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Temats: Prakses kopsavilkums attiecībā uz imunitātes atcelšanu un aizstāvēšanu

2009. gada 2. septembra sanāksmē Juridiskā komiteja vienojās noskaidrot iekšējās 
procedūras, kas piemērojamas attiecībā uz imunitātes atcelšanu un aizstāvēšanu Juridiskajā 
komitejā saskaņā ar turpmākajiem noteikumiem.
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1. Konfidencialitāte 

Reglamenta 7. panta 11. punkts nosaka, ka „komiteja šos jautājumus risina un visus saņemtos 
dokumentus izskata, ievērojot visstingrākās konfidencialitātes prasības”. 

Konfidencialitāte attiecas gan uz sanāksmju organizēšanu, gan piekļuvi dokumentiem. 

1.1. Slēgtās sanāksmes 

Reglamenta 103. panta 4. punkts nosaka, ka „pieprasījumus saistībā ar imunitātes procedūru 
saskaņā ar 7. panta noteikumiem atbildīgā komiteja vienmēr izskata slēgtās sanāksmēs.”

Reglaments nenorāda uz īpašiem noteikumiem, kas jāievēro, kad jāorganizē slēgtas 
sanāksmes. Šī iemesla dēļ ir jāatrisina jautājums par to, kurš var uzturēties telpā lietas par 
imunitātes aizstāvēšanu vai atcelšanu izskatīšanas laikā. 

Juridiskās komitejas tradicionālā prakse rada dažas problēmas, kuras var atrisināt saskaņā ar 
vispārējo principu par tādu personu uzturēšanos telpā, kas atbilst diviem nosacījumiem: 

 viņiem ir politiskā atbildība vai tiesību aktos noteikts konfidencialitātes pienākums, ko 
apstiprina disciplinārā kārtība, un 

 viņu klātbūtni telpā pamato viņu funkcijas. 

Šie divi nosacījumi aprobežojas ar šādu kategoriju personu klātbūtni telpā: 

1. komitejas pilntiesīgie locekļi un viņu iecelti pastāvīgie aizstājēji, bet arī ikviens 
Parlamenta deputāts, pat ja viņi nevar piedalīties vairāk kā noteikts Reglamenta 
187. panta 2. punktā un 193. panta 3. punktā; 

2. amatpersonas (kurām ar tiesību aktiem noteikts konfidencialitātes pienākums), ciktāl 
viņu pienākumi to pamato; tas ietver komitejas sekretariāta, juridiskā dienesta un 
Prezidentūras ģenerāldirektorāta dienesta, kas atbildīgs par imunitātēm, klātbūtni 
telpā;

3. politisko grupu pārstāvji (kuriem arī ar tiesību aktiem noteikts konfidencialitātes 
pienākums) tāpat kā iepriekšējā gadījumā, ciktāl viņu pienākumi to pamato; tas ietver 
tādu politisko grupu pārstāvju klātbūtni telpā, kuri parasti seko līdzi Juridiskās 
komitejas darbībām; 

4. Priekšsēdētāja palīgi un imunitātes referenti.

1.2. Piekļuve dokumentiem 

Piekļuve dokumentiem rada vairākas problēmas. 
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 Pirmkārt, ir jāatrisina jautājums par piekļuvi katras lietas oriģinālajiem dokumentiem, 
kuru skaits bieži ir ļoti liels. Tradicionālā prakse ir bijusi tāda, ka ar dokumentiem var 
iepazīties deputāti vai viņu palīgi (attiecīgi pilnvaroti) sekretariāta telpās. Saprotams, 
ka tos nav iespējams aizņemties vai kopēt. Šī tradicionālā prakse ir apstiprināta.

 No otras puses, rodas jautājums, kādus dokumentus vai, ja nepieciešams, kādu 
informācijas kopsavilkumu jātulko un jāizplata. Ir apstiprināts tradicionālais 
noteikums, kas sniedz iespēju referentam izlemt par šo jautājumu. Ja rodas problēma, 
priekšsēdētājs būs par starpnieku. Jāatceras, ka „pastāvīgo” referentu iecelšanas 
mērķis ir optimizēt kompetences šajā jautājumā.

Šajā sakarā jāatceras, ka daudzvalodības kodeksa īstenošanas radītās papildu grūtības 
veicina stingru pieeju. 

Katras lietas galveno faktu kopsavilkums tiks izplatīts komitejas locekļiem atbilstošā 
veidā, par ko atbildīgs ir referents. Turklāt tradicionālajā „paziņojumā komitejas 
locekļiem”, tiks iekļauts pilnīgs to saņemto dokumentu saraksts, ar kuriem varēs 
iepazīties sekretariāta telpās. 

 Visbeidzot ir jāatrisina arī jautājums par dokumentu izplatīšanas kārtību, jo izskatās, 
ka konfidencialitāti un efektivitāti nav vienkārši saskaņot. Dokumenti tiks nosūtīti 
locekļiem pa e-pastu pdf. formātā. Pareiza dokumentu izskatīšana ir komitejas locekļu 
atbildība. 

2. Deputāta, kura imunitāte tiek apspriesta, piedalīšanās sanāksmē

Tradicionālais vispārējais noteikums ir bijis aizliegt atrasties telpā tam Parlamenta deputātam, 
kura lieta tiek izskatīta, lai tādā veidā tiktu saglabāta citu deputātu vārda brīvība, izskatot šo 
lietu. 

Reglaments norāda tikai uz to, ka ieinteresētais deputāts nepiedalās plenārsēdes debatēs par 
viņa/viņas lietu. No otras puses, Reglamenta 193. panta 3. punkts atļauj komitejai pieņemt 
lēmumu par tādu Parlamenta deputātu piedalīšanos sanāksmē, kuri nav komitejas locekļi.

Tādēļ ir apstiprināta tradicionālā pieeja: aicināt deputātu, kura lieta tiek izskatīta, vai 
viņa/viņas pārstāvi atstāt telpu debašu laikā.

3. Deputāta, kura imunitāte tiek izskatīta, pārstāvība

Reglaments atļauj, ka deputātu vai bijušo deputātu pārstāv cits Parlamenta deputāts. 7. panta 
3. punkts nosaka, ka „viņu (deputātu) var pārstāvēt cits deputāts”.

Jautājums par tiem Juridiskās komitejas locekļiem, kas pārstāv deputātu, kura imunitāte tiek 
apspriesta, rodas divu iemeslu dēļ: 
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 lai izvairītos no viņu darbošanās kā tiesnesim un ieinteresētai pusei, 
 lai garantētu, ka pret visiem Parlamenta deputātiem Juridiskajā komitejā izturas 

vienādi. 

Šo iemeslu dēļ komitejas locekļi tiek lūgti atteikties pārstāvēt deputātus, kuru imunitāte tiek 
apspriesta.

_____________
2009. gada 10. septembris
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