspriežas ar 

izdevējiestādi saskaņā ar 18. panta 

2. punktu, izpildiestāde nekavējoties un ne 

vēlāk kā 48 stundu laikā pēc apspriešanās 

pieņem lēmumu par iesaldēšanas rīkojuma 

atzīšanu un izpildi. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  212 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Izpildiestāde nekavējoties paziņo 

lēmumu par iesaldēšanas rīkojumu 

izdevējiestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu. 

5. Izpildiestāde nekavējoties un ne 

vēlāk kā 10 stundu laikā paziņo lēmumu 

par iesaldēšanas rīkojumu izdevējiestādei, 

izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod 

iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  213 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Izpildiestāde nekavējoties paziņo 

lēmumu par iesaldēšanas rīkojumu 

izdevējiestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu. 

5. Izpildiestāde tūlīt paziņo lēmumu 

par iesaldēšanas rīkojumu izdevējiestādei, 

izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod 

iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  214 

Emil Radev 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Ja vien nav pamata atlikšanai 

saskaņā ar 20. pantu, izpildiestāde 

6. Ja vien nav pamata atlikšanai 

saskaņā ar 20. pantu, izpildiestāde 
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nekavējoties veic iesaldēšanu un, neskarot 

šā panta 7. punktu, ne vēlāk kā 24 stundu 

laikā pēc lēmuma, kas minēts šā panta 

3. punktā, pieņemšanas. 

nekavējoties veic iesaldēšanu un, neskarot 

šā panta 7. punktu, ne vēlāk kā 48 stundu 

laikā pēc lēmuma, kas minēts šā panta 

3. punktā, pieņemšanas. 

Or. bg 

Grozījums Nr.  215 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 7. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Ja konkrētā lietā nav iespējams 

ievērot 3. vai 6. punktā noteikto termiņu, 

izpildiestāde tūlīt, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, informē izdevējiestādi, norāda 

kavēšanās iemeslus un apspriežas ar 

izdevējiestādi par piemērotu termiņu 

iesaldēšanas veikšanai. 

7. Ja konkrētā lietā nav iespējams 

ievērot 3. vai 6. punktā noteikto termiņu, 

izpildiestāde tūlīt vai ne vēlāk kā 3 darba 

dienu laikā, izmantojot jebkurus līdzekļus, 

informē izdevējiestādi, norāda kavēšanās 

iemeslus un apspriežas ar izdevējiestādi par 

piemērotu termiņu iesaldēšanas veikšanai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  216 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 7. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Ja konkrētā lietā nav iespējams 

ievērot 3. vai 6. punktā noteikto termiņu, 

izpildiestāde tūlīt, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, informē izdevējiestādi, norāda 

kavēšanās iemeslus un apspriežas ar 

izdevējiestādi par piemērotu termiņu 

iesaldēšanas veikšanai. 

7. Ja konkrētā lietā nav iespējams 

ievērot 3. vai 6. punktā noteikto termiņu, 

izpildiestāde tūlīt, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu, informē izdevējiestādi, 

norāda kavēšanās iemeslus un apspriežas ar 

izdevējiestādi par piemērotu termiņu 

iesaldēšanas veikšanai. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  217 
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Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Tomēr šo punktu piemēro tikai tad, 

ja šādam rīkojumam saskaņā ar valsts 

tiesību aktiem būtu priekšroka attiecībā 

pret turpmākiem valsts iesaldēšanas 

rīkojumiem krimināllietā. 

4. Tomēr šo punktu piemēro tikai tad, 

ja šādam rīkojumam saskaņā ar valsts 

tiesību aktiem būtu priekšroka attiecībā 

pret turpmākiem valsts iesaldēšanas 

rīkojumiem krimināllietā, civillietā vai 

administratīvā lietā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  218 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Izpildiestāde nekavējoties ziņo 

izdevējiestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu, par rīkojuma izpildes 

atlikšanu, tostarp par atlikšanas 

pamatojumu un, ja iespējams, paredzamo 

atlikšanas ilgumu. Tiklīdz atlikšanas 

pamatojums vairs nepastāv, izpildiestāde 

tūlīt veic rīkojuma izpildei nepieciešamos 

pasākumus un paziņo par to 

izdevējiestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu. 

2. Izpildiestāde nekavējoties vai ne 

vēlāk kā 3 darba dienu laikā ziņo 

izdevējiestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu, par rīkojuma izpildes 

atlikšanu, tostarp par atlikšanas 

pamatojumu un, ja iespējams, paredzamo 

atlikšanas ilgumu. Tiklīdz atlikšanas 

pamatojums vairs nepastāv, izpildiestāde 

tūlīt veic rīkojuma izpildei nepieciešamos 

pasākumus un paziņo par to 

izdevējiestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  219 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 
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20. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Izpildiestāde nekavējoties ziņo 

izdevējiestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu, par rīkojuma izpildes 

atlikšanu, tostarp par atlikšanas 

pamatojumu un, ja iespējams, paredzamo 

atlikšanas ilgumu. Tiklīdz atlikšanas 

pamatojums vairs nepastāv, izpildiestāde 

tūlīt veic rīkojuma izpildei nepieciešamos 

pasākumus un paziņo par to 

izdevējiestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu. 

2. Izpildiestāde nekavējoties un ne 

vēlāk kā 24 stundu laikā ziņo 

izdevējiestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu, par rīkojuma izpildes 

atlikšanu, tostarp par atlikšanas 

pamatojumu un, ja iespējams, paredzamo 

atlikšanas ilgumu. Tiklīdz atlikšanas 

pamatojums vairs nepastāv, izpildiestāde 

tūlīt veic rīkojuma izpildei nepieciešamos 

pasākumus un paziņo par to 

izdevējiestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  220 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

21. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

21. pants svītrots 

Pienākums informēt ieinteresētās 

personas 

 

1. Neskarot 22. pantu, pēc izpildes 

izpildiestāde savu lēmumu paziņo 

personai, pret kuru iesaldēšanas rīkojums 

ir izdots, un ikvienai ieinteresētai 

personai, tostarp bona fide trešām 

personām, par kurām izpildiestāde ir 

informēta saskaņā ar 14. panta 6. punktu. 

 

2. Paziņojumā iekļauj informāciju, 

vismaz īsumā, par iesaldēšanas rīkojuma 

pamatojumu, iestādi, kas izdevusi 

rīkojumu, un par pieejamiem tiesiskās 

aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar izpildes 

valsts tiesību aktiem. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  221 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Paziņojumā iekļauj informāciju, 

vismaz īsumā, par iesaldēšanas rīkojuma 

pamatojumu, iestādi, kas izdevusi 

rīkojumu, un par pieejamiem tiesiskās 

aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar izpildes 

valsts tiesību aktiem. 

2. Paziņojumā iekļauj informāciju par 

iesaldēšanas rīkojuma pamatojumu, iestādi, 

kas izdevusi rīkojumu, un par pieejamiem 

tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 

izpildes valsts tiesību aktiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums ir identisks referentes ierosinātajam grozījumam Nr. 53: pastāv risks mazināt trešo 

personu tiesības uz informāciju. 

 

Grozījums Nr.  222 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Paziņojumā iekļauj informāciju, 

vismaz īsumā, par iesaldēšanas rīkojuma 

pamatojumu, iestādi, kas izdevusi 

rīkojumu, un par pieejamiem tiesiskās 

aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar izpildes 

valsts tiesību aktiem. 

2. Paziņojumā iekļauj informāciju par 

iesaldēšanas rīkojuma pamatojumu, iestādi, 

kas izdevusi rīkojumu, un par pieejamiem 

tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 

izpildes valsts tiesību aktiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  223 

Salvatore Domenico Pogliese 
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Regulas priekšlikums 

21. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Paziņojumā iekļauj informāciju, 

vismaz īsumā, par iesaldēšanas rīkojuma 

pamatojumu, iestādi, kas izdevusi 

rīkojumu, un par pieejamiem tiesiskās 

aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar izpildes 

valsts tiesību aktiem. 

2. Paziņojumā iekļauj informāciju par 

iesaldēšanas rīkojuma pamatojumu, iestādi, 

kas izdevusi rīkojumu, un par pieejamiem 

tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 

izpildes valsts tiesību aktiem. 

Or. it 

Pamatojums 

Informēšanas pienākums ir būtisks, lai aizsargātu tās personas tiesības uz aizstāvību, 

attiecībā uz kuru ir izdots rīkojums. 

 

Grozījums Nr.  224 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

21.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 21.a pants 

 Pienākums informēt ieinteresētās 

personas par iesaldēšanas rīkojumu 

izpildi 

 1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 

iesaldēšanas rīkojumu tiek paziņots 

ieinteresētajai fiziskajai vai juridiskajai 

personai, tostarp jebkurai bona fide 

trešajai personai, pēc iespējas ātri pēc tā 

izpildes. Šādā paziņojumā norāda 

attiecīgā rīkojuma iemeslu vai iemeslus. 

Ja tas ir nepieciešams, lai novērstu 

kriminālizmeklēšanas traucēšanu, 

kompetentās iestādes var atlikt 

iesaldēšanas rīkojuma paziņošanu 

ieinteresētajai personai. 

 2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 

pasākumus ar mērķi nodrošināt 
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personām, kuras ir ieinteresētas šajā 

regulā noteiktajos pasākumos, tiesības uz 

efektīviem aizsardzības līdzekļiem un 

taisnīgu tiesu, lai saglabātu šo personu 

tiesības. 

 3. Iesaldēšanas rīkojums paliek 

spēkā tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams 

nolūkā saglabāt īpašumu, lai to, 

iespējams, vēlāk konfiscētu. 

 4. Dalībvalstis nodrošina attiecīgajai 

personai, kuras īpašums tiek skarts, 

efektīvu iespēju pārsūdzēt tiesā 

iesaldēšanas rīkojumu saskaņā ar valsts 

tiesību aktos paredzētajām procedūrām. 

Šādas procedūras var paredzēt, ka, ja 

sākotnējo iesaldēšanas rīkojumu pieņem 

kompetentā iestāde, kas nav tiesu iestāde, 

šādu rīkojumu, pirms to var pārsūdzēt 

tiesā, vispirms iesniedz apstiprināšanai vai 

pārskatīšanai tiesā. 

 5. Iesaldētu īpašumu, kas pēc tam 

netiek konfiscēts, nekavējoties atdod 

atpakaļ. Nosacījumus vai procesuālos 

noteikumus par šādas mantas atdošanu 

nosaka valsts tiesību aktos. 

 6. Neskarot Direktīvu 2012/13/ES un 

Direktīvu 2013/48/ES, personām, kuru 

īpašumu skar iesaldēšanas rīkojums, ir 

tiesības uz piekļuvi advokātam visas 

iesaldēšanas procedūras laikā saistībā ar 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu un nozieguma 

rīku noteikšanu, tādējādi nodrošinot, ka 

tiek saglabātas attiecīgo personu tiesības. 

Attiecīgās personas tiek informētas par 

minētajām tiesībām. 

 7. Trešām personām ir tiesības 

pretendēt uz īpašuma tiesībām vai citām 

ar īpašumu saistītām tiesībām. 

 8. Paziņojumā iekļauj atbilstīgu 

informāciju tā, lai šī persona varētu 

iesniegt prasību, izmantojot efektīvus 

tiesībaizsardzības līdzekļus, par 

iesaldēšanas rīkojuma pamatojumu, 

iestādi, kas izdevusi rīkojumu, un par 

pieejamiem tiesiskās aizsardzības 

līdzekļiem saskaņā ar izpildes valsts 
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tiesību aktiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  225 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Izpildot iesaldēšanas rīkojumu, 

izdošanas iestādei un izpildes iestāde 

pienācīgi ņem vērā izmeklēšanas 

konfidencialitāti. 

1. Neskarot nevienas attiecīgās 

personas tiesības uz informāciju, izpildot 

iesaldēšanas rīkojumu, izdevējiestāde un 

izpildiestāde pienācīgi ņem vērā 

izmeklēšanas konfidencialitāti. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir nepieciešams precizēt saikni starp 21. pantu attiecībā uz pienākumu nodrošināt informāciju 

un 22. pantu attiecībā uz konfidencialitātes prasībām. Izmeklēšanas konfidencialitāte nedrīkst 

liegt personai tiesības uz informāciju. 

 

Grozījums Nr.  226 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Izpildiestāde saskaņā ar savas valsts 

tiesību aktiem garantē iesaldēšanas 

rīkojuma faktisko apstākļu un tā satura 

konfidencialitāti, izņemot to, kas vajadzīgs 

tā izpildei. Ja izpildiestāde nevar ievērot 

konfidencialitātes prasību, tā par to 

nekavējoties informē izdevējiestādi. 

2. Izpildiestāde saskaņā ar savas valsts 

tiesību aktiem garantē iesaldēšanas 

rīkojuma faktisko apstākļu un tā satura 

konfidencialitāti, izņemot to, kas vajadzīgs 

tā izpildei. Ja izpildiestāde nevar ievērot 

konfidencialitātes prasību, tā par to 

nekavējoties informē izdevējiestādi, 

paskaidrojot iemeslus, kādēļ tas nav 

iespējams, izmantojot jebkurus līdzekļus, 

kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu. 
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Or. it 

 

Grozījums Nr.  227 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Izpildiestāde saskaņā ar savas valsts 

tiesību aktiem garantē iesaldēšanas 

rīkojuma faktisko apstākļu un tā satura 

konfidencialitāti, izņemot to, kas vajadzīgs 

tā izpildei. Ja izpildiestāde nevar ievērot 

konfidencialitātes prasību, tā par to 

nekavējoties informē izdevējiestādi. 

2. Izpildiestāde saskaņā ar savas valsts 

tiesību aktiem garantē iesaldēšanas 

rīkojuma faktisko apstākļu un tā satura 

konfidencialitāti, izņemot to, kas vajadzīgs 

tā izpildei. Ja izpildiestāde nevar ievērot 

konfidencialitātes prasību, tā par to 

nekavējoties un ne vēlāk kā 3 darba dienu 

laikā informē izdevējiestādi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  228 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Izpildiestāde saskaņā ar savas valsts 

tiesību aktiem garantē iesaldēšanas 

rīkojuma faktisko apstākļu un tā satura 

konfidencialitāti, izņemot to, kas vajadzīgs 

tā izpildei. Ja izpildiestāde nevar ievērot 

konfidencialitātes prasību, tā par to 

nekavējoties informē izdevējiestādi. 

2. Izpildiestāde saskaņā ar savas valsts 

un ES tiesību aktiem garantē iesaldēšanas 

rīkojuma faktisko apstākļu un tā satura 

konfidencialitāti, izņemot to, kas vajadzīgs 

tā izpildei. Ja izpildiestāde nevar ievērot 

konfidencialitātes prasību, tā par to 

nekavējoties informē izdevējiestādi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  229 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Lai nodrošinātu notiekošas 

izmeklēšanas, izdevējiestāde var pieprasīt, 

lai izpildiestāde iesaldēšanas rīkojuma 

izpildi uz ierobežotu laiku patur slepenībā. 

3. Lai nodrošinātu notiekošas 

izmeklēšanas, izdevējiestāde var pieprasīt, 

lai izpildiestāde iesaldēšanas rīkojuma 

izpildi patur slepenībā uz ierobežotu laiku, 

taču ne ilgāk kā līdz brīdim, kad lieta tiek 

nosūtīta uz tiesu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  230 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Apspriedusies ar izdevējiestādi, 

izpildiestāde, ņemot vērā lietas apstākļus, 

var iesniegt pamatotu pieprasījumu 

izdevējiestādei ierobežot laika posmu, uz 

kuru manta tiek iesaldēta. Ja izdevējiestāde 

nepiekrīt šādam ierobežojumam, tā informē 

izpildiestādi, norādot iemeslus. Ja 

izdevējiestāde to neizdara sešu nedēļu laikā 

no pieprasījuma saņemšanas, izpildiestāde 

var atcelt iesaldēšanas rīkojumu. 

2. Apspriedusies ar izdevējiestādi, 

izpildiestāde, ņemot vērā lietas apstākļus, 

var iesniegt pamatotu pieprasījumu 

izdevējiestādei ierobežot laika posmu, uz 

kuru manta tiek iesaldēta. Ja izdevējiestāde 

nepiekrīt šādam ierobežojumam, tā, 

izmantojot jebkurus līdzekļus, kas dod 

iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, 
informē izpildiestādi, norādot iemeslus. Ja 

izdevējiestāde to neizdara sešu nedēļu laikā 

no pieprasījuma saņemšanas, izpildiestāde 

var atcelt iesaldēšanas rīkojumu. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  231 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Apspriedusies ar izdevējiestādi, 

izpildiestāde, ņemot vērā lietas apstākļus, 

var iesniegt pamatotu pieprasījumu 

2. Apspriedusies ar izdevējiestādi, 

izpildiestāde, ņemot vērā lietas apstākļus, 

var iesniegt pamatotu pieprasījumu, kam 
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izdevējiestādei ierobežot laika posmu, uz 

kuru manta tiek iesaldēta. Ja izdevējiestāde 

nepiekrīt šādam ierobežojumam, tā informē 

izpildiestādi, norādot iemeslus. Ja 

izdevējiestāde to neizdara sešu nedēļu laikā 

no pieprasījuma saņemšanas, izpildiestāde 

var atcelt iesaldēšanas rīkojumu. 

pievieno pierādījumus saistībā ar šiem 

apstākļiem, izdevējiestādei ierobežot laika 

posmu, uz kuru manta tiek iesaldēta. Ja 

izdevējiestāde nepiekrīt šādam 

ierobežojumam, tā informē izpildiestādi, 

norādot iemeslus. Ja izdevējiestāde to 

neizdara sešu nedēļu laikā no pieprasījuma 

saņemšanas, izpildiestāde var atcelt 

iesaldēšanas rīkojumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  232 

Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Apspriedusies ar izdevējiestādi, 

izpildiestāde, ņemot vērā lietas apstākļus, 

var iesniegt pamatotu pieprasījumu 

izdevējiestādei ierobežot laika posmu, uz 

kuru manta tiek iesaldēta. Ja izdevējiestāde 

nepiekrīt šādam ierobežojumam, tā informē 

izpildiestādi, norādot iemeslus. Ja 

izdevējiestāde to neizdara sešu nedēļu laikā 

no pieprasījuma saņemšanas, izpildiestāde 

var atcelt iesaldēšanas rīkojumu. 

2. Apspriedusies ar izdevējiestādi, 

izpildiestāde, ņemot vērā lietas apstākļus, 

var iesniegt pamatotu pieprasījumu 

izdevējiestādei ierobežot laika posmu, uz 

kuru manta tiek iesaldēta. Ja izdevējiestāde 

nepiekrīt šādam ierobežojumam, tā informē 

izpildiestādi, norādot iemeslus. Ja 

izdevējiestāde to neizdara četru nedēļu 

laikā no pieprasījuma saņemšanas, 

izpildiestāde var atcelt iesaldēšanas 

rīkojumu. 

Or. ro 

Grozījums Nr.  233 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja iesaldēšanas rīkojumu, pat pēc 

apspriešanās ar izdošanas valsti, nav 

iespējams izpildīt tādēļ, ka iesaldējamā 

manta jau ir konfiscēta, nozudusi, 

iznīcināta vai nav atrodama apliecībā 

Ja konfiskācijas rīkojumu, pat pēc 

apspriešanās ar izdošanas valsti, nav 

iespējams izpildīt tādēļ, ka konfiscējamā 

manta jau ir konfiscēta, nozudusi, 

iznīcināta vai nav atrodama apliecībā 



PE612.375v01-00 86/105 AM\1138070LV.docx 

LV 

norādītajā atrašanās vietā vai mantas 

atrašanās vieta nav pietiekami precīzi 

norādīta, par to nekavējoties informē 

izdevējiestādi. 

norādītajā atrašanās vietā vai mantas 

atrašanās vieta nav pietiekami precīzi 

norādīta, par to ne vēlāk kā 3 darba dienu 

laikā informē izdevējiestādi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  234 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Iesaldēšanas vai konfiskācijas 

rīkojuma izpildi reglamentē izpildes valsts 

tiesību akti un tās iestādes ir kompetentas 

lemt par izpildes procedūru un noteikt 

visus pasākumus saistībā ar šo procedūru. 

1. Iesaldēšanas vai konfiskācijas 

rīkojuma izpildi reglamentē izpildes valsts 

tiesību akti un tās iestādes ir kompetentas 

lemt par izpildes procedūru un noteikt 

visus pasākumus saistībā ar šo procedūru. 

Dalībvalstis veic nepieciešamos 

pasākumus, lai varētu atklāt un meklēt 

iesaldējamo un konfiscējamo īpašumu arī 

pēc galīgā notiesājošā sprieduma par 

noziedzīgo nodarījumu vai pēc 

tiesvedības, piemērojot īpašuma 

konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma, 

lai nodrošinātu konfiskācijas rīkojuma 

efektīvu izpildi, ja tāds rīkojums ir jau 

izdots. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  235 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Katra dalībvalsts var, ja tas ir 

vajadzīgs tās iekšējās sistēmas 

organizācijas dēļ, izraudzīties vienu vai 

vairākas centrālās iestādes, kas atbild par 

2. Katra dalībvalsts izraugās vienu 

centrālo iestādi, kas atbild par palīdzību 

kompetentajām iestādēm, visu nosūtīto un 

saņemto iesaldēšanas un konfiskācijas 
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iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu 

administratīvu nosūtīšanu un saņemšanu 
un palīdz kompetentajām iestādēm. 

Dalībvalstis par to informē Komisiju. 

rīkojumu reģistrēšanu valsts līmenī un 

nosūtīšanas un saņemšanas 

racionalizēšanu. Dalībvalstis par to 

informē Komisiju. 

Or. en 

Pamatojums 

Katrai dalībvalstij vajadzētu būt vienai skaidri noteiktai centrālajai iestādei, kas ir atbildīga 

par palīdzību kompetentajām iestādēm, visu nosūtīto un saņemto rīkojumu reģistrēšanu valsts 

līmenī un palīdzēšanu padarīt rīkojumu nosūtīšanu un saņemšanu efektīvāku. 

 

Grozījums Nr.  236 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja nepieciešams, izdevējiestāde un 

izpildiestāde apspriežas, izmantojot 

piemērotus līdzekļus, lai sekmētu šīs 

regulas efektīvu piemērošanu. 

1. Ja nepieciešams, izdevējiestāde un 

izpildiestāde ātri apspriežas, izmantojot 

piemērotus līdzekļus, lai sekmētu šīs 

regulas efektīvu piemērošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  237 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Visa saziņa, tai skaitā saziņa par 

grūtībām saistībā ar iesaldēšanas vai 

konfiskācijas rīkojuma izpildei 

nepieciešamo dokumentu nosūtīšanu vai 

autentiskumu, notiek tiešu kontaktu veidā 

starp izdošanas valsti un izpildiestādi vai, 

ja dalībvalsts ir izraudzījusies centrālo 

iestādi saskaņā ar 27. panta 2. punktu, 

iesaistot šo centrālo iestādi. 

2. Visa saziņa, tai skaitā saziņa par 

grūtībām saistībā ar iesaldēšanas vai 

konfiskācijas rīkojuma izpildei 

nepieciešamo dokumentu nosūtīšanu vai 

autentiskumu, notiek tiešu kontaktu veidā 

starp izdošanas valsti un izpildiestādi un 

iesaistot centrālo iestādi saskaņā ar 

27. panta 2. punktu. 
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Or. en 

Pamatojums 

Centrālā iestāde, kas izveidota katrā dalībvalstī, būtu jāiesaista saziņā starp kompetentajām 

iestādēm, lai procedūras padarītu iedarbīgākas. 

 

Grozījums Nr.  238 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šie apstākļi var ietvert cietušo intereses, 

iesaldēto aktīvu iesaisti, attiecīgo rīkojumu 

izdošanas un nosūtīšanas datumus un 

noziedzīga nodarījuma relatīvo smagumu 

un izdarīšanas vietu. 

Šie apstākļi var ietvert cietušo intereses, 

iesaldēto aktīvu iesaisti, attiecīgo rīkojumu 

izdošanas un nosūtīšanas datumus un 

noziedzīga nodarījuma relatīvo smagumu 

un izdarīšanas vietu, ņemot vērā to, ka 

korupcijas, plašas noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas vai nopietnas 

krāpšanas gadījumos cietušie ir lielas 

kopienas un visa valsts. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  239 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izdevējiestāde nekavējoties informē 

izpildiestādi, izmantojot jebkurus līdzekļus, 

kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu, par ikvienu lēmumu vai 

pasākumu, kā rezultātā rīkojums vairs nav 

izpildāms vai ir atsaucams kāda cita 

iemesla dēļ. 

Izdevējiestāde nekavējoties vai ne vēlāk kā 

48 darba stundu laikā informē 

izpildiestādi, izmantojot jebkurus līdzekļus, 

kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu, par ikvienu lēmumu vai 

pasākumu, kā rezultātā rīkojums vairs nav 

izpildāms vai ir atsaucams kāda cita 

iemesla dēļ. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  240 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izpildes valsts izbeidz rīkojuma izpildi, 

tiklīdz no izdevējiestādes ir saņemta 

informācija par šādu lēmumu vai 

pasākumu. 

Izpildes valsts izbeidz rīkojuma izpildi, 

tiklīdz no izdevējiestādes ir saņemta 

informācija par šādu lēmumu vai 

pasākumu, un to savlaicīgi apstiprina 

izdevējai valstij, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  241 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ja no konfiskācijas rīkojuma 

izpildes iegūtā naudas summa ir vienāda ar 

vai mazāka par EUR 10 000, uzkrāto 

summu attiecina uz izpildes valsti; 

a) ja no konfiskācijas rīkojuma 

izpildes iegūtā naudas summa ir vienāda ar 

vai mazāka par EUR 10 000, 50 % no 

uzkrātās summas mīnus izpildes 

izdevumus attiecina uz izpildes valsti; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  242 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ja no konfiskācijas rīkojuma 

izpildes iegūtā naudas summa ir lielāka par 

b) ja no konfiskācijas rīkojuma 

izpildes iegūtā naudas summa ir lielāka par 
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EUR 10 000 — izpildes valsts 50 % no 

summas pārskaita izdošanas valstij; 

EUR 10 000 — izpildes valsts 80 % no 

summas pārskaita izdošanas valstij, 

vienlaikus nodrošinot, ka atlikušie 20 % 

nosedz izpildes izdevumus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  243 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ja no konfiskācijas rīkojuma 

izpildes iegūtā naudas summa ir lielāka par 

EUR 10 000 — izpildes valsts 50 % no 

summas pārskaita izdošanas valstij; 

b) ja no konfiskācijas rīkojuma 

izpildes iegūtā naudas summa ir lielāka par 

EUR 10 000, EUR 10 000 attiecina uz 

izpildes valsti un atlikušo summu 
pārskaita izdošanas valstij; 

Or. en 

Pamatojums 

Komisija ierosina, ka konfiscēto aktīvu gadījumā, ja to apmērs pārsniedz EUR 10 000, valsts, 

kura izdevusi konfiskācijas rīkojumu un valsts, kura to izpilda, dala ieņēmumus uz pusēm, lai 

gan tam nav pamatojuma (izņemot to, ka tiek nodrošināts stimuls izpildes valstij). Ierosinām 

atšķirīgu pieeju: mantas konfiskācijas izdevumi būtu jāatskaita (lai izpildes valsts segtu savus 

izdevumus), bet pārējā mantas daļa būtu jānodod atpakaļ valstij, kura ir izdevusi 

konfiskācijas rīkojumu. 

 

Grozījums Nr.  244 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ja no konfiskācijas rīkojuma 

izpildes iegūtā naudas summa ir lielāka par 

EUR 10 000 — izpildes valsts 50 % no 

summas pārskaita izdošanas valstij; 

b) ja no konfiskācijas rīkojuma 

izpildes iegūtā naudas summa ir lielāka par 

EUR 10 000, tā tiek sadalīta šādi — 30 % 

izpildes valstij un 70 % pārskaita 

izdošanas valstij; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  245 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ja no konfiskācijas rīkojuma 

izpildes iegūtā naudas summa ir lielāka par 

EUR 10 000 – izpildes valsts 50 % no 

summas pārskaita izdošanas valstij; 

b) ja no konfiskācijas rīkojuma 

izpildes iegūtā naudas summa ir lielāka par 

EUR 10 000 – izpildes valsts 70 % no 

summas pārskaita izdošanas valstij; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  246 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja izdošanas valsts tiesu iestāde ir 

izdevusi lēmumu par kompensāciju vai 

restitūciju cietušajam, attiecīgo summu, 

ciktāl tā nepārsniedz konfiscēto summu, 

uzkrāj izdošanas valstij nolūkā īstenot 

kompensāciju vai restitūciju cietušajiem. 

Ar visu atlikušo mantu rīkojas saskaņā ar 

2. punktu. 

3. Ja izdošanas valsts tiesu iestāde ir 

izdevusi lēmumu par kompensāciju vai 

restitūciju cietušajam, attiecīgo summu, 

ciktāl tā nepārsniedz konfiscēto summu, 

uzkrāj izdošanas valstij nolūkā īstenot 

kompensāciju vai restitūciju cietušajiem. 

Katra valsts nodrošina, ka efektīvi tiek 

īstenotas tiesības pieprasīt kompensāciju 

gadījumos, kad valdība vai citas 

amatpersonas bijušas iesaistītas 

nodarījuma pasūtīšanā. Tiesības uz 

restitūciju būtu jāīsteno jurisdikcijā, uz 

kuru iegūtie līdzekļi ir nosūtīti. Ja 

iestādes, kurām ir tiesības iejaukties kā 

civilai pusei, ir guvušas labumu no 

nodarījuma pasūtīšanas, tiesības uz 

restitūciju cietušo vārdā būtu jāīsteno 

izraudzītai apvienībai vai nevalstiskai 

organizācijai. Ar visu atlikušo mantu 

rīkojas saskaņā ar 2. punktu. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  247 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja izdošanas valsts tiesu iestāde ir 

izdevusi lēmumu par kompensāciju vai 

restitūciju cietušajam, attiecīgo summu, 

ciktāl tā nepārsniedz konfiscēto summu, 

uzkrāj izdošanas valstij nolūkā īstenot 

kompensāciju vai restitūciju cietušajiem. 

Ar visu atlikušo mantu rīkojas saskaņā ar 

2. punktu. 

3. Ja izdošanas valsts tiesu iestāde ir 

izdevusi lēmumu par kompensāciju vai 

restitūciju cietušajam, attiecīgo summu, 

ciktāl tā nepārsniedz konfiscēto summu, 

uzkrāj izdošanas valstij vienīgi nolūkā 

īstenot kompensāciju vai restitūciju 

cietušajiem. Ar visu atlikušo mantu rīkojas 

saskaņā ar 2. punktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  248 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) Katra dalībvalsts veic 

nepieciešamos pasākumus, jo īpaši izveido 

centralizētus valsts birojus vai līdzīgus 

mehānismus, lai nodrošinātu, ka tiek 

pienācīgi pārvaldīta iesaldētā manta, 

ņemot vērā tās iespējamo konfiskāciju 

vēlāk, un konfiscētā manta tiek pareizi 

pārvaldīta. Šāda manta prioritārā kārtā 

tiek piešķirta kompensācijai cietušajiem, 

cietušo ģimenēm un uzņēmumiem, kas ir 

organizētās noziedzības upuri, kā arī 

projektiem sabiedrības un sociālās 

interesēs un projektiem, kas ir sociāli 

noderīgi. 

Or. en 
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Pamatojums 

Ēnu referents piekrīt referentei, ka ir svarīgi dalībvalstīs veicināt iesaldētās un konfiscētās 

mantas labāko iespējamo pārvaldību un atkārtotu izmantošanu sociāliem mērķiem, kā arī 

kompensāciju nodrošināšanai cietušajiem, cietušo ģimenēm un uzņēmumiem, kas ir cietuši no 

organizētās noziedzības, un cīņai pret organizēto noziedzību. 

 

Grozījums Nr.  249 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) Iesaldētu īpašumu, kas pēc tam 

netiek konfiscēts, nekavējoties atdod 

atpakaļ. Nosacījumus vai procesuālos 

noteikumus par šādas mantas atdošanu 

nosaka valsts tiesību aktos. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  250 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 4. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) Mantu var izmantot publiskām 

interesēm vai sociāliem mērķiem izpildes 

valstī saskaņā ar tās tiesību aktiem, ar 

noteikumu, ka izdošanas valsts tam 

piekrīt. 

c) Mantu var izmantot publiskām 

interesēm vai sociāliem mērķiem izpildes 

valstī saskaņā ar tās tiesību aktiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  251 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 4.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Katra dalībvalsts veic 

nepieciešamos pasākumus, proti, izveido 

valsts fondu, lai nodrošinātu pienācīgu 

kompensāciju to policijas darbinieku un 

amatpersonu ģimenēm, kas gājuši bojā, 

veicot savus pienākumus, kā arī to 

policijas darbinieku un amatpersonu 

ģimenēm, kuri, veicot savus pienākumus, 

guvuši pastāvīgu invaliditāti. Katra 

dalībvalsts daļu konfiscētās mantas 

paredz piešķirt šim fondam. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  252 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 4.b punkts (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.b Dalībvalstis ieskaita Savienības 

budžetā daļu no ieņēmumiem, kas iegūti 

no mantas konfiskācijas, lai finansētu 

Eiropola un Eiropas Terorisma 

apkarošanas centra darbības. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  253 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 4.c punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.c Katra dalībvalsts veic 

nepieciešamos pasākumus, lai izveidotu 

centralizētu valsts biroju, kas 

nodrošinātu, ka tiek pienācīgi pārvaldīta 

iesaldētā manta, ņemot vērā tās iespējamo 
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konfiskāciju vēlāk. Konfiscētās mantas 

izmantojuma saistībā prioritāte ir 

kopienām, kuras tieši skārušas noziedzīgo 

un teroristu organizāciju darbība. Šāda 

manta jāizmanto publiskās interesēs vai 

sociāliem mērķiem saskaņā ar attiecīgās 

valsts tiesību aktiem. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  254 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Izdevējiestāde 3. punktā un 

4. punkta d) apakšpunktā minēto lēmumu 

paziņo izpildiestādei. Ja izdošanas valstī 

norisinās procedūra par kompensāciju vai 

restitūciju cietušajam, izpildes valsts 

atturas no rīcības ar konfiscēto mantu, 

kamēr izpildiestādei nav paziņots 

attiecīgais lēmums. 

5. Izdevējiestāde 3. punktā un 

4. punkta d) apakšpunktā minēto lēmumu 

paziņo izpildiestādei, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu. Ja izdošanas valstī 

norisinās procedūra par kompensāciju vai 

restitūciju cietušajam, izpildes valsts 

atturas no rīcības ar konfiscēto mantu, 

kamēr izpildiestādei nav paziņots 

attiecīgais lēmums. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  255 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Regulas priekšlikums 

32. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja izpildes valstij ir bijušas 

izmaksas, kuras tā uzskata par lielām vai 

ārkārtējām, izpildes iestāde var ierosināt 

izdevējiestādei kopīgi segt šīs izmaksas. 

Izdevējiestāde ņem vērā jebkuru šādu 

ierosinājumu, pamatojoties uz 

2. Ja izpildes valstij ir bijušas 

izmaksas, kuras tā uzskata par lielām vai 

ārkārtējām, izpildes iestāde var ierosināt 

izdevējiestādei kopīgi segt šīs izmaksas. 

Izdevējiestāde ņem vērā jebkuru šādu 

ierosinājumu, pamatojoties uz 
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izpildiestādes sniegtu detalizētu aprakstu. izpildiestādes sniegtu detalizētu aprakstu 

un paziņo izpildiestādei par saviem 

secinājumiem, izmantojot jebkurus 

līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 

apliecinājumu. 

Or. it 

Grozījums Nr.  256 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

32.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 32.a pants 

 Procesuālās garantijas 

 1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 

pasākumus ar mērķi nodrošināt 

personām, kuras skar šajā regulā 

noteiktie pasākumi, tiesības uz efektīviem 

aizsardzības līdzekļiem un taisnīgu tiesu, 

lai saglabātu šo personu tiesības. 

 2. Dalībvalstis nodrošina attiecīgajai 

personai, kuras īpašums tiek skarts, 

efektīvu iespēju pārsūdzēt tiesā 

iesaldēšanas rīkojumu saskaņā ar valsts 

tiesību aktos paredzētajām procedūrām. 

 3. Dalībvalstis nodrošina, ka termiņi 

tiesiskās aizsardzības līdzekļa prasīšanai 

ir tādi paši kā tie, kas ir nodrošināti 

līdzīgās vietējās lietās, un tiek piemēroti 

tādā veidā, kas nodrošina, ka attiecīgas 

personas var efektīvi izmantot šos 

tiesiskās aizsardzības līdzekļus. 

 4. Neskarot Direktīvu 2012/13/ES un 

Direktīvu 2013/48/ES, personām, kuru 

mantu skar konfiskācijas rīkojums vai 

iesaldēšanas rīkojums, ir tiesības uz 

piekļuvi advokātam visas konfiskācijas 

procedūras laikā saistībā ar noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu un nozieguma rīku 

noteikšanu, tādējādi nodrošinot, ka tiek 

saglabātas attiecīgo personu tiesības. 

Attiecīgās personas tiek informētas par 
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minētajām tiesībām. 

 5. Regulas 2. pantā minēto 

procedūru gadījumā attiecīgajai personai 

ir efektīva iespēja apstrīdēt lietas 

apstākļus, tostarp konkrētus faktus un 

pieejamos pierādījumus, uz kuru pamata 

attiecīgo mantu uzskata par mantu, kas 

iegūta noziedzīgas darbības veidā. 

 6. Trešām personām ir tiesības 

pretendēt uz īpašuma tiesībām vai citām 

ar īpašumu saistītām tiesībām. 

 8. Ja noziedzīga nodarījuma dēļ 

cietušajiem ir prasības pret personu, uz 

kuru attiecas šajā regulā paredzētais 

konfiskācijas pasākums, dalībvalstis veic 

nepieciešamos pasākumus, lai 

nodrošinātu to, ka konfiskācijas 

pasākums neliedz minētajiem cietušajiem 

savās prasībās pieprasīt kompensāciju. 

 9. Izdevējiestāde un izpildiestāde 

viena otru informē par tiesiskās 

aizsardzības līdzekļiem, kas tiek prasīti, lai 

apstrīdētu iesaldēšanas vai konfiskācijas 

rīkojuma izdošanu, atzīšanu vai izpildi. 

Or. en 

Pamatojums 

Ēnu referents piekrīt referentei, ka šīs regulas noteikumi būtu jāsaskaņo ar 

Direktīvu 2014/42/ES un būtu jāprecizē un jāstiprina noteikumi par tiesībām un 

procesuālajām garantijām. 

 

Grozījums Nr.  257 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Jebkurai ieinteresētai personai, 

tostarp bona fide trešām personām, ir 

pieejami tiesiskās aizsardzības līdzekļi, 

tostarp tie, kas paredzēti 

Direktīvas 2014/42/ES 8. pantā, pret 

1. Jebkurai ieinteresētai personai, 

tostarp bona fide trešām personām, ir 

pieejami tiesiskās aizsardzības līdzekļi, 

tostarp tie, kas paredzēti 

Direktīvas 2014/42/ES 8. pantā, pret 
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rīkojuma atzīšanu un izpildi saskaņā ar 8. 

un 17. pantu, lai aizsargātu savas tiesības. 

Tiesiskās aizsardzības līdzekli iesniedz 

tiesā izpildes valstī saskaņā ar tās tiesību 

aktiem. Prasībai var būt apturoša 

iedarbība saskaņā ar izpildes valsts tiesību 

aktiem. 

rīkojuma atzīšanu un izpildi saskaņā ar 8. 

un 17. pantu, lai aizsargātu savas tiesības. 

Tiesiskās aizsardzības līdzekli pret 

iesaldēšanas/konfiskācijas rīkojuma 

atzīšanu un izpildi iesniedz tiesā izpildes 

valstī saskaņā ar tās tiesību aktiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  258 

Barbara Spinelli 

 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Iesaldēšanas vai konfiskācijas 

rīkojuma izdošanas iemeslus pēc būtības 

nevar apstrīdēt tiesā izpildes valstī. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  259 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Iesaldēšanas vai konfiskācijas 

rīkojuma izdošanas iemeslus pēc būtības 

nevar apstrīdēt tiesā izpildes valstī. 

2. Iesaldēšanas vai konfiskācijas 

rīkojuma izdošanas iemeslus pēc būtības 

nevar apstrīdēt tiesā izpildes valstī. Tikai 

izdošanas valsts var noteikt piemērošanu 

konfiskācijas rīkojuma pārskatīšanai. 

Galīgā lēmuma res judicate princips 

netiek pārkāpts ne izdošanas valstī, ne 

izpildes valstī gadījumos, kad 

konfiskācijas rīkojuma pārskatīšanas 

piemērošana tiek piešķirta. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  260 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Iesaldēšanas vai konfiskācijas 

rīkojuma izdošanas iemeslus pēc būtības 

nevar apstrīdēt tiesā izpildes valstī. 

2. Iesaldēšanas vai konfiskācijas 

rīkojuma izdošanas iemeslus pēc būtības 

nevar apstrīdēt tiesā izpildes valstī, 

izņemot gadījumos, kad rīkojums ir izdots 

bez galīgās notiesāšanas kriminālprocesa 

ietvaros. 

Or. en 

Pamatojums 

Rīkojumi par īpašuma konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma, varētu būt pretrunā 

nevainīguma prezumpcijai, jo ar tiem tiek atņemts īpašums personām, kuras nav notiesātas 

par noziedzīgu nodarījumu. Skartajai personai vajadzētu būt iespējai celt prasību izpildes 

valstī, balstoties uz pamatotajiem iemesliem rīkojuma izdošanai, ja rīkojums nav pamatots uz 

iepriekšēju notiesāšanu. 

 

Grozījums Nr.  261 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Iesaldēšanas vai konfiskācijas 

rīkojuma izdošanas iemeslus pēc būtības 

nevar apstrīdēt tiesā izpildes valstī. 

2. Iesaldēšanas vai konfiskācijas 

rīkojuma izdošanas iemeslus pēc būtības 

nevar apstrīdēt tiesā izpildes valstī, 

neskarot pamattiesību ievērošanas 

garantijas izpildes dalībvalstī. 

Or. en 

Pamatojums 

Atbalstu referentes ieviesto grozījumu, ar kuru tiek atjaunots teksts, kas pieņemts 

Direktīvā 2014/41/ES par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās („EIO direktīva”), 

kurai biju referents. Minētā direktīva stiprina tiesu iestāžu lēmumu savstarpējas atzīšanas 
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principu tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās jomā, kas būtu jāizmanto par modeli 

turpmākajiem savstarpējas atzīšanas instrumentiem. 

 

Grozījums Nr.  262 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Iesaldēšanas vai konfiskācijas 

rīkojuma izdošanas iemeslus pēc būtības 

nevar apstrīdēt tiesā izpildes valstī. 

2. Iesaldēšanas vai konfiskācijas 

rīkojuma izdošanas iemeslus pēc būtības 

var apstrīdēt tikai iesniedzot prasību 

izdevējvalstī, neskarot pamattiesību 

ievērošanas garantijas izpildes valstī. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  263 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Ja ir pamatoti iemesli izdot 

iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojumu, 

kas noteikti ar tiesu galīgajiem 

lēmumiem, pārskatīšanas piemērošanu 

noraida kā nepieņemamu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  264 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 1. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis regulāri vāc un glabā Dalībvalstis regulāri vāc un glabā 
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visaptverošus statistikas datus no 

attiecīgajām iestādēm. Savāktos statistikas 

datus katru gadu nosūta Komisijai, un 

papildus Direktīvas 2014/42/ES 11. panta 

2. punktā minētajiem datiem tie ietver: 

visaptverošus statistikas datus no 

attiecīgajām iestādēm un no centrālās 

iestādes saskaņā ar 27. panta 2. punktu. 

Savāktos statistikas datus reizi sešos 

mēnešos nosūta Komisijai, un papildus 

Direktīvas 2014/42/ES 11. panta 2. punktā 

minētajiem datiem tie ietver: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  265 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Komisija iesniedz gada ziņojumu Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, 

tajā apkopjot saņemtos statistikas datus 

un pievienojot salīdzinošo analīzi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  266 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

38. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pārskatīšanas klauzula Ziņojuma un pārskatīšanas klauzula 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  267 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vēlākais līdz [piecus gadus pēc šīs regulas 

piemērošanas sākumdienas] Komisija 

iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, 

Padomei un Eiropas Ekonomikas un 

sociālo lietu komitejai par šīs regulas 

piemērošanu. Vajadzības gadījumā 

ziņojumam pievieno priekšlikumus par šīs 

regulas pielāgošanu. 

Vēlākais līdz [trīs gadus pēc šīs regulas 

piemērošanas sākumdienas] un pēc tam ik 

pēc trim gadiem Komisija iesniedz 

ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei 

un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejai par šīs regulas piemērošanu. 

Ziņojumā cita starpā ietver vismaz šādus 

elementus: 

 a) pārskatu par statistiku, ko 

dalībvalstis sniegušas saskaņā ar 

35. pantu, kā arī: 

 b) pārrobežu iesaldēšanas un 

konfiskācijas rīkojumu iespējamās 

ietekmes uz pamattiesībām un brīvībām 

un tiesiskumu novērtējumu. 

 Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno 

priekšlikumus par šīs regulas pielāgošanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai vajadzības gadījumā nāktu klajā ar šīs regulas pārskatīšanu, Komisijai būtu regulāri 

jāziņo par statistiku un iespējamo ietekmi uz pamattiesībām. 

 

Grozījums Nr.  268 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 8. iedaļa – 3. punkts – □ apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

□ krāpšana un ar krāpšanu saistīti 

noziedzīgi nodarījumi, kas definēti 

Direktīvā 2017/xxx/ES par krimināltiesisku 

cīņu pret krāpšanu saistībā ar Savienības 

finansiālajām interesēm 

□ krāpšana un ar krāpšanu saistīti 

noziedzīgi nodarījumi, kas definēti 

Direktīvā 2017/xxx/ES par krimināltiesisku 

cīņu pret krāpšanu saistībā ar Savienības 

finansiālajām interesēm, tostarp krāpšana 

nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu 

maksāšanas; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  269 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 8. iedaļa – 3. punkts – □ apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

□ noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšana 

□ noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšana, tostarp pašlegalizēšana; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  270 

Monica Macovei 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 8. iedaļa – 3. punkts – □ apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

□ datornoziegumi □ kibernoziegumi un visi citi 

datornoziegumi; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  271 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 8. iedaļa – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Vai par nodarījumu, par kuru 

izdots konfiskācijas rīkojums, izdošanas 

valstī soda ar brīvības atņemšanu vai par 

to saskaņā ar izdošanas valsts tiesību 

aktiem var piemērot ar brīvības 

atņemšanu saistītu drošības līdzekli uz 

vismaz diviem gadiem un vai tas ir 

iekļauts turpmāk izklāstītajā noziedzīgu 

nodarījumu sarakstā? (lūdzu, izdarīt 
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atzīmi attiecīgajā lauciņā): 

 □ krāpšana nodokļu jomā, plaša krāpšana 

nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu 

maksāšanas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  272 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 13. iedaļa – 1. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja centrālā iestāde ir atbildīga par 

konfiskācijas rīkojumu administratīvo 

nosūtīšanu un saņemšanu izdošanas 

valstī: 

Centrālā iestāde ir atbildīga par palīdzību 

kompetentajām iestādēm, visu nosūtīto un 

saņemto konfiskācijas rīkojumu 

reģistrēšanu valsts līmenī un 

konfiskācijas rīkojumu nosūtīšanas un 

saņemšanas racionalizēšanu saskaņā ar 

27. panta 2. punktu: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  273 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 9. iedaļa – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Vai par nodarījumu, par kuru 

izdots iesaldēšanas rīkojums, izdošanas 

valstī soda ar brīvības atņemšanu vai par 

to saskaņā ar izdošanas valsts tiesību 

aktiem var piemērot ar brīvības 

atņemšanu saistītu drošības līdzekli uz 

vismaz diviem gadiem un vai tas ir 

iekļauts turpmāk izklāstītajā noziedzīgu 

nodarījumu sarakstā? (lūdzu, izdarīt 

atzīmi attiecīgajā lauciņā): 

 □ krāpšana nodokļu jomā, plaša krāpšana 
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nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu 

maksāšanas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  274 

Eva Joly 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 13. iedaļa – 1. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja centrālā iestāde ir atbildīga par 

konfiskācijas rīkojumu administratīvo 

nosūtīšanu un saņemšanu izdošanas 

valstī: 

Centrālā iestāde ir atbildīga par palīdzību 

kompetentajām iestādēm, visu nosūtīto un 

saņemto konfiskācijas rīkojumu 

reģistrēšanu valsts līmenī un 

konfiskācijas rīkojumu nosūtīšanas un 

saņemšanas racionalizēšanu saskaņā ar 

27. panta 2. punktu: 

Or. en 

 


