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Ziņojuma projekts
Armando França
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par Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, 
Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas 
Federatīvās Republikas ierosmi, 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

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
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Grozījums Nr. 40
Philip Bradbourn

Normatīvas rezolūcijas projekts
1. punkts

Normatīvas rezolūcijas projekts Grozījums

1. apstiprina grozīto iniciatīvu, ko 
iesniedza Slovēnijas Republika, Francijas 
Republika, Čehijas Republika, Zviedrijas 
Karaliste, Slovākijas Republika, Apvienotā 
Karaliste un Vācijas Federatīvā Republika;

1. neatbalsta iniciatīvu, ko iesniedza 
Slovēnijas Republika, Francijas Republika, 
Čehijas Republika, Zviedrijas Karaliste, 
Slovākijas Republika, Apvienotā Karaliste 
un Vācijas Federatīvā Republika;

Or. en

Pamatojums

Šī iniciatīva pilnībā ir pretrunā ar tiesiskuma pamatprincipiem, kas noteikti dalībvalstīs, 
kurās tiek piemērotas paražu tiesības. Ņemot vērā pašreiz jau pastāvošās tiesu iestāžu 
sadarbības iespējas, tas nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 41
Ioannis Varvitsiotis

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1.a apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) ir nepieciešams nostiprināt 
savstarpēju uzticēšanos Eiropas brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpai 
krimināllietās, veicot pasākumus Eiropas 
mērogā, lai nodrošinātu nolēmumu 
labāku saskaņošanu krimināllietās un to 
savstarpēju atzīšanu, un paredzot 
atsevišķus Eiropas krimināltiesību 
noteikumus un paražas.

Or. el
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Pamatojums

Grozījuma pamatā ir nodoms veicināt Eiropas krimināltiesību institūta izveidošanu.

Grozījums Nr. 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1.a apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Pamatlēmums par procesuālajām 
tiesībām kriminālprocesos (pašreiz ir 
izskatīšana Padomē) ir priekšnoteikums 
šā pamatlēmuma pareizai darbībai; 
steidzami jāpieņem pamatlēmums par 
procesuālajām tiesībām, lai īstenotu 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpu.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Panayiotis Demetriou

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. apsvērums

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tādēļ ir jāparedz skaidri un vispārēji 
risinājumi, ar ko nosaka atteikuma 
iemeslus un izpildes iestādes ziņā atstātās 
rīcības brīvības iespējas.

(4) Tādēļ ir jāparedz skaidri un vispārēji 
risinājumi, ar ko nosaka aizmuguriska 
nolēmuma izpildes atteikuma iemeslus un 
izpildes iestādes ziņā atstātās rīcības 
brīvības iespējas.

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Sarah Ludford

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6. apsvērums

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kopīgos risinājumos attiecībā uz 
atteikuma iemesliem atbilstīgajos spēkā 
esošajos pamatlēmumos būtu jāņem vērā 
situāciju dažādība attiecībā uz apsūdzētās 
personas informēšanu par tās tiesībām uz 
atkārtotu lietas izskatīšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 45
Panayiotis Demetriou

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6. apsvērums

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kopīgos risinājumos attiecībā uz 
atteikuma iemesliem atbilstīgajos spēkā 
esošajos pamatlēmumos būtu jāņem vērā 
situāciju dažādība attiecībā uz apsūdzētās 
personas informēšanu par tās tiesībām uz 
atkārtotu lietas izskatīšanu.

(6) Kopīgos risinājumos attiecībā uz 
atteikuma iemesliem atbilstīgajos spēkā 
esošajos pamatlēmumos būtu jāņem vērā 
situāciju dažādība attiecībā uz apsūdzētās 
personas tiesībām par attiecīgās personas
informēšanu par tās tiesībām uz atkārtotu 
lietas izskatīšanu, kā arī par tās tiesībām 
piedalīties šādā atkārtotā lietas 
izskatīšanā vai pārsūdzēšanas tiesībām un 
lietas izskatīšanu pēc būtības, tostarp arī 
jaunu pierādījumu atkārtotu pārbaudi, 
pastāvot iespējai, ka sākotnējais lēmums 
var tikt atcelts.

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Sarah Ludford

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6.a apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) Nevar atteikties no tāda nolēmuma 
atzīšanas un izpildīšanas, kas pieņemts 
procesa rezultātā, kurā tiesājamais nav 
piedalījies personīgi, ja, pamatojoties uz 
pieņemšanas valsts sniegto informāciju, 
var iesniegt pietiekamus pierādījumus, ka 
tiesājamais ir bijis personīgi uzaicināts vai 
citādā veidā saņēmis oficiālu informāciju 
par plānoto tiesas procesa datumu un 
vietu. Šajā sakarā ir pats par sevi 
saprotams, ka personai šāda informācija 
jāsaņem savlaicīgi, piemēram, pietiekami 
savlaicīgi, lai viņš/viņa varētu piedalīties 
tiesas procesā un patiešām īstenot savas 
tiesības uz aizstāvību. Visa informācija 
jāsniedz valodā, kuru tiesājamais saprot.

Or. en

Pamatojums

Lai konkrēti pozitīvi ietekmētu tiesības uz aizstāvību, ar priekšlikumu jāprecizē, ka jānoska 
pieņemšanas valsts pienākums par atbilstošu informēšanu, kurai jāspēj pierādīt, ka 
1) paziņojums par procesu ir ne tikai nosūtīts, bet tiesājamais to patiešām arī saņēmis; 2) 
juridiskais konsultants ticis rakstiski pilnvarots pārstāvēt tiesājamo procesa gaitā; 3) 
tiesājamais bijis informēts par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu un par spēkā esošajiem 
termiņiem pieprasīt to valodā, kuru viņš saprot.

Grozījums Nr. 47
Sarah Ludford

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(7.a) Nevar atteikties no tāda nolēmuma 
atzīšanas un izpildīšanas, kas pieņemts 
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procesa rezultātā, kurā tiesājamais nav 
piedalījies personīgi, ja tiesājamo, kurš 
pienācīgi informēts par plānoto tiesas 
procesu, tajā pārstāvējis juridiskais 
konsultants, kuru tiesājamais/-ā pats/pati 
izvēlējies/-jusies un kurš šādai pārstāvībai 
saņēmis rakstisku pilnvarojumu, tādējādi 
nodrošinot, ka juridiskā palīdzība bijusi 
likumīga un praktiski sniegta.

Or. en

Pamatojums

Lai konkrēti pozitīvi ietekmētu tiesības uz aizstāvību, ar priekšlikumiem jāprecizē, ka jānoska 
pieņemšanas valsts pienākums par atbilstošu informēšanu, kurai jāspēj pierādīt, ka 
1) paziņojums par procesu ne ir tikai nosūtīts, bet tiesājamais to patiešām arī saņēmis; 2) 
juridiskais konsultants ticis rakstiski pilnvarots pārstāvēt tiesājamo procesa gaitā; 3) 
tiesājamais bijis informēts par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu un par spēkā esošajiem 
termiņiem pieprasīt to valodā, kuru viņš saprot.

Grozījums Nr. 48
Sarah Ludford

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7.b apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(7.b) Atkārtoti izskatot lietu pēc 
aizmuguriskas notiesāšanas, tiesājamam 
jānodrošina tādi paši apstākļi, kādi būtu 
personai, kas tiek tiesāta pirmo reizi. 
Tādēļ attiecīgajai personai ir tiesības 
piedalīties atkārtotā lietas izskatīšanā, 
lietu (atkārtoti) izskata pēc būtības, 
tostarp (atkārtoti) pārbauda jaunus 
pierādījumus, bet tiesas procesa rezultāta 
varētu pieņemt sākotnējo nolēmumu, kurš 
atcelts, un tiesājamam ir tiesības 
pārsūdzēt jauno nolēmumu.

Or. en
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Pamatojums

Sevišķi svarīgi ir tas, lai tiesas procesa pēc aizmuguriskas notiesāšanas tiesājamam 
saglabātos tādi paši apstākļi, kādi būtu personai, kas tiek tiesāta pirmo reizi. Jo īpaši 
jāparedz pārsūdzēšanas tiesības pēc tiesas procesa saskaņā ar 2. pantu Eiropas Cilvēktiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Protokolā Nr. 7 un 14. panta 5. punktā 
Starptautiskajam paktam par pilsoniskajam un politiskajām tiesībām.

Grozījums Nr. 49
Panayiotis Demetriou

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 1. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI
1. pants – 4. punkts

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā pamatlēmumā „aizmuguriski 
pieņemts nolēmums” ir brīvības 
atņemšanas sods vai ar brīvības atņemšanu 
saistīts drošības līdzeklis gadījumos, kad 
persona nav bijusi klāt tiesvedības procesā, 
kurā pieņemts attiecīgais nolēmums.

4. Šajā pamatlēmumā „aizmuguriski 
pieņemts nolēmums” ir brīvības 
atņemšanas sods vai ar brīvības atņemšanu 
saistīts drošības līdzeklis gadījumos, kad 
persona nav bijusi klāt tiesas procesā, kurā 
pieņemts attiecīgais nolēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Panayiotis Demetriou

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI
4.a pants – a) apakšpunkts

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 

attiecīgā persona ir bijusi personiski 
uzaicināta vai saskaņā ar izsniegšanas 
dalībvalsts tiesību aktiem un ar kompetenta 
pārstāvja starpniecību vai citādā veidā 
savlaicīgi un pienācīgi informēta par 
attiecīgā tiesas procesa plānoto dienu un 
vietu, kuras rezultātā pieņemts 
aizmugurisks nolēmums, un informēta par 
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pieņemts gadījumā, ja persona nav klāt 
lietas izskatīšanā tiesā;

to, ka tāds nolēmums var būt pieņemts 
gadījumā, ja persona nav klāt tiesas 
izskatīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Kathalijne Maria Buitenweg

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI
4.a pants – a) apakšpunkts

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;

persona ir bijusi tieši personiski uzaicināta 
vai citādā veidā patiešām savlaicīgi 
informēta par tiesas procesa 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, vai

Or. en

Grozījums Nr. 52
Kathalijne Maria Buitenweg

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI
4.a pants – aa) apakšpunkts (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

aa) būdama informēta par plānoto tiesas 
procesu, pilnvarojusi juridisko 
konsultantu, kuru izvēlējusies, nolīgusi 
un tā pakalpojumus apmaksājusi attiecīgā 
persona, vai arī šo konsultantu noteikusi 
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un tā pakalpojumus apmaksājusi valsts, 
un tiesas procesā viņu pārstāvējis šis 
konsultants vai

Or. en

Grozījums Nr. 53
Panayiotis Demetriou

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI
4.a pants – c) apakšpunkts – i) daļa

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 personīgi un 
nekavējoties un jebkurā gadījuma ne 
vēlāk kā trīs dienas pēc nodošanas un tiks 
skaidri informēta par tiesībām uz atkārtotu 
lietas izskatīšanu vai pārsūdzēšanas 
tiesībām un piedalīties tiesas sēdē;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Panayiotis Demetriou

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI
4.a pants – c) apakšpunkts – ii) daļa

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

ii) personai būs vismaz […]¹ dienas, lai 
lūgtu atkārtotu lietas izskatīšanu.

(ii) personai būs tiesības lūgt atkārtotu 
lietas izskatīšanu vai pārsūdzēt nolēmumu 
attiecīgajā termiņā.

¹ Jānosaka termiņš.

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Sarah Ludford

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI
4.a pants

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

Izpildes tiesu iestāde var arī atteikties 
izpildīt Eiropas apcietināšanas orderi, kas 
izsniegts, lai izpildītu brīvības atņemšanas 
sodu vai piemērotu ar brīvības atņemšanu 
saistītu drošības līdzekli, ja nolēmums 
pasludināts aizmuguriski, ja vien Eiropas 
apcietināšanas orderī nav norādīts, ka:

Izpildes tiesu iestāde var arī atteikties 
izpildīt Eiropas apcietināšanas orderi, kas 
izsniegts, lai izpildītu brīvības atņemšanas 
sodu vai piemērotu ar brīvības atņemšanu 
saistītu drošības līdzekli, ja nolēmums 
pasludināts aizmuguriski, ja vien, 
pamatojoties uz izsniedzējas tiesu iestādes 
informāciju, ir pietiekami pierādījumi 
tam, ka:
(a) pienācīgā laikā un tai saprotama 
valodā,

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; 

(i) persona ir bijusi personiski uzaicināta 
vai citādā veidā saņēmusi oficiālu 
informāciju par plānoto tiesas procesa 
datumu un vietu, kura rezultātā pieņemts 
nolēmums, tādējādi, ka var nepārprotami 
pierādīt, ka viņš/viņa zinājis/-jusi par 
tiesas procesu,

un

(ii) oficiāla iestāde viņu personiski 
rakstveidā informējusi par to, ka 
nolēmumu varētu pieņemt arī bez 
viņa/viņas klātbūtnes tiesas procesā,

vai

(b) būdama personiski uzaicināta vai 
citādā veidā patiešām saņemot oficiālu 
informāciju par plānoto tiesas procesa 
datumu vietu, rakstiski pilnvarojusi 
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juridisku konsultantu aizstāvēt viņu tiesas 
procesā,
vai

b) pēc tam, kad personai bija oficiāli 
paziņots par aizmuguriski pieņemtu
nolēmumu un tā bija skaidri informēta par 
tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu un 
piedalīšanos tiesas procesā klātienē:

(c) pēc tam, kad personai bija personiski 
un oficiāli paziņots par nolēmumu, un 
oficiāla iestāde to bija rakstveidā un 
valodā, kuru viņš/viņa saprot, skaidri 
informējusi par tiesībām uz atkārtotu 
lietas izskatīšanu, kuras gaitā viņam/viņai 
būtu tiesības piedalīties lietas izskatīšanā 
pēc būtības, tostarp arī jaunu pierādījumu 
(atkārtotā) pārbaudē, kā arī par to, ka 
varētu tikt pieņemts sākotnējais 
nolēmums, kurš tika atcelts, un ka 
viņš/viņa var pārsūdzēt jauno nolēmumu:

i) tā skaidri paziņoja, ka neapstrīd 
aizmuguriski pieņemto nolēmumu;

(i) tā skaidri paziņoja, ka neapstrīd 
nolēmumu;

vai vai

ii) tā nelūdza atkārtotu lietas izskatīšanu 
attiecīgā termiņā, kas ir vismaz […] dienas;

ii) tā nelūdza atkārtotu lietas izskatīšanu 
vai nepārsūdzēja nolēmumu attiecīgā 
termiņā, kas ir vismaz […] dienas;

vai vai

c) oficiālu paziņojumu par aizmuguriski 
pieņemtu nolēmumu persona nav saņēmusi 
personiski, bet:

(ca) oficiālu paziņojumu par nolēmumu 
persona nav saņēmusi personiski, bet: 

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 pirms nodošanas un 
tiks skaidri informēta valodā, kuru tā 
saprot, par tiesībām uz atkārtotu lietas 
izskatīšanu, kurā tai ir tiesības piedalīties, 
lietu (atkārtoti) izskata pēc būtības, 
tostarp (atkārtoti) pārbauda jaunus 
pierādījumus, bet tiesas procesa rezultāta 
varētu pieņemt sākotnējo nolēmumu, kurš 
atcelts, un tiesājamam ir tiesības 
pārsūdzēt jauno nolēmumu

un un

ii) personai būs vismaz […]¹ dienas, lai 
lūgtu atkārtotu lietas izskatīšanu.”

(ii) personu informēs, ka tās rīcībā ir 
vismaz […]¹ dienas, lai lūgtu šādu 
atkārtotu lietas izskatīšanu.

Or. en
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Pamatojums

Lai konkrēti pozitīvi ietekmētu tiesības uz aizstāvību, ar priekšlikumiem jāprecizē, ka jānoska 
pieņemšanas valsts pienākums par atbilstošu informēšanu, kurai jāspēj pierādīt, ka 
1) paziņojums par procesu ne tikai ir nosūtīts, bet tiesājamais to patiešām arī saņēmis; 2) 
juridiskais konsultants ticis rakstiski pilnvarots pārstāvēt tiesājamo procesa gaitā; 3) 
tiesājamais bijis informēts par tiesībam uz atkārtotu lietas izskatīšanu un par spēkā esošajiem 
termiņiem pieprasīt to valodā, kuru viņš saprot. Ja nepieciešams, apliecinošajam 
dokumentam, ko izsniedzēja iestāde pārsūtījusi izpildītājai iestādei, jāpievieno dokumentāri 
pierādījumi.

Grozījums Nr. 56
Kathalijne Maria Buitenweg

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 4. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI
Pielikums – d) aile – 2.3.2. punkts – 1. ievilkums

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

– persona saņems oficiālu paziņojumu par 
aizmuguriski pieņemto nolēmumu .... 
dienas pēc nodošanas; un

persona personīgi saņems oficiālu 
paziņojumu par aizmuguriski pieņemto 
nolēmumu … dienas pēc nodošanas; un

Or. en

Grozījums Nr. 57
Panayiotis Demetriou

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 4. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI
Pielikums – d) aile – 2.3.2. punkts – 1. ievilkums

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

– persona saņems oficiālu paziņojumu par 
aizmuguriski pieņemto nolēmumu … 
dienas pēc nodošanas, un

– persona saņems personīgi un 
nekavējoties, bet jebkurā gadījuma ne 
vēlāk kā trīs dienas pēc nodošanas 
oficiālu paziņojumu par aizmuguriski 
pieņemto nolēmumu, un

Or. en
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Grozījums Nr. 58
Sarah Ludford

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 4. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI
Pielikums – d) aile

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

d) Norādiet, vai nolēmums pieņemts 
aizmuguriski:

d) Norādiet, vai nolēmums pieņemts tāda 
tiesas procesa rezultātā, kurā persona 
piedalījusies personīgi:

1. � Nē, tas nav pieņemts aizmuguriski. 1.� Jā, nolēmums pieņemts tāda tiesas 
procesa rezultātā, kurā persona 
piedalījusies personīgi.

2. � Jā, tas ir pieņemts aizmuguriski. Ja 
atbilde ir „Jā, tas ir pieņemts 
aizmuguriski”, lūdzu apstipriniet, ka:

2. � Nē, persona nav personīgi 
piedalījusies tiesas procesā, kura rezultātā 
pieņemts nolēmums.

2.1. Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir 
„nē”, lūdz norādiet, vai:

� 2.1 attiecīgā persona ir bijusi personiski 
uzaicināta vai saskaņā ar izsniegšanas 
dalībvalsts tiesību aktiem un ar 
kompetenta pārstāvja starpniecību 
savlaicīgi informēta par attiecīgās lietas 
izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kuras 
rezultātā pieņemts aizmugurisks 
nolēmums, un informēta par to, ka tāds
nolēmums var būt pieņemts gadījumā, ja 
persona nav klāt tiesas izskatīšanā;

� 2.1.1.persona ir bijusi personiski 
uzaicināta vai citādā veidā valodā, kuru tā 
saprot, saņēmusi oficiālu informāciju par 
plānoto tiesas procesa datumu un vietu, 
kura rezultātā pieņemts nolēmums, 
tādējādi, ka var nepārprotami pierādīt, ka 
viņš/viņa zinājis/-jusi par plānoto tiesas 
procesu, un oficiāla iestāde to rakstiski 
informējusi, ka nolēmums var būt 
pieņemts, ja tā nav klāt tiesas izskatīšanā

Laiks un vieta, kad un kur persona saņēma 
uzaicinājumu vai tika citādi informēta:

Laiks un vieta, kad un kur persona saņēma 
uzaicinājumu vai citādā veidā personīgi 
saņēmusi oficiālu informāciju:

…………………………………………… ..................................................................

Valoda, kādā informācija sniegta
.................................................................

Aprakstiet, kā persona tika informēta: Aprakstiet, kā persona tika informēta un 
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pievienojiet dokumentārus pierādījumus:
…………………………………………… ..................................................................
VAI VAI

2.1.2. būdams personiski uzaicināts vai 
citādā veidā patiešām saņemot oficiālu 
informāciju valodā, ko viņš/viņa saprot, 
par plānoto tiesas procesa datumu vietu, 
tiesājamais rakstiski pilnvarojis juridisku 
konsultantu aizstāvēt viņu tiesas procesā 
un patiešām saņēmis likumīgu un 
praktisku juridisko palīdzību un 
pārstāvību;
Sniedziet informāciju par to, kā šis 
nosacījums ir izpildīts:
.....................................................................
VAI

� 2.2 attiecīgā persona pēc aizmuguriski 
pieņemta nolēmuma paziņošanas skaidri 
paziņoja, ka neapstrīd aizmuguriski 
pieņemto nolēmumu;

2.1.3. pēc tam, kad personai bija personiski 
un oficiāli paziņots par nolēmumu, un 
oficiāla iestāde to bija rakstveidā un 
valodā, kuru viņš/viņa saprot, skaidri 
informējusi par tiesībām uz atkārtotu 
lietas izskatīšanu, kuras gaitā viņam/viņai 
būtu tiesības piedalīties lietas izskatīšanā 
pēc būtības, tostarp arī jaunu pierādījumu 
(atkārtotā) pārbaudē, kā arī par to, ka 
varētu tikt pieņemts sākotnējais 
nolēmums, kurš tika atcelts, un ka 
viņš/viņa var pārsūdzēt jauno lēmumu, 
skaidri paziņoja, ka neapstrīd nolēmumu

Aprakstiet, kad un kā persona skaidri 
apliecināja, ka viņš vai viņa neapstrīd 
aizmuguriski pieņemto nolēmumu:

Aprakstiet, kad un kā persona skaidri 
apliecināja, ka viņš vai viņa neapstrīd 
nolēmumu, un pievienojiet dokumentārus 
pierādījumus:

…………………………………………… .....................................................................

VAI VAI
� 2.3 personai bija tiesības uz lietas 
atkārtotu izskatīšanu, ievērojot šādus 
nosacījumus:

� 2.1.4. pēc tam, kad personai bija 
personiski un oficiāli paziņots par 
nolēmumu, un oficiāla iestāde to bija
rakstveidā un valodā, kuru viņš/viņa 
saprot, skaidri informējusi par tiesībām uz 
atkārtotu lietas izskatīšanu, kuras gaitā 
viņam/viņai būtu tiesības piedalīties lietas 
izskatīšanā pēc būtības, tostarp arī jaunu 
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pierādījumu (atkārtotā) pārbaudē, kā arī 
par to, ka varētu tikt pieņemts sākotnējais 
nolēmums, kurš tika atcelts, un ka 
viņš/viņa var pārsūdzēt jauno nolēmumu, 
attiecīgajā termiņā, piemēram vismaz [...]¹ 
dienu laikā nelūdz atkārtotu lietas 
izskatīšanu
VAI

� 2.3.1 oficiālu personisku paziņojumu 
par aizmuguriski pieņemtu nolēmumu 
persona saņēma ................ 
(diena/mēnesis/gads); un 
– persona tika skaidri informēta par 
tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu un 
tiesībām uz klātbūtni lietas izskatīšanā 
tiesā, un 
– pēc tam, kad persona bija informēta par 
tās tiesībām, tai bija dotas .... dienas, lai 
lūgtu lietas atkārtotu izskatīšanu, un viņš 
vai viņa attiecīgajā laikā tādu lūgumu 
neiesniedza.
VAI
� 2.3.2 oficiālu paziņojumu par 
aizmuguriski pieņemtu nolēmumu persona 
nav saņēmusi personiski, un 

� 2.1.5. oficiālu paziņojumu par 
nolēmumu persona nav saņēmusi 
personiski un nav bijusi skaidri informēta 
par tiesībām uz atkārtotu lietas 
izskatīšanu, kuras gaitā viņam/viņai būtu 
tiesības piedalīties lietas izskatīšanā pēc 
būtības, tostarp arī jaunu pierādījumu 
(atkārtotā) pārbaudē, kā arī par to, ka 
varētu tikt pieņemts sākotnējais 
nolēmums, kurš tika atcelts, un ka 
viņš/viņa var pārsūdzēt jauno nolēmumu, 
un

– persona saņems oficiālu paziņojumu par 
aizmuguriski pieņemto nolēmumu .... 
dienas pēc nodošanas; un 

– persona saņems personīgi oficiālu 
paziņojumu par aizmuguriski pieņemto
nolēmumu pirms nodošanas, un 

– saņemot aizmuguriski pieņemtu 
nolēmumu, persona tiks skaidri informēta 
par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu 
un tiesībām uz klātbūtni lietas izskatīšanā 
tiesā; un 

– no oficiālas iestādes rakstveidā saņemot 
nolēmumu, persona tiks skaidri informēta 
par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu, 
kuras gaitā viņam/viņai būs tiesības 
piedalīties lietas izskatīšanā pēc būtības, 
tostarp arī jaunu pierādījumu (atkārtotā) 
pārbaudē, kā arī par to, ka var tikt 
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pieņemts sākotnējais nolēmums, kurš tika 
atcelts, un ka viņš/viņa var pārsūdzēt 
jauno lēmumu, un 

– pēc aizmuguriski pieņemta nolēmuma 
saņemšanas personai būs .... dienas, lai 
lūgtu atkārtotu lietas izskatīšanu.

– pēc nolēmuma saņemšanas personai būs 
tiesības, lai lūgtu atkārtotu lietas 
izskatīšanu piemērojamā termiņā, kurš ir 
vismaz […]¹ dienas.
Iepriekš minētā informācija personai tiks 
sniegta valodā, kuru viņš/viņa saprot, un 
izsniedzēja iestāde nodrošina izpildītājai 
iestādei pierādījumu par šīs informācijas 
sniegšanu pirms nodošanas.
¹ Jānosaka termiņš.

Or. en

Pamatojums

Lai konkrēti pozitīvi ietekmētu tiesības uz aizstāvību, ar priekšlikumiem jāprecizē, ka jānoska 
pieņemšanas valsts pienākums par atbilstošu informēšanu, kurai jāspēj pierādīt, ka 
1) paziņojums par procesu ne tikai ir nosūtīts, bet tiesājamais to patiešām arī saņēmis; 2) 
juridiskais konsultants ticis rakstiski pilnvarots pārstāvēt tiesājamo procesa gaitā; 3) 
tiesājamais bijis informēts par tiesībam uz atkārtotu lietas izskatīšanu un par spēkā esošajiem 
termiņiem pieprasīt to valodā, kuru viņš saprot. Ja nepieciešams, apliecinošajam 
dokumentam, ko izsniedzēja iestāde pārsūtījusi izpildītājai iestādei, jāpievieno dokumentāri 
pierādījumi.

Grozījums Nr. 59
Panayiotis Demetriou

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 1. punkts
Pamatlēmums 2005/214/TI
1. pants – e) apakšpunkts

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

e) „aizmuguriski pieņemts nolēmums” ir 
lēmums, kā definēts a) apakšpunktā, kas 
pieņemts gadījumā, kad persona nav bijusi 
klāt tiesvedības procesā, kurā pieņemts 
tāds lēmums.

e) „aizmuguriski pieņemts nolēmums” ir 
lēmums, kā definēts a) apakšpunktā, kas 
pieņemts gadījumā, kad persona nav bijusi 
klāt tiesas procesā, kurā pieņemts tāds 
lēmums.

Or. en
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Grozījums Nr. 60
Panayiotis Demetriou

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 2. punkts - b apakšpunkts
Pamatlēmums 2005/214/TI
7. pants – 2. punkts – i) apakšpunkts – i) daļa

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

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

i) attiecīgā persona ir bijusi personiski 
uzaicināta vai saskaņā ar izsniegšanas 
dalībvalsts tiesību aktiem un ar kompetenta 
pārstāvja starpniecību vai citādā veidā 
savlaicīgi un pienācīgi informēta par 
attiecīgā tiesas procesa plānoto dienu un 
vietu, kuras rezultātā pieņemts 
aizmugurisks nolēmums, un informēta par 
to, ka tāds nolēmums var būt pieņemts 
gadījumā, ja persona nav klāt tiesas 
izskatīšanā; vai

Or. en

Grozījums Nr. 61
Panayiotis Demetriou

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 2. punkts - b apakšpunkts
Pamatlēmums 2005/214/TI
7. pants – 2. punkts – i) apakšpunkts – iii) daļa

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

iii) pēc tam, kad personai bija oficiāli 
paziņots par aizmuguriski pieņemtu 
nolēmumu un tā bija informēta par 
tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu un 
piedalīšanos tiesas procesā klātienē:

iii) pēc tam, kad personai bija oficiāli 
paziņots par aizmuguriski pieņemtu 
nolēmumu un tā bija pienācīgi informēta 
par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu
vai pārsūdzēšanu un piedalīšanos tiesas
sēdē:

Or. en
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Grozījums Nr. 62
Panayiotis Demetriou

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2006/783/TI
8. pants - 2. punkts – e) apakšpunkts – i) daļa

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

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

i) persona ir bijusi personiski uzaicināta vai 
saskaņā ar izsniegšanas valsts tiesību 
aktiem un ar kompetenta pārstāvja 
starpniecību vai citādā veidā pienācīgi
informēta par attiecīgās lietas izskatīšanas 
plānoto dienu un vietu, kuras rezultātā 
pieņemts attiecīgs aizmugurisks nolēmums, 
un informēta par to, ka tāds nolēmums var 
būt pieņemts gadījumā, ja persona nav klāt 
lietas izskatīšanā tiesā;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Panayiotis Demetriou

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2006/783/TI
8. pants - 2. punkts – e) apakšpunkts – ii) daļa

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

– tā nelūdza atkārtotu lietas izskatīšanu 
attiecīgā termiņā, kas ir vismaz […]¹ 
dienas.

– tā nelūdza atkārtotu lietas izskatīšanu vai 
arī nav pārsūdzējusi nolēmumu attiecīgā 
termiņā.

¹ Jānosaka termiņš.

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Panayiotis Demetriou

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2008/.../TI
9. pants – 1. punkts – f) apakšpunkts

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

f) saskaņā ar 4. pantā paredzēto 
apliecinājuma dokumentu nolēmums tika 
pieņemts aizmuguriski, izņemot gadījumus, 
kad apliecinājuma dokumentā noteikts, ka 
persona:

f) saskaņā ar 4. pantā paredzēto 
apliecinājuma dokumentu nolēmums tika 
pieņemts aizmuguriski, izņemot gadījumus, 
kad apliecinājuma dokumentā noteikts, ka 
persona atbilstoši izsniegšanas valsts 
tiesību aktiem:

Or. en

Grozījums Nr. 65
Panayiotis Demetriou

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5. pants - 2. punkts
Pamatlēmums 2008/.../TI
9. pants – 1. punkts – f) apakšpunkts – i) daļa

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

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

i) persona ir bijusi personiski uzaicināta vai 
saskaņā ar izsniegšanas valsts tiesību 
aktiem un ar kompetenta pārstāvja 
starpniecību vai citādā veidā pienācīgi
informēta par attiecīgās lietas izskatīšanas 
plānoto dienu un vietu, kuras rezultātā 
pieņemts attiecīgs aizmugurisks nolēmums, 
un informēta par to, ka tāds nolēmums var 
būt pieņemts gadījumā, ja persona nav klāt 
lietas izskatīšanā tiesā; vai

Or. en
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Grozījums Nr. 66
Panayiotis Demetriou

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5. pants - 3. punkts
Pamatlēmums 2008/.../TI
Pielikums – k) aile – 1. punkts – b.1 apakšpunkts – pirmā daļa

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

b.1. attiecīgā persona ir bijusi personiski 
uzaicināta vai saskaņā ar izsniegšanas 
valsts tiesību aktiem un ar kompetenta 
pārstāvja starpniecību savlaicīgi informēta 
par attiecīgās lietas izskatīšanas plānoto 
dienu un vietu, kuras rezultātā pieņemts 
aizmugurisks nolēmums, un informēta par 
to, ka tāds nolēmums var būt pieņemts 
gadījumā, ja persona nav klāt tiesas 
izskatīšanā

b.1. attiecīgā persona ir bijusi personiski 
uzaicināta vai saskaņā ar izsniegšanas 
valsts tiesību aktiem un ar kompetenta 
pārstāvja starpniecību vai citādā veidā 
pienācīgi informēta par attiecīgās lietas 
izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kuras 
rezultātā pieņemts aizmugurisks 
nolēmums, un informēta par to, ka tāds 
nolēmums var būt pieņemts gadījumā, ja 
persona nav klāt tiesas izskatīšanā

Or. en

Grozījums Nr. 67
Panayiotis Demetriou

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5.a pants (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Grozījumi Pamatlēmumā 2008/.../TI¹

Pamatlēmumu 2008/.../TI groza šādi:

1) 2. pantā tie iekļauti šādi punkti:

„aizmuguriski pieņemts nolēmums” ir 
nolēmums, kā definēts a) apakšpunktā, 
kurš pieņemts gadījumā, ja persona nav 
bijusi klāt tiesas procesā, kura rezultātā 
attiecīgais nolēmums pieņemts.
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2) 9. panta 1. punkta² h) apakšpunktu 
aizstāj ar apakšpunktu:

h) saskaņā ar [6.a]. pantā paredzēto 
apliecinājuma dokumentu, tiek uzskatīts, 
ka persona nav personīgi piedalījusies 
tiesas procesā, kura rezultātā pieņemts 
nolēmums, ja vien ar dokumentu netiek 
apliecināts, ka atbilstoši izsniegšanas 
dalībvalsts tiesību aktiem:
i) persona ir bijusi uzaicināta vai 
savlaicīgi informēta par tiesas procesa 
plānoto datumu un vietu, kuras rezultātā 
pieņemts attiecīgs aizmugurisks 
nolēmums, un informēta par to, ka tāds 
nolēmums var tikt pieņemts gadījumā, ja 
persona nav klāt lietas izskatīšanā tiesā; 
vai
ii) būdama informēta par plānoto tiesas 
procesu, pilnvarojusi juridisko 
konsultantu, kuru izvēlējusies, nolīgusi 
un tā pakalpojumus apmaksājusi attiecīgā 
persona, vai arī to noteikusi un tā 
pakalpojumus apmaksājusi valsts saskaņā 
ar valsts tiesību normām, kuras piemēro 
attiecībā uz aizstāvības tiesībām, un tiesas 
procesā to pārstāvējis šis konsultants; vai
pēc tam, kad personai nolēmums bija 
izsniegts, un tā bija skaidri informēta par 
tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai 
nolēmumu pārsūdzēšanu un piedalīšanos 
tiesas procesā:
– tā skaidri paziņojusi, ka neapstrīd 

nolēmumu;

vai
– tā nav lūgusi atkārtotu lietas izskatīšanu 
vai pārsūdzējusi nolēmumu piemērojamā 
termiņā.
3) pielikuma („Apliecinājuma 
dokuments”) i) ailes 1. punktu aizstāj ar 
šādu punktu:
1. Norādiet, vai nolēmums pieņemts 
aizmuguriski:
1. � Nē, tas nav pieņemts aizmuguriski.
2. � Jā, tas ir pieņemts aizmuguriski. Ja 
atbilde ir — „Jā, tas ir pieņemts 
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aizmuguriski”, lūdzu apstipriniet, ka:
persona ir bijusi personiski uzaicināta vai 
citādā veidā patiešām savlaicīgi informēta 
saskaņā ar izsniegšanas dalībvalsts tiesību 
aktiem par tiesas procesa plānoto datumu 
un vietu, kura rezultātā pieņemts attiecīgs 
aizmugurisks nolēmums, un informēta 
par to, ka tāds nolēmums var būt pieņemts 
gadījumā, ja persona nebija klāt tiesas 
izskatīšanā;
Laiks un vieta, kad un kur persona 
saņēma uzaicinājumu vai tika citādi 
informēta:
……………………………………………

Aprakstiet, kā persona tika informēta:

……………………………………………

VAI

2.2. persona, būdama informēta par 
plānoto tiesas procesu, pilnvarojusi 
juridisko konsultantu, kuru izvēlējusies, 
nolīgusi un tā pakalpojumus apmaksājusi 
attiecīgā persona, vai arī to noteikusi un 
tā pakalpojumus apmaksājusi valsts 
saskaņā ar valsts tiesību normām, kuras 
piemēro attiecībā uz aizstāvības tiesībām, 
un tiesas procesā to pārstāvējis šis 
konsultants;
Sniedziet informāciju par to, kā šis 
nosacījums ir izpildīts:

……………………………………………

VAI

2.3. persona pēc aizmuguriski pieņemta 
nolēmuma izsniegšanas skaidri paziņoja, 
ka neapstrīd aizmuguriski pieņemto 
nolēmumu.
Aprakstiet, kad un kā persona skaidri 
paziņoja, ka viņš/viņa neapstrīd 
aizmuguriski pieņemto nolēmumu:
…………………………………………

VAI
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aizmuguriski pieņemtais nolēmums 
personai izsniegts … … …. 
(diena/mēnesis/gads), un tai bija tiesības 
uz lietas atkārtotu izskatīšanu 
izsniegšanas valstī, ievērojot šādus 
nosacījumus:
– persona tika skaidri informēta par 
tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu un 
tiesībām piedalīties lietas izskatīšanā tiesā, 
un 
– pēc tam, kad persona bija informēta par 
tās tiesībām, tai bija dotas…. dienas, lai 
lūgtu lietas atkārtotu izskatīšanu, un 
attiecīgajā laikā tāds lūgums netika 
iesniegts.
________________________________
¹ Tiesību akta numurs tiks norādīts, tiklīdz 
Padome šo aktu pieņems.

² Panta numurs tiks norādīts, tiklīdz Padome to 
pieņems.
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