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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz saskaņotus 
noteikumus juridisko pārstāvju iecelšanai ar mērķi iegūt pierādījumus kriminālprocesā
(COM(2018)0226 –C8-0154/2018 – 2018/0107(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0226),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 53. pantu un 
62. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0154/2018),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A9-0000/2019),

1. noraida Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju atsaukt savu priekšlikumu;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Komisija iesniedza divus priekšlikumus — priekšlikumu regulai par Eiropas elektronisko 
pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumiem elektronisko pierādījumu gūšanai 
krimināllietās (2018/0108(COD)) un priekšlikumu direktīvai, ar ko paredz saskaņotus 
noteikumus juridisko pārstāvju iecelšanai ar mērķi iegūt pierādījumus kriminālprocesā 
(2018/0107(COD)). 

Taču starp šiem abiem dokumentiem pastāv pretrunas. Ierosinātā direktīva paredz, ka visām 
ES dalībvalstīm, pat tām, kas nepiedalās uz Līguma par Eiropas Savienības darbību V sadaļas 
4. nodaļas pamata pieņemtajos juridiskajos instrumentos, vajadzētu iecelt juridisko pārstāvi. 
Turklāt Komisijas priekšlikums paredz ne tikai šāda juridiskā pārstāvja iecelšanu ierosinātās 
regulas darbības nodrošināšanai, bet arī, iespējams, izmantot šo iespēju citos turpmākos 
instrumentos. Šajā sakarībā ierosinātā direktīva pārsniedz tajā noteikto mērķi un rada 
nopietnas problēmas saistībā ar tās juridisko pamatu, proti, LESD 53. un 62. pantu. Līdz ar to 
pienākums iecelt juridiskos pārstāvjus būtu jāattiecina tikai uz tām dalībvalstīm, kas piedalās 
ierosinātajā regulā. 

Tādēļ tika veikta ierosinātās direktīvas attiecīgā satura integrēšana ierosinātajā regulā, kas ir 
pasākums, ar kuru atbalsta savstarpējās atzīšanas instrumentus saskaņā ar LESD 82. pantu.


