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ATZINUMS
Sniegusi Juridiskā komiteja

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 
Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas 
Federatīvās Republikas ierosme, lai pieņemtu Padomes Pamatlēmumu par 
aizmuguriski pieņemtu nolēmumu izpildi un grozījumiem Padomes 
Pamatlēmumā 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas 
procedūrām starp dalībvalstīm, Padomes Pamatlēmumā 2005/214/TI par 
savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām, 
Padomes Pamatlēmumā 2006/783/TI par savstarpējas atzīšanas principa 
piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem un Pamatlēmumā 2008/.../TI par 
savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem 
krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības 
atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

Atzinumu sagatavoja: Neena Gill
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ĪSS PAMATOJUMS

Noteikumi, kas paredzēti dažādos pamatlēmumos (Pamatlēmums 2002/584/TI par Eiropas 
apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm, Pamatlēmums 
2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām 
sankcijām un Pamatlēmums 2006/783/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu 
konfiskācijas rīkojumiem), atšķiras attiecībā uz aizmugurisku tiesu nolēmumu neizpildi un 
iesaistīto izpildes iestāžu ievērojamo rīcības brīvību.

Likumdošanas priekšlikums par aizmugurisku nolēmumu izpildi ir ļoti nozīmīgs, no vienas 
puses, lai nodrošinātu tiesu nolēmumu izpildes noteikumu vienotību dalībvalstī, kas pieņemti 
tiesvedības rezultātā citā dalībvalstī, attiecīgajai personai neesot klātienē, un, no otras puses, 
lai paredzētu vienotu un skaidru risinājumu, formulējot pamatojumu izpildes atteikumam.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē priekšlikuma galveno mērķi — ierobežot izpildes 
atteikuma pamatu. Tomēr atzinuma sagatavotāja iesniegusi vairākus ieteikumus, kuru mērķis 
ir ievērot līdzsvaru starp pilsoņu pamattiesībām un pamatbrīvībām, kā arī nepieciešamību 
nodrošināt efektīvu tiesu iestāžu sadarbību un tiesu nolēmumu savstarpēju atzīšanu.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju 
savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Ieteikums lēmumam – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

2. Šis pamatlēmums nemaina pienākumu 
ievērot pamattiesības un tiesību 
pamatprincipus, kas noteikti Līguma 
6. pantā, un tas neskar nekādas tiesu 
iestāžu saistības šajā sakarā.

2. Šis pamatlēmums nemaina pienākumu 
ievērot pamattiesības un tiesību 
pamatprincipus, kas noteikti Līguma par 
Eiropas Savienību 6. pantā, un tas neskar 
nekādas tiesu iestāžu saistības šajā sakarā.

Pamatojums

Labāk ir precizēt, kurš līgums ir piemērojams.
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Grozījums Nr. 2

Ieteikums lēmumam – grozījumu tiesību akts
2. pants – 2. punkts
Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI
4.a pants – a punkts

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

a) persona ir bijusi personiski uzaicināta 
vai saskaņā ar izsniegšanas dalībvalsts 
tiesību aktiem un ar kompetenta pārstāvja 
starpniecību savlaicīgi informēta par 
attiecīgās lietas izskatīšanas plānoto 
datumu un vietu, kuras rezultātā pieņemts 
attiecīgs aizmugurisks lēmums, un 
informēta par to, ka tāds lēmums var būt 
pieņemts gadījumā, ja persona nav klāt 
lietas izskatīšanā tiesā;

a) persona ir bijusi personiski uzaicināta 
vai izsniedzot pavēsti kompetentam 
pārstāvim, kuru nolīdzis tiesājamais un ar 
kuru viņš kontaktējas;

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nepieļaut, ka pavēste tiek izsniegta pārstāvim, kuru izvēlējusies tiesa 
un kuram varētu nebūt iespējas kontaktēties ar tiesājamo.

Grozījums Nr. 3

Ieteikums lēmumam – grozījumu tiesību akts
2. pants – 2. punkts
Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI
4.a pants – c punkts – i apakšpunkts

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

i) persona to saņems vēlākais piektajā 
dienā pēc nodošanas un tiks skaidri 
informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas 
izskatīšanu un piedalīšanos tiesas procesā 
klātienē;

(i) persona to saņems nodošanas laikā  un 
tiks skaidri informēta par tiesībām uz 
atkārtotu lietas izskatīšanu un piedalīšanos 
tiesas procesā klātienē;

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi nodrošināt personas maksimālu aizsardzību saskaņā ar Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantu.
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Grozījums Nr. 4

Ieteikums lēmumam – grozījumu tiesību akts
2. pants – 2. punkts
Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI
4.a pants – c punkts – ii apakšpunkts

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

ii) personai būs vismaz […] dienas, lai 
lūgtu atkārtotu lietas izskatīšanu;

(ii) personai būs vismaz valsts tiesību 
aktos noteiktais laika posms vai, ja valsts 
tiesību aktos tāds nav paredzēts, vismaz 10 
dienas, bet ne vairāk kā 15 dienas, lai 
lūgtu atkārtotu lietas izskatīšanu;

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi nodrošināt personas maksimālu aizsardzību saskaņā ar Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantu.
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PROCEDŪRA

Virsraksts Spriedumu savstarpējas atzīšanas principa piemērošana

Atsauces 05598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu LIBE

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI
21.2.2008

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Neena Gill
5.3.2008

Pieņemšanas datums 19.5.2008

Galīgā balsojuma rezultāti +:
–:
0:

11
0
0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Carlo Casini, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Manuel 
Medina Ortega, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger
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