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Grozījums Nr. 35
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis arī nodrošina, ka to 
kontaktpunktiem ir pietiekami resursi, lai 
pienācīgi pildītu kontaktpunkta 
uzdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Lēmuma priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

b) organizē regulāras dalībvalstu pārstāvju 
sanāksmes saskaņā ar 5., 6. un 7. pantā 
izklāstītajām procedūrām; 

b) organizē regulāras dalībvalstu pārstāvju 
sanāksmes saskaņā ar 5. un 6. pantā 
izklāstītajām procedūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Lēmuma priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

c) nepārtraukti sniedz konkrētu atjauninātu 
pamatinformāciju, jo īpaši – saskaņā ar 8.,
9. un 10. pantā izklāstītajām procedūrām 
un izmantojot attiecīgu tālsakaru tīklu.

c) nepārtraukti sniedz konkrētu atjauninātu 
pamatinformāciju, jo īpaši – saskaņā ar 8. 
un 9. pantā izklāstītajām procedūrām un 
izmantojot IT instrumentu, kā arī 
nodrošina drošus sakarus saskaņā ar 
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10. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Nicolae Vlad Popa

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

1. Kontaktpunkti, arī attiecīgo valstu 
korespondenti, ir aktīvi starpnieki, kuru 
uzdevums ir atvieglināt dalībvalstu tiesisko 
sadarbību, jo īpaši – apkarojot smagus 
noziegumus. Tos izmanto, lai vietējas tiesu 
iestādes un citas kompetentas iestādes 
attiecīgā valstī, kā arī citu valstu 
kontaktpunkti, vietējas tiesu iestādes un 
citas kompetentas iestādes varētu izveidot 
vispiemērotākos tiešus kontaktus. 

1. Kontaktpunkti ir aktīvi starpnieki, kuru 
uzdevums ir atvieglināt dalībvalstu tiesisko 
sadarbību, jo īpaši – apkarojot smagus 
noziegumus. Tos izmanto, lai vietējas tiesu 
iestādes un citas kompetentas iestādes 
attiecīgā valstī, kā arī citu valstu 
kontaktpunkti, vietējas tiesu iestādes un 
citas kompetentas iestādes varētu izveidot 
vispiemērotākos tiešus kontaktus. 

Vajadzības gadījumā kontaktpunktu 
pārstāvji var ceļot, lai saskaņā ar attiecīgo 
administrāciju nolīgumiem tiktos ar citu 
dalībvalstu kontaktpunktu pārstāvjiem.

Vajadzības gadījumā kontaktpunktu 
pārstāvji var ceļot, lai tiktos ar citu 
dalībvalstu kontaktpunktu pārstāvjiem un 
varētu apmainīties ar noderīgu pieredzi 
un viedokļiem par tīkla darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Nicolae Vlad Popa

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

3. Kontaktpunkti, arī valstu korespondenti 
sadarbībā ar Eiropas Tiesiskās apmācības 
tīklu attiecīgā līmenī kompetentu savas 
dalībvalsts iestāžu vārdā organizē
apmācības pasākumus par tiesisko 

3. Kontaktpunkti attiecīgā līmenī iesaistās
sadarbībā ar Eiropas Tiesiskās apmācības 
tīklu, apmācības pasākumu par tiesisko 
sadarbību organizēšanā kompetentu savas 



AM\722165LV.doc 5/7 PE405.952v01-00

LV

sadarbību. dalībvalsts iestāžu labā un veicina to.

Or. en

Pamatojums

Sadarbībai Eiropas Tiesiskās apmācības tīklā ir būtiska nozīme, jo ir jāsaskaņo kompetento 
iestāžu pieeja tiesiskajai sadarbībai.

Grozījums Nr. 40
Nicolae Vlad Popa

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3.b punkts (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

3.b Papildus saviem 1.–3. punktā 
minētajiem kontaktpunkta uzdevumiem 
attiecīgās valsts korespondenti:
a) konkrētajā dalībvalstī ir atbildīgi par 
jautājumiem, kas saistīti ar tīkla iekšēju 
darbību, tostarp lūgumu pēc informācijas 
un dalībvalstu kompetento iestāžu atbilžu 
koordinēšanu;
b) ir galvenie atbildīgie par kontaktiem ar 
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla 
sekretariātu, tostarp piedalīšanos 6. pantā 
minētajās sanāksmēs;

Or. en

Pamatojums

Lai saziņa notiktu centralizēti, attiecīgās valsts korespondentam jābūt vienīgajam 
atbildīgajam par kontaktiem ar EJN sekretariātu. Nevajag ierobežot attiecīgās valsts 
korespondenta iespējas sniegt ierosinājumus par jaunu kontaktpunktu izveidi.



PE405.952v01-00 6/7 AM\722165LV.doc

LV

Grozījums Nr. 41
Nicolae Vlad Popa

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3.c punkts (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

3.c Valsts informācijas kontaktpunkti 
papildus 1.–3. punktā minētajiem 
kontaktpunkta uzdevumiem nodrošina, ka 
8. pantā norādītā informācija par 
attiecīgo dalībvalsti tiek sniegta un 
atjaunināta atbilstoši 9. pantam.
Tie arī nodrošina lūgumu pēc 
informācijas un dalībvalstu kompetento 
iestāžu atbilžu koordinēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Nicolae Vlad Popa

Lēmuma priekšlikums
6.a pants (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls 
vispirms izveido specializētu tehnisko 
nodaļu, kura nosaka obligāto tehnisko 
aprīkojumu (gan aparatūru, gan 
lietojumprogrammas), kas vajadzīgs 
drošam tālsakaru tīklam nepieciešamā 
drošības līmeņa nodrošināšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Nicolae Vlad Popa

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

ca) Attiecīgo valstu korespondentu 
sanāksmēs apspriež ar tīkla darbību 
saistītus administratīvus jautājumus, 
tostarp ar IT saistītus jautājumus, lai 
attiecīgo valstu korespondentiem, 
attiecīgo valstu korespondentiem 
terorisma jautājumos, Eurojust attiecīgo 
valstu korespondentiem un Eurojust 
ieceltiem tiesnešiem koordinatoriem 
nodrošinātu optimālu pieeju drošam 
tālsakaru tīklam.

Or. en
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