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Grozījums Nr. 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Atzinuma projekts
2. punkta a) apakšpunkts

Atzinuma projekts Grozījums

a) jaunu redzējumu un galvenos mērķus, 
kas ES jāsasniedz pēc 2009. gada;

Svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2
Ioannis Varvitsiotis

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a jaunajai BDTT tiesību aktu
programmai jāveicina pasākumi policijas 
un tiesu sadarbības jomā civilajos un 
kriminālajos jautājumos, ņemot vērā 
savstarpējās atzīšanas principu tiesu 
lēmumos, kas iekļauts jaunajā Līgumā, 
tādējādi atvieglojot pārrobežu sadarbību 
starp dalībvalstīm un orientējoties uz 
nākotnē gaidāmo Eiropas Sodu likumu;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Johannes Voggenhuber

Atzinuma projekts
4. punkta b) apakšpunkts

Atzinuma projekts Grozījums

(b) pastāvīgu un padziļinātu attiecību 
nodibināšana ar Eiropas un valstu 
tiesnešiem un likumdevējiem attiecībā uz 

(b) pastāvīgu un padziļinātu attiecību 
nodibināšana starp Eiropas un valstu 
likumdevējiem, no vienas puses, un
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jautājumiem, kuros Parlamentam ir dalīta 
kompetence ar dalībvalstīm;

Eiropas un valstu tiesnešiem, no otras 
puses, attiecībā uz jautājumiem, kuros 
Parlamentam ir dalīta kompetence ar 
dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Maria da Assunção Esteves

Atzinuma projekts
4. punkta b) apakšpunkts

Atzinuma projekts Grozījums

b) pastāvīgu un padziļinātu attiecību 
nodibināšana ar Eiropas un valstu
tiesnešiem un likumdevējiem attiecībā uz 
jautājumiem, kuros Parlamentam ir dalīta 
kompetence ar dalībvalstīm;

b) pastāvīgu un padziļinātu attiecību 
nodibināšana ar Eiropas un valstu
likumdevējiem attiecībā uz jautājumiem, 
kuros Parlamentam ir dalīta kompetence ar 
dalībvalstīm;

Or. pt

Grozījums Nr. 5
Johannes Voggenhuber

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. par BDTT daudzgadu programmu ir 
jāturpina apspriesties ikgadējā diskusijā, 
kurā ir jāpievērš uzmanība pamattiesību 
aizsardzībai Eiropas Savienībā, 
Pamattiesību hartas īstenošanai un 
dalībvalstu atbilstībai vērtībām un 
principiem, kas ir noteikti Līguma par 
Eiropas Savienību (LES) jaunajā 6. pantā. 
Diskusijas pamatā ir jābūt Padomes, 
Komisijas un Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūras (FRA)ziņojumiem;

6. par BDTT daudzgadu programmu ir 
jāturpina apspriesties ikgadējā diskusijā, 
kurā ir jāpievērš uzmanība pamattiesību 
aizsardzībai Eiropas Savienībā, 
Pamattiesību hartas īstenošanai un 
dalībvalstu atbilstībai vērtībām un 
principiem, kas ir noteikti Līguma par 
Eiropas Savienību (LES) jaunajā 6. pantā. 
Diskusijas pamatā ir jābūt Padomes, 
Komisijas un Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūras (FRA) ziņojumiem;
Eiropas Parlaments pievienojas triju
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Padomes prezidentūru1 (Francijas,
Čehijas un Zviedrijas) uzskatam, ka 
„iespējamā Pamattiesību aģentūras
mandāta pārskatīšana jāveic līdz 
2009. gada 31. decembrim” un ka šāda 
pārskatīšana dod iespēju padziļināt 
sadarbību ar Eiropas Padomi, tās 
ģenerālsekretāru, tās cilvēktiesību 
komisāru un atbilstošajām Parlamentārās
asamblejas komitejām;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. vispārīgāks jautājums, ciktāl tas skar ar 
BDTT saistītās politikas jomas, būs par to, 
kā ieviest jaunos Līguma noteikumus par 
deleģētajām un īstenošanas pilnvarām 
(LESD 290. un 291. pants); jāievēro 
vispārējs princips, ka pasākumu, kurš 
varētu attiekties uz pamattiesību 
aizsardzības darbības jomu, vajadzētu 
pieņemt saskaņā ar deleģēto pilnvaru 
kārtību, kas piešķir Parlamentam pilnvaras 
atsaukt lēmumu;

9. vispārīgāks jautājums, ciktāl tas skar ar 
BDTT saistītās politikas jomas, būs par to, 
kā ieviest jaunos Līguma noteikumus par 
deleģētajām un īstenošanas pilnvarām 
(LESD 290. un 291. pants); nekaitējot 
LESD 290. pantam, kurā noteikts, ka
būtiski faktori, piemēram, pamattiesību 
īstenošanas ierobežojumi, vienmēr 
jārezervē tiesību aktam, jāievēro vispārējs 
princips, ka pasākumu, kurš varētu 
attiekties uz pamattiesību aizsardzības 
darbības jomu, vajadzētu pieņemt saskaņā 
ar deleģēto pilnvaru kārtību, kas piešķir 
Parlamentam pilnvaras atsaukt lēmumu;

Or. en

                                               
1 Padomes 18 mēnešu programmas projekts Nr. 10093/08,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10093.en08.pdf
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Grozījums Nr. 7
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. pārejas periodā Parlaments saskarsies 
ar vairākām pārmaiņām, kas pēc veida un 
būtības būs jauni tiesību akti; Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
uzskata, ka Parlamentam vajadzētu turpināt 
pieprasīt, lai tiktu noslēgts iestāžu 
nolīgums par trešā pīlāra to jauno tiesību 
aktu priekšlikumu pieņemšanas apturēšanu, 
kuri attiecas uz pamattiesībām, līdz būs 
stājies spēkā jaunais Līgums, lai ļautu veikt 
pilnu juridisku pārbaudi; tas varētu 
attiekties uz tādiem pasākumiem kā 
pamatlēmuma par terorismu pārstrādāšana;

11. pārejas periodā Parlaments saskarsies 
ar vairākām pārmaiņām, kas pēc veida un 
būtības būs jauni tiesību akti; Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
uzskata, ka Parlamentam vajadzētu turpināt 
pieprasīt, lai tiktu noslēgts iestāžu
nolīgums par trešā pīlāra to jauno tiesību 
aktu priekšlikumu pieņemšanas apturēšanu, 
kuri attiecas uz pamattiesībām, līdz būs 
stājies spēkā jaunais Līgums, lai ļautu veikt 
vienveida juridisku pārbaudi visā Eiropas 
Savienībā; tas varētu attiekties uz tādiem 
pasākumiem kā pamatlēmuma par 
terorismu pārstrādāšana;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Maria da Assunção Esteves

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. pārejas periodā Parlaments saskarsies 
ar vairākām pārmaiņām, kas pēc veida 
un būtības būs jauni tiesību akti; 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteja uzskata, ka Parlamentam 
vajadzētu turpināt pieprasīt, lai tiktu 
noslēgts iestāžu nolīgums par trešā 
pīlāra to jauno tiesību aktu 
priekšlikumu pieņemšanas 
apturēšanu, kuri attiecas uz 
pamattiesībām, līdz būs stājies spēkā 
jaunais Līgums, lai ļautu veikt pilnu 
juridisku pārbaudi; tas varētu 

11. pārejas periodā Parlaments saskarsies 
ar vairākām pārmaiņām, kas pēc veida un 
būtības būs jauni tiesību akti; Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
uzskata, ka Parlamentam vajadzētu turpināt 
pieprasīt, lai tiktu noslēgts iestāžu 
nolīgums, kuram attiecībā uz trešā pīlāra 
tiesību aktu priekšlikumiem jānodrošina 
apspriežu procedūras pirmajā lasījumā 
līdzvērtība ar koplēmuma procedūru, lai 
ļautu veikt pilnu juridisku pārbaudi;
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attiekties uz tādiem pasākumiem kā 
pamatlēmuma par terorismu 
pārstrādāšana;

Tāpēc visus trešā pīlāra jaunos 
priekšlikumus, kas tikai daļēji attiecas 
uz pamattiesībām un brīvībām, var 
pieņemt nekavējoties, piemēram, 
pamatlēmumus par aizmuguriski 
pieņemtu nolēmumu izpildi, lēmumu 
par Eurojust stiprināšanu, lēmumu 
par Eiropas Tiesiskās sadarbības 
tīklu. Visi šie dokumenti ir būtiski 
tiesiskās sadarbības uzlabošanai.

Or. pt

Grozījums Nr. 9
Maria da Assunção Esteves

Atzinuma projekts
16.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

16.a kur dalībvalstis izmanto ārkārtas 
bloķēšanas procedūru, kas paredzēta 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību,
attiecībā uz sodu jautājumiem (82. panta 
3. punkts un 83. panta 3. punkts), Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas 
priekšsēdētājs sūta Eiropadomei rakstisku 
ziņojumu, kurā pauž pašreizējo nostāju, 
kas sasniegta debatēs;

Or. pt

Grozījums Nr. 10
Renate Weber

Atzinuma projekts
17. punkta d) apakšpunkts
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Atzinuma projekts Grozījums

d) Eiropas prokurora iecelšanu, lai 
uzlabotu Eurojust.

Svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 11
Renate Weber

Atzinuma projekts
17. punkta d.a) apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

d.a) Zaļās grāmatas sagatavošanu par 
Eiropas krimināltiesībām attiecībā uz
jurisdikciju, uz kuru pamatojoties pēc tam 
var izveidot Eiropas prokurora amatu.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Johannes Voggenhuber

Atzinuma projekts
17.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

17.a Eiropas Parlaments atzinīgi vērtē
triju prezidentūru novērtējumu: 
„Piespiedu pasākumiem jāpievieno 
atbilstoši noteikumi, lai stiprinātu fiziskas 
personas tiesības neatkarīgi no tā, vai tā ir 
aizdomās turētais, cietušais vai liecinieks. 
Cietušā tiesību iespējamā attīstība 
jāpārbauda, pamatojoties uz Komisijas 
novērtējumu par pamatlēmuma par 
cietušo statusu kriminālprocesā
īstenošanu. Pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā priekšlikumu juridiskam 
instrumentam par procesuālajām tiesībām
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kriminālprocesā gaidīs no Komisijas vai 
dalībvalstīm.”

Or. en
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