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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes pamatlēmuma priekšlikumu par to, kā organizējama un īstenojama no 
sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm
(COM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (COM(2005)0690)1,

– ņemot vērā ES līguma 31. panta un 34. panta 2. punkta apakšpunktu,

– ņemot vērā ES līguma 39. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0052/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 93. un 51. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju atbilstīgi grozīt tās priekšlikumu, saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. panta a) punkts

a) noteikt kārtību, saskaņā ar kuru 
dalībvalsts, kurā ir notiesāts citas 
dalībvalsts pilsonis (turpmāk tekstā 
„notiesāšanas dalībvalsts”), šo informāciju 
var nodot notiesātās personas pilsonības 
dalībvalstij (turpmāk tekstā „pilsonības 

a) noteikt kārtību, saskaņā ar kuru 
dalībvalsts, kurā ir notiesāts citas 
dalībvalsts pilsonis (turpmāk tekstā 
„notiesāšanas dalībvalsts”), šo informāciju 
nodod notiesātās personas pilsonības 
dalībvalstij (turpmāk tekstā „pilsonības 

                                               
1 OV vēl nav publicēts.
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dalībvalsts”), dalībvalsts”),

Pamatojums

Sākotnējā angļu valodas versija paredz, ka dalībvalsts "var nodot" informāciju. Tomēr 
informācijas nodošana nav iespējamais variants, bet gan pienākums.

Grozījums Nr. 2
2. panta a) punkts

a) „sodāmība” ir jebkurš galīgais 
spriedums, ko pieņem krimināltiesa vai 
administratīva iestāde, kuras spriedumu 
var pārsūdzēt tiesā, kura ir kompetenta arī 
krimināllietās, un ar ko nosaka personas 
vainīgumu noziedzīgā nodarījumā vai 
darbībā, kas saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem sodāma kā likuma pārkāpums;

a) „sodāmība” ir jebkurš galīgais 
spriedums, ko pieņem krimināltiesa , un ar 
ko nosaka personas vainīgumu  par 
nodarījumu vai darbību, kas ir sodāms 
skaņā ar valsts tiesību aktiem

Pamatojums

"Sodāmības" definīcijai jābūt vispārīgai, un tai jāaptver sodāmību par mazāk smagiem 
noziedzīgiem nodarījumiem, nepilngadīgo izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem un 
pārkāpumiem atbilstoði valsts tiesību aktiem. Daþās dalībvalstīs, ja nepilngadīgie 
noziedzīgus nodarījumus izdara atkārtoti vai pārkāpumi tiek izdarīti atkārtoti ir ekvivalenti 
noziegumiem.

Grozījums Nr. 3
3. panta 1. punkts

1. Šā pamatlēmuma nolūkos katra 
dalībvalsts nozīmē centrālo iestādi. Tomēr 
informācijas nodošanai saskaņā ar 4. pantu 
un atbilžu sniegšanai uz pieprasījumiem 
saskaņā ar 6. un 7. pantu dalībvalstis var 
nozīmēt vienu vai vairākas centrālās 
iestādes.

1. Šā pamatlēmuma nolūkos katra 
dalībvalsts nozīmē centrālo iestādi.  Tomēr 
informācijas nodošanai saskaņā ar 4. pantu 
un atbilžu sniegšanai uz pieprasījumiem 
informācijas sniegšanai saskaņā ar 6. un 
7. pantu dalībvalstis var nozīmēt vienu vai 
vairākas centrālās iestādes.

Pamatojums

Priekšlikuma 7. pantā ir noteikts, kā jāatbild informācijas pieprasījumi.

Grozījums Nr. 4
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4. panta 1. punkts

1. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos 
pasākumus, lai, nododot informāciju valsts 
sodāmības reģistram, visiem spriedumiem 
par notiesāšanu, kas pasludināti tās 
teritorijā, tiktu pievienota norāde par 
notiesātās personas valstisko piederību, ja 
tie attiecas uz kādas dalībvalsts pilsoni.

1. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos 
pasākumus, lai, nododot informāciju valsts 
sodāmības reģistram, visiem spriedumiem 
par notiesāšanu, kas pasludināti tās 
teritorijā, pēc to ievadīšanas sodāmības 
reģistrā tiktu pievienota norāde par 
notiesātās personas valstisko piederību vai 
vairākām valstspiederībām, ja tie attiecas 
uz kādas dalībvalsts pilsoni.

Pamatojums

Negrozītais pants atsaucas uz pienākumu nosūtīt precīzu informāciju par sodiem, bet tajā nav
norādīts sākotnējais pienākums ievadīt šo informāciju tās dalībvalsts sodāmības reģistrā, 
kurā sods ir piespriests. Jāņem arī vērā, ka notiesātā persona ir vairāku valstu 
valstspiederīgais.

Grozījums Nr. 5
4. panta 2. punkta 2. daļa

Ja ieinteresētā persona ir vairāku 
dalībvalstu pilsonis, informāciju nodod 
katrai no šīm dalībvalstīm; to dara arī tad, 
ja notiesātā persona ir tās dalībvalsts 
pilsonis, kuras teritorijā tā ir notiesāta.

Ja par ieinteresēto personu ir zināms, kā 
tā ir vairāku dalībvalstu pilsonis, 
informāciju nodod katrai no šīm 
dalībvalstīm; to dara arī tad, ja notiesātā 
persona ir tās dalībvalsts pilsonis, kuras 
teritorijā tā ir notiesāta.

Pamatojums

Dažos gadījumos var nebūt zināms par to, ka notiesātā personai ir dubultā valstspiederība.

Grozījums Nr. 6
4. panta 3. punkts

3. Nododot informāciju attiecībā uz 
spriedumu par notiesāšanu, ietver arī 
norādi par to, cik ilgi saskaņā ar 
notiesāšanas dalībvalsts tiesību aktiem, 
kas ir spēkā laikā, kad informācija par 
sodāmību tiek nodota pilsonības 
dalībvalstij, sodāmības ieraksts jāuzglabā 
notiesāšanas dalībvalsts sodāmības 
reģistrā.

Svītrots
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Pamatojums

Būtu neiespējami šo pienākumu pildīt dalībvalstīm, kuru tiesību akti izvirza noteiktus 
kritērijus sodāmības ieraksta dzēšanai papildus piespriestā brīvības atņemšanas soda 
izciešanai ( piemēram, nodarīto zaudējumu spriedumā paredzētā atlīdzināšana).

Grozījums Nr. 7
4. panta 3. punkts

4. Par vēlākiem pasākumiem, kas 
pieņemti, piemērojot notiesāšanas 
dalībvalsts tiesību aktus, un kas groza vai 
dzēš sodāmības reģistrā ietverto 
informāciju, tostarp par izmaiņām, kas 
ietekmē informācijas uzglabāšanas 
ilgumu, notiesāšanas dalībvalsts centrālā 
iestāde nekavējoties paziņo pilsonības 
dalībvalsts centrālajai iestādei.

4. Par vēlākiem grozījumiem sodāmības 
reģistrā vai ietvertās informācijas dzēšanu
notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde 
nekavējoties paziņo pilsonības dalībvalsts 
centrālajai iestādei.

Pamatojums

Jebkāda informācijas aktualizēšana notiesāšanas valsts  sodāmības reģistrā nekavējoties 
jāpaziņo attiecīgas personas pilsonības dalībvalstij, lai nodrošinātu, ka dati varētu aktualizēt 
datus arī šīs valsts sodāmības reģistrā.

Grozījums Nr. 8
5. panta 1. punkts

1. Pilsonības dalībvalsts centrālā iestāde 
pilnībā saglabā saskaņā ar 4. pantu nodoto 
informāciju, lai varētu to nodot tālāk 
saskaņā ar 7. pantu. 

Pilsonības dalībvalsts centrālā iestāde 
saglabā saskaņā ar 4. panta 2.  un 
4. punktu un 11. pantu nodoto 
informāciju, lai varētu to nodot tālāk 
saskaņā ar 7. pantu. 

Pamatojums

Vārdam "pilnībā" varētu būt vairāk nekā tikai viena interpretācija. Tādēļ ðķiet lietderīgāk  
attiecībā uz informācijas saturu atsaukties  uz 11. pantu. Turklāt grozījuma mērķis ir arī 
izvairīties no informācijas sagrozīðanas, kas varētu rasties, pārveidojot notiesāðanas valsts 
datu kategorijas pilsonības valsts datu kategorijās.

Grozījums Nr. 9
5. panta 3. punkts

3. Pilsonības dalībvalsts drīkst izmantot 3. Pilsonības dalībvalsts drīkst izmantot 
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tikai tādu informāciju, kas atjaunināta 
saskaņā ar 2. punktu. Prasība, kas minēta 
2. punktā, nekādā gadījumā nedrīkst 
izraisīt mazāk labvēlīgu attieksmi pret 
attiecīgo personu valsts procesa ietvaros 
kā gadījumā, ja to būtu notiesājusi valsts 
tiesa. 

tikai tādu informāciju, kas atjaunināta 
saskaņā ar 2. punktu.

Pamatojums

Ierosinātajam noteikumam svītrotajā teikumā nav nekāda sakara ar priekšlikuma saturu.

Grozījums Nr. 10
6. panta 1. punkts

1. Ja ir vajadzīga informācija, kas atrodas 
kādas dalībvalsts sodāmības reģistrā, 
centrālā iestāde saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem var adresēt citas valsts centrālajai 
iestādei lūgumu sniegt izziņu no sodāmības 
reģistra un informāciju attiecībā uz to. 

1. Ja sakarā ar ierosinātām 
krimināllietām pret kādu personu vai 
kādu citu iemeslu dēļ, kas nav saistīts ar 
krimināllietām, ir vajadzīga informācija, 
kas atrodas kādas dalībvalsts sodāmības 
reģistrā, centrālā iestāde saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem var adresēt citas valsts 
centrālajai iestādei lūgumu sniegt izziņu no 
sodāmības reģistra un informāciju attiecībā 
uz to. 

Pamatojums

Ir nepieciešams aptvert arī gadījumus, kas reglamentēti priekšlikuma 7. pantā.

Grozījums Nr. 11
6. panta 1.a punkts (jauns)

  1a. Ja ir pieprasīta informācija no 
sodāmības reģistra dalībvalstī, kuras 
valstspiederīgais ir attiecīgā persona, 
mērķiem, kas nav saistīti ar ierosinātam 
krimināllietām, dalībvalsts, kura izdarījusi 
pieprasījumu precizē iemeslus, kādēļ šāds 
pieprasījums ir izdarīts. 

Pamatojums

Šis grozījums atbilst 9. panta 2. punkta formulējumam un tā mērķis ir noteikt  īpašos 
gadījumus, kad šādu informāciju  var nosūtīt saskaņā ar notiesāšanas valsts, respektīvi, 
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pilsonības valsts tiesību aktiem izmantošanai mērķiem, kas nav saistīti ar krimināllietas 
izmeklēšanu.

Grozījums Nr. 12
6. panta 2. punkts

2. Ja persona pieprasa informāciju attiecībā 
uz savu sodāmību, tad attiecīgās 
pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts centrālā 
iestāde saskaņā ar valsts tiesību aktiem var 
adresēt citas dalībvalsts centrālajai iestādei 
lūgumu sniegt izziņu no sodāmības reģistra 
un informāciju attiecībā uz to, ja 
ieinteresētā persona uzturas vai ir 
uzturējusies pieprasījuma iesniedzējā 
dalībvalstī vai pieprasījuma saņēmējā 
dalībvalstī, vai ir vai ir bijusi pilsonis kādā 
no šīm dalībvalstīm.

2. Ja persona pieprasa informāciju attiecībā 
uz savu sodāmību, tad attiecīgās 
pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts centrālā 
iestāde saskaņā ar valsts tiesību aktiem
adresē citas dalībvalsts centrālajai iestādei 
lūgumu sniegt izziņu no sodāmības reģistra 
un informāciju attiecībā uz to, ja 
ieinteresētā persona uzturas vai ir 
uzturējusies pieprasījuma iesniedzējā 
dalībvalstī vai pieprasījuma saņēmējā 
dalībvalstī, vai ir vai ir bijusi pilsonis kādā 
no šīm dalībvalstīm.

Pamatojums

Gadījumos, ja attiecīgā persona dzīvo vienā dalībvalstī, bet tā ir citas dalībvalsts 
valstspiederīgais, un to var konstatēt, pieprasījuma atbildēšana par informācijas sniegšanu, 
kas adresēts šai otrajai valstij, nevar būt atkarīgs no tās dalībvalsts izvēles, kurā pieprasījums 
izdarīts. 

Grozījums Nr. 13
7. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) valstī pasludinātiem spriedumiem; a) valstī pasludinātiem spriedumiem, kas 
iekļauti sodāmības reģistrā.

Pamatojums

Mērķis ir precizēt, ka tikai nodarījumiem, kas iekļauti sodāmības reģistrā, ir juridiskas sekas, 
tas nozīmē, — nevis tiem, kas dzēsti soda izciešanas dēļ. Šis grozījums jāaplūko saistībā ar 
nākamo grozījumu, lai neradītu komplicētu sistēmu, kas ierobežotu informācijas apmaiņu. 

Grozījums Nr. 14
7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) citās dalībvalstīs pasludinātiem 
spriedumiem, kas tai nodoti pēc šā 
pamatlēmuma īstenošanas, piemērojot 4. 

svītrots
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pantu, un kas jāuzglabā saskaņā ar 5. 
panta 1. un 2. punktu;

Pamatojums

Šāda veida noteikuma piemērošana pārāk sarežģīs situāciju, jo tas prasa nošķirt notiesājošus 
spriedumus, kas reģistrēti pirms priekšlikuma stāšanās spēkā no tiem, kas reģistrēti pēc tam, 
pat tad ja pirmie tiek aktualizēti atbilstoši šīs direktīvas noteikumiem. 

Grozījums Nr. 15
7. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) citās dalībvalstīs pasludinātiem 
spriedumiem, kas tai nodoti pirms šā 
pamatlēmuma īstenošanas;

svītrots

Pamatojums

Šāda veida noteikuma piemērošana pārāk sarežģīs situāciju, jo tas prasa nošķirt notiesājošus 
spriedumus, kas reģistrēti pirms priekšlikuma stāšanās spēkā no tiem, kas reģistrēti pēc tam, 
pat tad ja pirmie tiek aktualizēti atbilstoši šīs direktīvas noteikumiem. 

Grozījums Nr. 16
7. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) trešās valstīs pasludinātiem 
spriedumiem, kas tai ir nodoti.

d) trešās valstīs pasludinātiem 
spriedumiem, kas tai ir nodoti un iekļauti 
to sodāmības reģistros.

Pamatojums

Mērķis ir nodrošināt, ka tikai notiesājošiem spriedumiem, kas iekļauti sodāmības reģistrā, ir 
juridiskas sekas, tas nozīmē, — nevis tiem, kas dzēsti soda izciešanas dēļ.

Grozījums Nr. 17
7. panta 2. punkta 1. daļa

2. Ja pieprasījums sniegt informāciju no 
sodāmības reģistra pilsonības dalībvalsts 
centrālajai iestādei ir nosūtīts saskaņā ar 6. 
panta nosacījumiem saistībā ar citām 
vajadzībām, nevis krimināllietu, šī iestāde 
informāciju attiecībā uz valsts 
pasludinātiem spriedumiem un tai 

2. Ja pieprasījums sniegt informāciju no 
sodāmības reģistra pilsonības dalībvalsts 
centrālajai iestādei ir nosūtīts saskaņā ar 
6. panta nosacījumiem saistībā ar citām 
vajadzībām, nevis krimināllietu, šī iestāde 
sniedz informāciju attiecībā uz valsts 
pasludinātiem spriedumiem un tai 
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nodotiem trešu valstu pasludinātiem 
spriedumiem sniedz saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem.  

nodotiem trešu valstu pasludinātiem 
spriedumiem, kas ir reģistrēti šo valstu 
sodāmības reģistros. 

Pamatojums

Mērķis ir nodrošināt, ka tikai notiesājošiem spriedumiem, kas iekļauti sodāmības reģistrā, ir 
juridiskas sekas, tas nozīmē, — nevis tiem, kas dzēsti soda izciešanas dēļ, un noteikt, kādu 
informāciju var sniegt.

Grozījums Nr. 18
7. panta 2. punkta 2. daļa

Pilsonības dalībvalsts centrālā iestāde 
nekavējoties vēršas notiesāšanas 
dalībvalsts centrālajā iestādē, lai 
pārbaudītu, vai un kādā apmērā 
informāciju attiecībā uz notiesāšanas 
dalībvalsts pasludinātajiem spriedumiem, 
kas tai ir nodoti, var nodot tālāk 
pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts 
centrālajai iestādei.

Attiecībā uz notiesāšanas dalībvalsts 
sniegto informāciju pilsonības dalībvalsts 
centrāla iestāde paziņo saņemto 
informāciju tālāk. Ja informācija tiek 
paziņota saskaņā ar 4. pantu, 
notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde 
var paziņot pilsonības dalībvalsts 
centrālajai iestādei, ka informācija par 
iepriekš pasludinātajiem notiesājošiem 
spriedumiem, par kuriem informē šī 
valsts, kādas citas dalībvalsts centrālajai 
iestādei, kas pieprasījusi informāciju, var 
tikt sniegta tikai ar notiesāšanas valsts 
piekrišanu. 

Pamatojums

Informācijas sniegšana kādai dalībvalstij, kas pieprasījusi informāciju un kura nav pilsonības 
valsts, pēc vispārēja noteikuma jābūt pieļaujamai, ja vienīgi īpašu iemeslu dēļ nav noteikts 
citādi. Informācijas sniegšanas sistēma, kā tas sākotnēji bija ierosināts šajā punktā, 
apgrūtinātu informācijas apmaiņu. 

Grozījums Nr. 19
7. panta 2. punkta 3. daļa

Notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde
atbild pilsonības dalībvalsts centrālajai 
iestādei tādā termiņā, kas pilsonības 
dalībvalsts centrālajai iestādei ļauj ievērot 
8. pantā noteiktos atbildes termiņus. 

Gadījumos, ja ir vajadzīga notiesāšanas 
dalībvalsts piekrišana, tās centrālā iestāde
atbild pilsonības dalībvalsts centrālajai 
iestādei tādā termiņā, kas pilsonības 
dalībvalsts centrālajai iestādei ļauj ievērot 
8. pantā noteiktos atbildes termiņus. 
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Pamatojums

Atbilstība grozījumam Nr. 18.

Grozījums Nr. 20
7. panta 3. punkts

3. Ja pilsonības dalībvalsts centrālajai 
iestādei pieprasījumu sniegt informāciju 
no sodāmības reģistra nosūta trešā valsts 
saskaņā ar 13. pantu 1959. gada Eiropas 
Konvencijā par savstarpējo palīdzību 
krimināllietās, pilsonības dalībvalsts 
informāciju attiecībā uz valsts 
pasludinātajiem spriedumiem un tai 
nodotajiem trešu valstu pasludinātajiem 
spriedumiem sniedz saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem.

svītrots

Pirms pilsonības dalībvalsts trešai valstij 
saskaņā ar 13. pantu 1959. gada Eiropas 
Konvencijā par savstarpējo palīdzību 
krimināllietās nodod informāciju par tai 
nodotiem spriedumiem, kas pasludināti 
citā dalībvalstī, tā notiesāšanas dalībvalsts 
centrālajā iestādē pārbauda, vai un kādā 
apmērā tā šo informāciju drīkst nodot 
pieprasījuma iesniedzējai trešai valstij.
Notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde 
pilsonības dalībvalsts centrālajai iestādei 
atbild piemērotā termiņā.
Pilsonības dalībvalsts pieprasījuma 
iesniedzējai trešai valstij vienlaicīgi nodod 
informāciju par valstī pasludinātiem 
spriedumiem, trešu valstu pasludinātiem 
spriedumiem un citā dalībvalstī 
pasludinātiem spriedumiem.

Pamatojums

Ar šā panta svītrošanu tiek panākts tas pats mērķis, kāds bija ierosinātajam tekstam, jo 
1959. gada konvencijas noteikumi arī turpmāk būtu spēkā attiecībā uz informācijas sniegšanu 
trešām valstīm par citā nevis pilsonības dalībvalstī pasludinātajiem notiesājošiem 
spriedumiem.
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Grozījums Nr. 21
7. panta 4. punkts

4. Ja pieprasījums sniegt informāciju no 
sodāmības reģistra ir adresēts centrālajai 
iestādei kādā dalībvalstī, kas nav pilsonības 
dalībvalsts, šī iestāde pieprasījuma 
iesniedzējas dalībvalsts centrālajai iestādei 
nodod informāciju attiecībā uz valstī 
pasludinātiem spriedumiem. Ja 
pieprasījums iesniegts saistībā ar citām 
vajadzībām, nevis ar krimināllietu, iestāde
atbild saskaņā ar valsts tiesību aktiem. 

4. Ja pieprasījums sniegt informāciju no 
sodāmības reģistra ir adresēts centrālajai 
iestādei kādā dalībvalstī, kas nav pilsonības 
dalībvalsts, dalībvalsts, kurai ir iesniegts 
pieprasījums, pieprasījuma iesniedzējas 
dalībvalsts centrālajai iestādei nodod 
informāciju attiecībā uz notiesāšanām, kas 
iekļautas to sodāmības reģistros. Ja 
pieprasījums iesniegts saistībā ar citām 
vajadzībām, nevis ar krimināllietu,
dalībvalsts, kurai ir iesniegts 
pieprasījums, centrālā iestāde atbild 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Pamatojums

Mērķis ir nodrošināt, ka tikai notiesājošiem spriedumiem, kas iekļauti sodāmības reģistrā, ir 
juridiskas sekas, tas nozīmē, — nevis tiem, kas dzēsti soda izciešanas dēļ, un noteikt, kādu 
informāciju var sniegt.

Grozījums Nr. 22
9. panta 3. punkts

3. Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, 
pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts 
personas datus, kas tai nodoti saskaņā ar 7. 
panta 1., 2. un 4. punktu, drīkst izmantot, 
lai novērstu tūlītēju un nopietnu 
sabiedrības drošības apdraudējumu. 

3. Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, 
pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts 
personas datus, kas tai nodoti saskaņā ar 7. 
panta 1., 2. un 4. punktu, drīkst izmantot, 
lai novērstu tūlītēju un nopietnu 
sabiedrības drošības apdraudējumu. Šādos 
gadījumos, ja tiek izmantoti personas dati, 
par to informē valsts datu aizsardzības 
iestādi.

Pamatojums

Ir nepieciešams nodrošināt, ka valsts datu aizsardzības iestādes var apstiprināt, ka datu 
izmantošana minētajos gadījumos notiek izņēmuma veidā.

Grozījums Nr. 23
9. panta 4. punkts
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4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai uz personas datiem, kas nodoti trešai 
valstij saskaņā ar 7. panta 3. punktu, tiktu 
attiecināti tie paši izmantošanas 
ierobežojumi, ko saskaņā ar šā panta 1., 
2. un 3. punktu piemēro dalībvalstīm.  

svītrots

Pamatojums

Atbilstība grozījumam Nr. 19, ar kuru tiek svītrots priekšlikuma 7. panta 3. punkts. 

Grozījums Nr. 24
11. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) informāciju attiecībā uz apsūdzēto 
personu (uzvārds, vārds(-i), dzimšanas 
datums, dzimšanas vieta, pseidonīms vai 
vajadzības gadījumā iesauka, dzimums, 
valsts piederība, juridiskām personām –
juridiskais statuss un juridiskā adrese);

a) informāciju attiecībā uz apsūdzēto 
personu (uzvārds, vārds(-i), iepriekšējais 
vārds un uzvārds, dzimšanas datums, 
dzimšanas apvidus un valsts, pseidonīms 
vai vajadzības gadījumā iesauka, dzimums, 
valsts piederība, juridiskām personām –
juridiskais statuss un juridiskā adrese);

Pamatojums

Iepriekšējie vārdi un uzvārdi arī jāiekļauj informācijā, ja ņem vērā daudzos gadījumus, kad 
tiek mainīts vārds vai identitāte.

Grozījums Nr. 25
11. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) informāciju par sprieduma veidu 
(datums un vieta, tās iestādes nosaukums 
un veids, kura pasludinājusi spriedumu);

b) informāciju par sprieduma veidu 
(datums un vieta, atsauces numurs, ja tas 
zināms, un tās iestādes nosaukums un 
veids, kura pasludinājusi spriedumu);

Pamatojums

Identifikācija tiks uzlabota, iekļaujot tiesas nolēmuma atsauces numuru, ja tas ir zināms.

Grozījums Nr. 26
11. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) informāciju attiecībā uz faktiem, kas ir 
sprieduma pamatā (datums, vieta, veids, 

c) informāciju attiecībā uz faktiem, kas ir 
sprieduma pamatā (datums, veids, juridiskā 
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juridiskā kvalifikācija, piemērojamais 
krimināllikums);

kvalifikācija, piemērojamais
krimināllikums);

Pamatojums

Vietai, kur noziegums ir izdarīts, nav svarīga attiecībā uz sekām, kādas varētu radīt 
notiesājošs spriedums attiecība uz citām krimināllietām. Dažās dalībvalstīs sodāmības 
reģistrā netiek iekļauta informācija par to, kurā vietā nodarījums noticis.

Grozījums Nr. 27
14. panta 5. punkts

5. Šis pamatlēmums neietekmē tādu 
labvēlīgāku noteikumu piemērošanu, kas 
noteikti divpusējos vai daudzpusējos 
nolīgumos, kuri noslēgti dalībvalstu starpā.

5. Šis pamatlēmums neietekmē tādu 
labvēlīgāku noteikumu piemērošanu, kas 
noteikti divpusējos vai daudzpusējos 
nolīgumos vai konvencijās, kuri noslēgti 
dalībvalstu starpā.

Pamatojums

Atbilstība grozījumam Nr. 17.



PR\659126LV.doc PE 386.552v01-0017/20 PR\659126LV.doc

LV

PASKAIDROJUMS

Pamatojums 

Informāciju par dažādiem sodiem, arestiem, meklēšanas un apcietināšanas orderiem, 
sodāmības reģistriem vai citiem būtiskiem krimināla rakstura pierādījumiem ievada un 
saglabā sodāmības reģistrā saskaņā ar katras dalībvalsts tiesību aktiem. Sodāmības reģistra 
galvenais mērķis ir sniegt pilnu visa veida krimināla rakstura vēsturi par personu, ko pēc tam 
var izmantot dažādos veidos, piemēram, identificēt aizdomās turamo personu, palīdzēt 
notiekošajā kriminālizmeklēšanā, noteikt, cik stingru sodu piemērot krimināllietā, un 
noskaidrot, kā arī novērtēt personas godīgumu un piemērotību. Tas, ka šādi reģistri pastāv, 
norāda uz nepieciešamību ievadīt un saglabāt informāciju par valsts rezidentu vai pilsoņu 
sodāmību. Princips, ka katrā dalībvalstī jācentralizē informācija par valstspiederīgo sodāmību, 
ir palicis nemainīgs (valstspiederības princips).

Tomēr, tā kā robežas ES tiek šķērsotas bieži, cilvēki arvien vairāk un vairāk tiek sodīti ārpus 
tās valsts, kuras piederīgie viņi ir. Tādēļ pamatproblēma ir, ko darīt ar informāciju par to 
personu sodāmību, kas nav ne valstspiederīgie, ne arī rezidenti dalībvalstī, kurā viņi tomēr ir 
notiesāti: kā šo sodāmību reģistrēt, kam šo informāciju nodot un kādā veidā? Pašreiz nav 
kopīgu ES kritēriju par nepilsoņu sodāmību, (jo mēs aplūkojam tikai valsts kompetenci). No 
vienas puses, dažas dalībvalstis sodāmības reģistrā neietver savu pilsoņu sodāmību citā valstī; 
no otras puses, tās valstis, kas to dara, izmanto dažādus kritērijus šādu datu ievadīšanā. 
Tādējādi reģistrētās informācijas raksturs par sodāmību dalībvalstu vidū atšķiras. Līdztekus 
dažādiem reģistrētās informācijas veidiem pašreizējā sistēma informācijas apmaiņai starp 
dalībvalstīm nav apmierinoša un nesekmē efektīvu un pareizu pārrobežu izmantošanu. 

Rēķinoties ar vajadzību pilnībā ievērot dalībvalstu tiesību sistēmu dažādību, tiesu sistēmu 
neatkarību un visus pašreizējos Eiropas mehānismus, tagad ir svarīgi steidzami konsolidēt 
Eiropas tiesiskuma telpu, lai nodrošinātu visu ES pilsoņu pamattiesības un brīvības, 
vienlaikus pastiprinot savstarpējo uzticēšanos un tiesiskumu visā Eiropas Savienībā. Šajā 
sakarā ir būtiski pastiprināt tiesisko sadarbību, un šeit viens no svarīgākajiem jautājumiem ir 
informācijas apmaiņa.

Esošā priekšlikuma mērķis ir uzlabot saziņu un nodrošināt, ka dalībvalstu vidū sniedz pareiza, 
pilnīga un izsmeļoša atbilde uz informācijas pieprasījumiem par sodāmību. 

Paturot to prātā, ir jāvirzās tālāk, lai izveidotu Eiropas Savienības mehānismus, kas paredzēti 
informācijas apmaiņai standarta, datorizētā un viegli tulkojamā veidā, izmantojot 
automatizētas procedūras un „standarta Eiropas formātu”.
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Pašreizējā tiesiskā sistēma  

Šobrīd ar informāciju par sodāmību dalībvalstis apmainās, ievērojot 1959. gada Eiropas 
Konvencija par savstarpējo palīdzību krimināllietās (Eiropas Padomes Konvencija; turpmāk 
„1959. gada Konvencija”), un īpaši tās 13. un 22. pantu un 1978. gada 17. marta papildu 
protokola 4. pantu. 

Šie noteikumi paredz:

- nosacījumus, kas reglamentē sodāmības reģistra izrakstu nosūtīšanu starp Konvencijas 
pusēm (13. pants); un

- saistības nodot savstarpēji un automātiski un reizi gadā informāciju par sodāmību, kas skar 
citu līgumslēdzēju valstu valstspiederīgos (22. pants). 

Tomēr sistēma, kuras pamatā ir 1959. gada Konvencija, nav apmierinoša. Automātiska 
informācijas nodošana par līgumslēdzējas dalībvalsts pilsoņu sodāmību (22. pants) dažreiz ir 
nepiemērota un varbūt tādas nemaz nav.

Lai saņemtu informāciju pēc savstarpējas palīdzības pieprasījuma saskaņā ar 13. pantu, ir 
jāievēro procedūra, kas ir tik sarežģīta, ka vairumā gadījumu tiesu iestādes vienkārši nekādu 
informāciju nepieprasa. Tas nozīmē, ka citu dalībvalstu pilsoņus bieži notiesā, ņemot vērā 
viņu sodāmību valstī, kur notiek lietas izskatīšana, bet nevis sodāmību citās dalībvalstīs un 
īpaši tajā valstī, kuras valstspiederīgie vai rezidenti viņi ir. 

Priekšlikuma konteksts

Komisija 2004. gada 13. oktobrī pieņēma sākotnējo priekšlikumu par pamatlēmumu par 
informācijas apmaiņu, kas iegūta no sodāmības reģistra, lai īsā laikā uzlabotu 1959. gada 
Konvencijas sistēmu. Tomēr šis priekšlikums būtiski neizmaina minēto sistēmu un tikai daļēji 
labo tās nepareizo darbību. Pašreizējā priekšlikuma mērķis ir pamatīga minēto mehānismu 
reforma, lai nodrošinātu, ka pilsonības dalībvalsts var atbildēt ātri, pareizi, pilnīgi un 
izsmeļoši uz saņemtajiem informācijas pieprasījumiem.

Būtu jāņem vērā arī Padomes pamatlēmums par to, lai jaunu krimināllietu izskatīšanā ņemtu 
vērā sodāmību ES dalībvalstīs. Tieslietu un iekšlietu padomes 2006. gada 4. un 5. decembra 
sanāksmē panāca vispārēju vienošanos par minētā lēmuma piemērošanu; tomēr tas var būt 
efektīvs tikai tad, ja ir sistēmas, kas atvieglo informācijas apmaiņu par sodāmību.

Automātiska informācijas nodošana par sodāmību

Priekšlikums uzliek par pienākumu dalībvalstīm apmainīties ar informāciju regulāri vai nu 
tūlīt, vai pēc iespējas drīzāk, (nevis tikai reizi gadā,) par sodāmību un citām izrietošajām 
izmaiņām, kas saistās ar sodāmības reģistra informācijas grozījumiem vai dzēšana. Turklāt 
pilsonības dalībvalsts pienākums ir saglabāt un aktualizēt nodoto informāciju (visos reģistros 
ir jābūt tai pašai informācijai par attiecīgo personu un attiecīgo sodāmību). Tomēr šos 
noteikumus nedrīkst izmantot tā, lai izraisītu mazāk labvēlīgu attieksmi pret personu kā 
gadījumā, ja viņu būtu notiesājusi viņa dalībvalsts tiesa. 
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Piemēram, ja valsts noteikumos par sodāmības reģistra uzturēšanu ir noteikts dzēst sodāmību 
attiecīgajā valstī, personas pilsonības dalībvalsts nevar vairs izmantot šo informāciju valsts 
tiesvedībā; tomēr tā drīkst nodot to citai dalībvalstij, kas to prasa. 

Lai nodrošinātu efektīvu un pareizu apmaiņas funkcionēšanu, informācijā par sodāmību ir 
jāiekļauj notiesātās personas valstspiederība un laika periods, cik ilgi sodāmība paliks 
notiesāšanas dalībvalsts reģistrā. 

Informācijas apmaiņa pēc pieprasījuma 

Informāciju par sodāmību var pieprasīt dalībvalsts centrālā iestāde, persona par savu 
kriminālo pagātni (ar dalībvalsts centrālās iestādes palīdzību) vai trešā valsts (saskaņā ar 
1959. gada Konvencijas 13. pantu). Lai sekmētu apmaiņu, visi centrālās iestādes iesniegtie 
pieprasījumi ir jāsagatavo „standarta Eiropas formātā” (tas neattiecas uz trešām valstīm).

Turklāt, ņemot vērā informācijas apmaiņas paātrināšanu, priekšlikumā nosaka laika 
ierobežojumu, kurā uz pieprasījumiem ir jāatbild. Uz pieprasījumiem no dalībvalsts ir jāatbild 
desmit dienu laikā un personu pieprasījumiem par viņu kriminālo pagātni divdesmit darba 
dienu laikā. Trešo valstu pieprasījumus reglamentē 1959. gada Konvencija, kas konkrētu laika 
ierobežojumu nenosaka.

Priekšlikumā izšķir trīs procedūras veidus, kā atbildēt uz informācijas pieprasījumu par 
sodāmību: 

1. ja pieprasījumu iesniedz kāda dalībvalsts personas pilsonības dalībvalstij: 

- ja informāciju pieprasa saistībā ar krimināllietu, pilsonības dalībvalstij ir jānosūta 
informācija par visām tās reģistros atrodamajām sodāmībām, 
par valstī pasludinātajiem spriedumiem, citās dalībvalstīs un trešās valstīs pasludinātajiem 
spriedumiem;

- ja informāciju pieprasa citiem mērķiem, nevis krimināllietas izskatīšanai, pilsonības 
dalībvalstij ir jāatbild, ievērojot valsts likumus par valstī pasludinātajiem spriedumiem un 
trešās valstīs pasludinātajiem spriedumiem. Tomēr citās dalībvalstīs noteikto sodāmību 
gadījumā tai ir jāpārliecinās ar attiecīgo dalībvalsti, vai un kādā mērā tā drīkst nodot saņemto 
informāciju.

2. ja pieprasījumu pilsonības dalībvalstij izdara trešā valsts (saskaņā ar 1959. gada 
Konvencijas 13. pantu), informācija par valstī pasludinātajiem spriedumiem ir jānosūta 
saskaņā ar tās dalībvalsts likumdošanu, kurai informācija tiek prasīta, un tas pats attiecas arī 
uz trešās valstīs pasludinātajiem spriedumiem. Tomēr, ja pieprasītajā informācijā ietilpst 
spriedumi, kas pasludināti citā dalībvalstī, pilsonības dalībvalstij, kurai informācija tiek 
prasīta, ir jāpārbauda, vai un kādā mērā tā drīkst informāciju nodot. 

3. ja cita, nevis pilsonības dalībvalsts, saņem informācijas pieprasījumu no jebkādas citas 
dalībvalsts, tai ir jānosūta informācija par valstī pasludinātajiem spriedumiem.
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 Ja pieprasījums ar krimināllietu nav saistīts, tai ir jāatbild saskaņā ar valsts likumdošanu. 

Referenta piezīmes un ieteikumi

Referents uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir jāatbalsta, kā arī uzskata, ka ierosinātā 
mehānisma īstenošana dos pozitīvu ieguldījumu rezolūciju pieņemšanā juridiskajā jomā. 

Referents ierosina izdarīt vairākus grozījumus, lai padarītu priekšlikumu ietverošāku un 
paskaidrotu tā tekstu. Daži grozījumi ir paredzēti tā saskaņošanai ar pamatlēmumu par ES 
dalībvalstīs pasludināto spriedumu ņemšanu vērā jaunu krimināllietu izskatīšanā.

Priekšlikuma tekstam ir jābūt skaidram un precīzam, izvairoties no nosacījuma 
formulējumiem, kas varētu radīt iespaidu, ka informācijas nodošana varētu būt tikai 
dalībvalstu labas gribas izpausme.
 Tāpat tā juridiskajai terminoloģijai katrā valodā ir pilnībā jāatbilst tai, ko izmanto attiecīgajā 
dalībvalstī. 

Lai sekmētu efektivitāti juridiskās sadarbības praksē kriminālajā jomā, ir svarīgi saglabāt 
Komisijas ierosināto mehānismu, ar kuru saskaņā:

1. pilsonības dalībvalsts būs atbildīga par sodāmības informācijas glabāšanu par saviem 
pilsoņiem;

2. jebkādi sodāmības informācijas grozījumi vai tās dzēšana, kas veikti notiesāšanas 
dalībvalsts reģistrā, jāietver arī pilsonības dalībvalsts reģistrā.

Sodāmības reģistra grozījumu vai svītrojumu izdarīšanas kārtība ir ļoti svarīga. Protams, ka ir 
divas iespējas: minētie grozījumi vai svītrojumi var būt saskaņā ar apsūdzētās personas 
pilsonības dalībvalsts likumdošanu vai notiesāšanas dalībvalsts likumdošanu.

Izmantojot pirmo iespēju, sodāmības reģistra ieraksti, kas izriet no valsts tiesas pasludinātā 
sprieduma, citām dalībvalstīm vai nu būtu pieejami, vai nebūtu atkarībā no apsūdzētās 
personas pilsonības. Dalībvalsts, kas no pilsonības dalībvalsts reģistra pieprasa informāciju, 
ne vienmēr iegūtu visu informāciju par attiecīgo personu: tā saņemtu tikai tādus datus, ko 
pilsonības dalībvalsts uzskata par savos likumos saglabājamiem datiem. 

Šķiet, ka ir pareizāk piemērot notiesāšanas dalībvalsts likumus. Šajā gadījumā, pat ja nebūtu 
garantijas, ka sodāmības reģistra ierakstu saglabāšanas periodam piemēro vienādus 
noteikumus, šāda iespēja izvairās no izkropļojumiem, kas izriet no valstspiederības, un 
nodrošina sodāmības reģistru datu integritāti.

Visbeidzot, lēmumā nedrīkst ierosināt dalībvalstīm grūti izpildāmas prasības, jo tas palēninātu 
informācijas apmaiņu. Daži ierosinātie noteikumi ietvertu apakšindeksu vai apakšreģistru 
izveidi, kas kavētu izveidojamā mehānisma ieviešanu. 


