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Grozījumu iesniedza Iliana Malinova Iotova

Grozījums Nr. 1
1. punkta g) apakšpunkts

g) uzlabot pārredzamību un atbildību ES iestāžu attiecībās ar pilsoņiem, pilsonisko 
sabiedrību, politiskajām partijām un valstu parlamentiem. Šai sakarā ļoti noderīgi ir 
tas, ka ar BDTT saistītās politikas jomās ir izveidots īpašais režīms, ar ko Komisija, 
valstu valdības, kā arī Eiropas Parlaments un valstu parlamenti būs iesaistīti šo 
politikas jomu ietekmes ES novērtēšanā. Attiecībā uz labu pārvaldību Eiropas 
Savienībā Parlaments aicina Komisiju un Padomi paātrināt pārrunu gaitu par 
plānotā Eiropas sabiedriskā prokurora amata izveidošanu kā galveno 
priekšnoteikumu to mērķu izpildei, kas izklāstīti šī punkta pirmajā teikumā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Jean-Marie Cavada

Grozījums Nr. 2
2. punkta, da) apakšpunkts (jauns)

da) turklāt AK un Īrija varēs atteikties no priekšlikumiem grozīt IV sadaļas pasākumus, 



PE398.491v01-00 2/5 AM\698270LV.doc

LV                           ĀRĒJAIS TULKOJUMS

kam iepriekš bija piekritušas, un tām nebūs saistoši jaunie datu aizsardzības 
noteikumi, kuri pieņemti, pamatojoties uz jaunā līguma nosacījumu, ka AK un Īrijai 
nav saistošas materiālās normas par policijas un tiesu iestāžu sadarbību 
krimināllietās.

Or. en

Grozījumu iesniedza Jean-Marie Cavada

Grozījums Nr. 3
3. punkta 1. ievilkums

a) jāinformē ES pilsoņi par viņu jaunajām tiesībām un jauno ES tiesisko struktūru un 
vienlaikus jāuzaicina jaunās dalībvalstis sākt plašas informatīvās kampaņas un 
ieviest īpašu profesionālo apmācību valstu tiesnešiem un drošības dienestiem, lai 
novērstu nelikumīgu diskrimināciju Eiropas pilsoņu vidū;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jean-Marie Cavada

Grozījums Nr. 4
3. punkta 2. ievilkums

b) jāpiesaista valstu parlamenti nākamās daudzgadu programmas definēšanā brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpā; uzskata, ka šī piesaiste vislabāk varētu notikt

- neoficiālā forumā (tādā kā „Future” grupā, kas neregulāri satiksies sešu Padomes 
prezidentūru laikā 2008. un 2009. gadā),

- oficiāli, regulāri un laikus pārsūtot visus no sākotnējiem tiesību aktu
priekšlikumiem izstrādātos tiesību aktu sagatavošanas tekstus, lai izvairītos no 
valstu parlamentāriešu un Eiropas pilsoņu diskriminēšanas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jean-Marie Cavada

Grozījums Nr. 5
3. punkta 3. ievilkums

c) 2008. gadā jārisina sarunas par visu to pasākumu pieņemšanu 2009. gada sākumā, kas 
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nepieciešami kā pamats, lai, sākot ar 2010. gadu, jaunievēlētais Parlaments veiksmīgi 
uzsāktu jauno BDTT izveidi; ņemot vērā valstu un/vai parlamentārās atrunas, kas 
izteiktas attiecībā uz vairākām juridiskām procedūrām, aicina Komisiju un Padomi,
ņemot vērā Lisabonas Līgumā ieviestā jaunā juridiskā pamata perspektīvu un 
izvērtējot politiskās debates, vēlreiz izskatīt šādu tiesību aktu tekstus:

Vispārējās tiesības

- Pamatlēmums par konkrētām procedurālajām tiesībām noziedzīgo lietu izskatīšanu 
laikā Eiropas Savienībā (2004/0113(CNS)),

- Pamatlēmums par personas datu, ko apstrādā, sadarbojoties policijas un tiesu 
iestādēm krimināllietās, aizsardzību (jāiekļauj Direktīvas 95/46/EK pārskatītajā 
versijā) (2005/0202(CNS)) (parlamentārās atrunas no DK, IE, NL, SE un UK).

Sadarbība ar tiesu iestādēm

- Pamatlēmums par rasisma un ksenofobijas apkarošanu (2007/2067(CNS)) 
(parlamentārās atrunas no SE, NL, DK, IE un LV),

- Pamatlēmums par lēmumiem „prombūtnes laikā”(vēl jāiesniedz),

- Pamatlēmums par Eiropas orderi objektu, dokumentu un datu iegūšanai, kas 
izmantojami kriminālprocesos (2003/0270(CNS)) (parlamentārās atrunas no SE un
DK),

- Pamatlēmums par spriedumu ievērošanu Eiropas Savienības dalībvalstu starpā 
jauna kriminālprocesa gadījumā (2005/0018(CNS)) (parlamentārās atrunas no SE, 
NL un IE),

- Pamatlēmums par Eiropas uzraudzības rīkojumu pirmstiesas procedūrās Eiropas 
Savienības dalībvalstu starpā (2006/0158(CNS)),

- Pamatlēmums par to, kā organizējama un īstenojama no sodāmības reģistra iegūtas 
informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm (2005/0267(CNS)) (parlamentārās atrunas 
no SE, FI, NL, IE, EL un DK),

- Pamatlēmums par EUROJUST (vēl jāiesniedz).

Sadarbība ar policiju

- Pamatlēmums par cīņu pret organizēto noziedzību (parlamentārās atrunas no SE),

- Pamatlēmums par dalībvalstu iestāžu, kas ir atbildīgas par iekšējo drošību, un 
Eiropola piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultēšanās nolūkos, lai 
novērstu, atklātu un izmeklētu teroristiskus nodarījumus un citus smagus noziedzīgus 
nodarījumus (jāiekļauj kā grozījums VIS regulā) (2005/0232(CNS)),
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- Pamatlēmums par EURODAC datu aizsardzību (jāiekļauj kā grozījums VIS regulā)
(2006/0310(CNS)),

- Pamatlēmums par Eiropolu (vēl ir gaidāma apspriešanās ar Parlamentu);

Or. en

Grozījumu iesniedza Jean-Marie Cavada

Grozījums Nr. 6
3.a punkts (jauns)

3.a Paziņo par gatavību sadarbībā ar Komisiju un Padomes prezidentūru piedalīties šo 
priekšlikumu projektu pārstrādē 2008. gadā un saglabā savas tiesības izteikt 
formālus ieteikumus, kas nepieciešami, lai uzlabotu jau panāktās politiskās 
vienošanās, kā noteikts ES līguma 39. pantā; šajā nolūkā 2008. gada sākumā 
ierosina izveidot augsta līmeņa darba grupu, kas būtu kompetenta atklāti diskutēt
par iepriekš minēto tekstu pilnveidošanu;

Or. en

 Grozījumu iesniedza Jean-Marie Cavada

Grozījums Nr. 7
 3.b punkts (jauns)

3.b Atzinīgi vērtē konferences deklarāciju par Protokola par pārejas noteikumiem 
10. pantu (Deklarācija 39.a ) un aicina Komisiju jau 2008. gadā sākt darbu pie to 
tiesību aktu grozīšanas vai aizstāšanas, kuri jau tagad ir neapmierinoši vai 
neefektīvi (piemēram, Konvencija par savstarpēju palīdzību krimināllietās vai citi 
teksti, kas, kā pieredze rāda, būtu jāpilnveido);

Or. en

 Grozījumu iesniedza Jean-Marie Cavada

Grozījums Nr. 8
3.c punkts (jauns)

3.c Uzskata, ka Eiropas Parlaments no 2008. gada regulāri jāinformē un ar to 
jāapspriežas par galvenajās programmām un nolīgumiem ar trešām valstīm, 
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piemēram, par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu ar Krieviju, par starptautisko 
stratēģiju cīņā pret cilvēku tirdzniecību un jautājumiem, kas attiecas uz narkotiku 
tirdzniecību, terorisma apkarošanu un novēršanu, pat tad, ja šāda apspriešanās nav 
obligāta;

Or. en


	698270lv.doc

