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*
ZIŅOJUMA PROJEKTS
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
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Armando França
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PR_CNS_art93am

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 treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. 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.



PR\714304LV.doc 3/40 PE404.491v01-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTSError! Bookmark 
not defined.

PASKAIDROJUMS ...............................................................Error! Bookmark not defined.



PE404.491v01-00 4/40 PR\714304LV.doc

LV



PR\714304LV.doc 5/40 PE404.491v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

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
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 
Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās 
Republikas ierosmi (5598/2008),

– ņemot vērā ES līguma 34. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

– ņemot vērā ES līguma 39. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0075/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 93. un 51. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Juridiskās 
komitejas atzinumu (A6-0000/2008),

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

2. aicina Padomi atbilstīgi grozīt tekstu;

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 ... iniciatīvu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī .. 
valdībām.
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Grozījums Nr. 1

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
Virsraksts

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

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

par pilsoņu tiesību nostiprināšanu, 
veicinot  savstarpējas atzīšanas principa 
piemērošanu attiecībā uz aizmuguriski 
pieņemtiem nolēmumiem tiesas procesa 

rezultātā, kurā attiecīgā persona nav 
piedalījusies personiski,  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, un par 

Pamatlēmumu 2008/…/TI attiecībā uz 
atlikto sodu, alternatīvo sodu un nosacīto 

sodu atzīšanu un pārraudzību

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma mērķis ir veicināt savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu, atceļot  esošos 
šķēršļus, galvenokārt — atšķirīgas pieejas attiecībā uz „neatzīšanas iemesliem”. Jāpievieno 
piektais likumdošanas akts par probāciju, jo tajā arī reglamentēti aizmuguriski nolēmumi.
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Grozījums Nr. 2

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
4. apsvērums

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas 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 
iemesli aizmugurisku nolēmumu 
neatzīšanai un atteikumam izpildīt tos. Šā 
pamatlēmuma mērķis ir noteikt tādus 
vispārējus iemeslus, kas ļauj izpildītājai 
iestādei izpildīt nolēmu, kaut arī persona 
nav piedalījusies tiesas procesā. Tā 
uzdevums nav reglamentēt piemērojamos 
veidus un metodes vai procesuālās 
prasības, kuras izmanto rezultātu 
panākšanai, kas noteikti šajā 
Pamatlēmumā, jo to savukārt reglamentē 
dalībvalstu tiesību normas. Aizpildot  
Eiropas apcietinājuma ordera vai 
attiecīga apliecinoša dokumenta attiecīgu 
daļu saskaņā ar citu pamatlēmumu 
izsniedzēja iestāde apliecina, ka ir vai tiks 
izpildītas prasības,  lai varētu izpildīt 
nolēmumu, pamatojoties uz savstarpējas 
atzīšanas principu.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir labāk izskaidrot saistību starp šo pamatlēmumu un valsts tiesību 
aktiem.
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Grozījums Nr. 3

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
5.a apsvērums (jauns)

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

(5.a) Nevar atteikties atzīt un izpildīt 
aizmugurisku nolēmumu, ja attiecīgā 
persona, kas nav piedalījusies plānotajā 
tiesas procesā, ir pilnvarojusi juridisku 
konsultantu, un tas viņu pārstāvējis tiesas 
procesā. Šajā sakarā nav būtiski, vai 
juridisko konsultantu 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 situācija jāsaprot tādējādi, ka attiecīgā 
persona vēlējusies, lai viņu pārstāv 
juridisks konsultants, tā vietā, lai pats/pati 
piedalītos tiesas procesā, un principā 
personai jābūt iespējai pašai izvēlēties 
juridisko konsultantu (piemēram, no 
saraksta, kas sagatavots šajā nolūkā).

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir skaidri norādīt uz to, ka gadījumā, ja kāda persona ir izlēmusi izmantot 
juridiska konsultanta pakalpojumus un skaidri pilnvarojusi juridisko konsultantu, jāuzskata, 
ka persona bijusi personīgi informēta par tiesas procesu. 
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Grozījums Nr. 4

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
6. apsvērums

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas 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 
neatzīšanas iemesliem atbilstīgajos spēkā 
esošajos pamatlēmumos būtu jāņem vērā 
situāciju dažādība attiecībā uz attiecīgās 
personas tiesībām uz atkārtotu lietas 
izskatīšanu. Šo atkārtotu lietas 
izskatīšanu, kuras mērķis ir nodrošināt 
aizstāvības tiesības, raksturo šādi faktori: 
attiecīgajai personai ir tiesības piedalīties 
atkārtotajā tiesas procesā; lieta tiks vēlreiz 
pārbaudīta pēc būtības, tostarp arī jauni 
pierādījumi, un šā procesa rezultātā var 
tikt pieņemts sākotnējais nolēmums, kas 
atcelts. 

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs pastāv tiesības pārsūdzēt nolēmumu, nevis tiesības uz atkārtotu lietas 
izskatīšanu.
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Grozījums Nr. 5

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Šā pamatlēmuma darbības joma ir 
paredzēt vispārējus noteikumus par to, lai 
viena dalībvalsts (izpildes dalībvalsts) 
atzītu un/ vai izpildītu tiesas nolēmumus, 
ko izsniegusi kāda cita dalībvalsts 
(izsniegšanas dalībvalsts) pēc tiesvedības 
procesa, kurā attiecīgā persona nav bijusi
klātienē, saskaņā ar 5. panta 1. punktu 
Pamatlēmumā 2002/584/TI, 7. panta 
2. punkta g) apakšpunktu Pamatlēmumā 
2005/214/TI 8. panta 2. punkta 
e) apakšpunktu Pamatlēmumā 2006/783/TI 
un 9. panta 1. punkta 
f) apakšpunktu Pamatlēmumā 2008/.../TI.

3. Šā pamatlēmuma darbības joma ir 
paredzēt vispārējus noteikumus par to, lai 
viena dalībvalsts (izpildes dalībvalsts) 
atzītu un/ vai izpildītu tiesas nolēmumus, 
ko izsniegusi kāda cita dalībvalsts 
(izsniegšanas dalībvalsts) pēc tiesvedības 
procesa, kurā attiecīgā persona nav bijusi 
klātienē, saskaņā ar 5. panta 1. punktu 
Pamatlēmumā 2002/584/TI, 7. panta 
2. punkta g) apakšpunktu Pamatlēmumā 
2005/214/TI 8. panta 2. punkta 
e) apakšpunktu Pamatlēmumā 2006/783/TI 
un 9. panta 1. punkta 
f) apakšpunktu Pamatlēmumā 2008/.../TI. 
un Pamatlēmuma 2008/…/TI 9. panta 
1. punkta f) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Jāpievieno piektais likumdošanas akts par probāciju, jo tajā arī reglamentēti aizmuguriski 
nolēmumi. Attiecīgo pantu precīzo numerāciju pievieno, kad juristi–lingvisti pabeiguši 
Probācijas tiesību akta teksta pārbaudi Padomē.

Grozījums Nr. 6

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
2. pants – 1. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI 
1. pants – 4. punkts
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Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas 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

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka priekšlikums attiecas tikai uz procesa stadiju, kad lieta 
nodota izskatīšanai tiesā.

Grozījums Nr. 7

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
2. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI 
4.a pants – ievaddaļa

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas 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 Eiropas 
apcietināšanas orderī nav norādīts, ka 
atbilstoši izsniegšanas dalībvalsts valsts 
tiesību aktiem:
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Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma mērķis nav reglamentēt vai saskaņot materiālās vai procesuālās valsts līmeņa 
normās iekļautās prasības. Tādēļ jāprecizē, ka šādas prasības tiek noteiktas valsts līmeņa 
tiesību normās. Turklāt šāda veida noteikumos parasti lieto jēdzienu „valsts tiesību akti”  un, 
šķiet, ka šis jēdziens labāk atbilst 4. apsvēruma tekstam.

Grozījums Nr. 8

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
2. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI 
4.a pants – a) apakšpunkts

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas 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;

a) persona ir bijusi 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

Pamatojums

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings. 

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
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personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the Courts.

Grozījums Nr. 9

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
2. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI 
4.a pants – aa) apakšpunkts (jauns)

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

aa) 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

Or. en

Pamatojums

Ja persona ir nolēmusi nolīgt likumīgo pārstāvi, un nepārprotami pilnvarojusi to, tiek 
uzskatīts, ka tā tiesas procesa rezultātā pieņemtais nolēmums, kurā piedalījies šis pārstāvis, 
nav aizmugurisks nolēmums. Tādēļ izpildes valsts nevar atteikties izpildīt to.

Jāņem vērā arī tas, ka valstij ir pienākums nodrošināt juridisko konsultantu. Attiecībā uz 
efektīvu tiesību aizstāvību, kas jānodrošina attiecīgai personai, šie  noteikumi būtu jāparedz 
izsniegšanas valsts tiesību aktos un jāpiemēro saskaņā ar tiem.
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Grozījums Nr. 10

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
2. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI 
4.a pants – b) apakšpunkts

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

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:

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

 ja tiek pieņemts šis grozījums, tas 
jāpiemēro visā tekstā (ikreiz, kad ir atsauce 
uz atkārtotu lietas izskatīšanu, jāpievieno 
arī vārdi „vai pārsūdzēšana”)

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka personai jāpiešķir tiesības atkārtoti izskatīt viņas lietu saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem. Ja valsts tiesību sistēma neparedz „atkārtotu lietas izskatīšanu”, atkārtota 
lietas izskatīšana var notikt apelācijas veidā.

Grozījums Nr. 11

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
2. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI 
4.a pants – b) apakšpunkts – ii) daļa
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Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

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

ii) tā nelūdza atkārtotu lietas izskatīšanu 
attiecīgā termiņā;

* Jānosaka termiņš

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma mērķis nav reglamentēt vai saskaņot  materiālās vai procesuālās valsts līmeņa 
normās iekļautās prasības. Tādēļ piemērojamais termiņš jānosaka valsts līmeņa tiesību 
normās.

Grozījums Nr. 12

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
2. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI
4.a pants –  c) apakšpunkts – i) daļa

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas 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 personīgi saņems tūlīt  pēc 
nodošanas un tiks skaidri informēta par 
tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu un 
piedalīšanos tiesas procesā;

Or. en
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Pamatojums

ES valstu kriminālprocesuālajos likumos ir lielas atšķirības. Tādēļ nav lietderīgi iekļaut 
precīzi termiņu, kas pēc tam varētu radīt praktiskas problēmas valsts līmenī, īstenojot šo 
pamatlēmumu. Tomēr jāuzsver, ka personai tas jāsaņem iespējami īsā laikā saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 13

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
2. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI
4.a pants – c) apakšpunkts – ii) daļa

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

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

ii) personai būs tiesības lūgt atkārtotu lietas 
izskatīšanu attiecīgajā termiņā.

* Jānosaka termiņš

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma mērķis nav reglamentēt vai saskaņot materiālās vai procesuālās valsts līmeņa 
normās iekļautās prasības. Tādēļ piemērojamais termiņš jānosaka valsts līmeņa tiesību 
normās.

Grozījums Nr. 14

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
2. pants – 4. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI
Pielikums – d) aile – 2.1. punkts – 1. daļa
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Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, 
Zviedrijas Karalistes, Slovākijas 

Republikas, Apvienotās Karalistes un 
Vācijas Federatīvās Republikas 

ierosinātais teksts

Grozījums

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;

a) persona ir bijusi personiski uzaicināta 
vai citādā veidā patiešām savlaicīgi 
informēta saskaņā ar izsniegšanas 
dalībvalsts tiesību aktiem 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 tiesas izskatīšanā;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka priekšlikums attiecas tikai uz procesa stadiju, kad lieta 
nodota izskatīšanai tiesā.

Grozījums Nr. 15

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
2. pants – 4. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI
Pielikums – d) aile – 2.1.a punkts (jauns)

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

2.1a persona, būdama informēta par 
plānoto tiesas procesu, pilnvarojusi  
juridisko konsultantu, kuru izvēlējusies, 
nolīgusi un tā pakalpojumus apmaksājusi 
attiecīgā persona, vai arī to noteikusi un 
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tā pakalpojumus apmaksājusi valsts 
saskaņā ar  valsts tiesību normām, kuras 
piemēro attiecībā uz aizstāvības tiesībām, 
un tiesas procesā to pārstāvējis šis 
konsultants; 

Sniegt informāciju par to, kā šis 
nosacījums ir izpildīts:
………………………………

Or. en

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai ņemtu vērā grozījuma priekšlikumu par 4.a panta 1. punkta 
aa) daļas (jauna) grozījumu tiesību aktā par Eiropas apcietinājuma orderi.

Grozījums Nr. 16

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
2. pants – 4. punkts
Pamatlēmums 2002/584/TI
Pielikums – d) aile  – 2.3.2. punkts – 1. ievilkums

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

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

– persona personīgi saņems oficiālu 
paziņojumu par aizmuguriski pieņemto 
nolēmumu tūlīt pēc nodošanas; un

Or. en

Pamatojums

Pamatlēmuma mērķis nav saskaņot procesuālos aspektus, piemēram, termiņus aizmuguriski 
pieņemtā nolēmuma izsniegšanai, ka norādīts priekšlikumā iepriekš.
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Grozījums Nr. 17

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
3. pants – 1. punkts
Pamatlēmums 2005/214/TI
1. pants – e) punkts

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas 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

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka priekšlikums attiecas tikai uz procesa stadiju, kad lieta 
nodota izskatīšanai tiesā.

Grozījums Nr. 18

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
3. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts 
Pamatlēmums 2005/214/TI
7. panta 2. punkts – i) daļa – ievaddaļa

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

i) saskaņā ar 4. pantā paredzēto 
apliecinājuma dokumentu nolēmums tika 
pieņemts aizmuguriski, izņemot gadījumus, 

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

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma mērķis nav reglamentēt vai saskaņot materiālās vai  procesuālās valsts līmeņa 
normās iekļautās prasības. Tādēļ jāprecizē, ka šādas prasības tiek noteiktas valsts līmeņa 
tiesību normās. Turklāt šāda veida noteikumos parasti lieto jēdzienu „valsts tiesību akti”  un, 
šķiet, ka šis jēdziens labāk atbilst 4. apsvēruma tekstam.

Grozījums Nr. 19

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
3. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts
Pamatlēmums 2005/214/TI
7. panta 2. punkts – i) punkts – i) daļa

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas 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

a) persona ir bijusi 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

Pamatojums

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings. 

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
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Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the courts.

Grozījums Nr. 20

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
3. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts
Pamatlēmums 2005/214/TI
7. panta 2. punkts – i) punkts – ia) daļa (jauna)

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

(ia).  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

Or. en

Pamatojums

Ja persona ir nolēmusi nolīgt likumīgo pārstāvi, un nepārprotami pilnvarojusi to, tiek 
uzskatīts, ka tā tiesas procesa rezultātā pieņemtais nolēmums, kurā piedalījies šis pārstāvis, 
nav aizmugurisks nolēmums. Tādēļ izpildes valsts nevar atteikties izpildīt to.

Jāņem vērā arī tas, ka valstij ir pienākums nodrošināt juridisko konsultantu. Attiecībā uz 
efektīvu tiesību aizstāvību, kas jānodrošina attiecīgai personai, šie  noteikumi būtu jāparedz 
izsniegšanas valsts tiesību aktos un jāpiemēro saskaņā ar tiem.
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Grozījums Nr. 21

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
3. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts
Pamatlēmums 2005/214/TI
7. panta 2. punkts – i) punkts – ii) daļa

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

ii) kompetentai iestādei skaidri 
apliecināja, ka lietu neapstrīd; vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 22

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
3. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts
Pamatlēmums 2005/214/TI
7. panta 2. punkts – i) punkts – iii) daļa – ievaddaļa

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas 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:

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:

Or. en
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt visu to  instrumentu saskanību, kas attiecas uz 
aizmuguriskiem nolēmumiem. Attiecībā uz Eiropas apcietinājuma orderi iekļauts apzīmējums 
„skaidri”, tādēļ tas jāattiecina arī uz citiem instrumentiem.

Grozījums Nr. 23

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
3. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts
Pamatlēmums 2005/214/TI
7. panta 2. punkts – i) punkts – iii) daļa – 2. ievilkums

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

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

– tā nelūdza atkārtotu lietas izskatīšanu 
attiecīgā termiņā.

¹ Jānosaka termiņš

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma mērķis nav reglamentēt vai saskaņot materiālās vai procesuālās valsts līmeņa 
normās iekļautās prasības. Tādēļ piemērojamais termiņš jānosaka valsts līmeņa tiesību 
normās.

Grozījums Nr. 24

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
3. pants – 3. punkts
Pamatlēmums 2005/214/TI
Pielikums – h) aile – 3. punkts – 2.1.a punkts (jauns)
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Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

2.1a.  persona, būdama informēta par 
plānoto tiesas procesu, pilnvarojusi  
juridisko konsultantu, kuru izvēlējusies, 
noteikusi 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;

Sniegt informāciju par to, kā šis 
nosacījums ir izpildīts:
………………………………

Or. en

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai ņemtu vērā grozījuma priekšlikumu par 7. panta 2. punkta i) 
apakšpunkta i) daļas (jauna) grozījumu tiesību aktā par finansiāliem sodiem.

Grozījums Nr. 25

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
4. pants – 1. punkts
Pamatlēmums 2006/783/TI
2. pants – i) apakšpunkts

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

i) "aizmuguriski pieņemts nolēmums" ir 
konfiskācijas rīkojums, kā definēts 

i) „aizmuguriski pieņemts nolēmums” ir 
konfiskācijas rīkojums, kā definēts 
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c) apakšpunktā, kurš pieņemts gadījumā, 
kad persona nav bijusi klāt tiesvedības 
procesā, kurā pieņemts attiecīgs 
nolēmums."

c) apakšpunktā, kurš pieņemts gadījumā, 
kad persona nav bijusi klāt tiesas procesā, 
kurā pieņemts attiecīgs nolēmums."

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka priekšlikums attiecas tikai uz procesa stadiju, kad lieta 
nodota izskatīšanai tiesā.

Grozījums Nr. 26

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
4. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2006/783/TI
8. panta 2. punkts – e) apakšpunkts – ievaddaļa

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

e) saskaņā ar 4. panta 2. punktā paredzēto 
apliecinošo dokumentu nolēmums tika 
pieņemts aizmuguriski, izņemot gadījumus, 
kad apliecinošajā dokumentā noteikts, ka

i) saskaņā ar 4. pantā 2. punktā paredzēto 
apliecinājuma dokumentu nolēmums tika 
pieņemts aizmuguriski, izņemot gadījumus, 
kad apliecinājuma dokumentā noteikts, ka 
atbilstoši izsniegšanas valsts tiesību 
aktiem:

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma mērķis nav reglamentēt vai saskaņot materiālās vai procesuālās valsts līmeņa 
normās iekļautās prasības. Tādēļ jāprecizē, ka šādas prasības tiek noteiktas valsts līmeņa 
tiesību normās. Turklāt šāda veida noteikumos parasti lieto jēdzienu „valsts tiesību akti”  un, 
šķiet, ka šis jēdziens labāk atbilst 4. apsvēruma tekstam.
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Grozījums Nr. 27

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
4. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2006/783/TI
8. panta 2. punkts – e) apakšpunkts – i) daļa

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas 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

a) persona ir bijusi 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

Pamatojums

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings. 

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the courts.
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Grozījums Nr. 28

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
4. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2006/783/TI
8. panta 2. punkts – e) apakšpunkts – ia) daļa (jauna)

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

(ia).  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

Or. en

Pamatojums

Ja persona ir nolēmusi nolīgt likumīgo pārstāvi, un nepārprotami pilnvarojusi to, tiek 
uzskatīts, ka tā tiesas procesa rezultātā pieņemtais nolēmums, kurā piedalījies šis pārstāvis, 
nav aizmugurisks nolēmums. Tādēļ izpildes valsts nevar atteikties izpildīt to.

Jāņem vērā arī tas, ka valstij ir pienākums nodrošināt juridisko konsultantu. Attiecībā uz 
efektīvu tiesību aizstāvību, kas jānodrošina attiecīgai personai, šie  noteikumi būtu jāparedz 
izsniegšanas valsts tiesību aktos un jāpiemēro saskaņā ar tiem.

Grozījums Nr. 29

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
4. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2006/783/TI
8. panta 2. punkts – e) apakšpunkts – ii) daļa – 2. ievilkums
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Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

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

– tā nelūdza atkārtotu lietas izskatīšanu 
attiecīgā termiņā.

* Jānosaka termiņš

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma mērķis nav reglamentēt vai saskaņot materiālās vai procesuālās valsts līmeņa 
normās iekļautās prasības. Tādēļ piemērojamais termiņš jānosaka valsts līmeņa tiesību 
normās.

Grozījums Nr. 30

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
4. pants – 3. punkts
Pamatlēmums 2006/783/TI
Pielikums – j) aile – 2.1. punkts – 1. daļa

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

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

a) persona ir bijusi personiski uzaicināta 
vai citādā veidā patiešām savlaicīgi 
informēta saskaņā ar izsniegšanas 
dalībvalsts tiesību aktiem 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;
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Or. en

Grozījums Nr. 31

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
4. pants – 3. punkts
Pamatlēmums 2006/783/TI
Pielikums – j) aile – 2.1.a punkts (jauns)

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

2.1a.  persona, būdama informēta par 
plānoto tiesas procesu, pilnvarojusi  
juridisko konsultantu, kuru izvēlējusies, 
noteikusi 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;

Sniegt informāciju par to, kā šis 
nosacījums ir izpildīts:
………………………………

Or. en

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai ņemtu vērā grozījuma priekšlikumu par 8. panta 2. punkta 
e) apakšpunkta i)daļas (jauna) grozījumu tiesību aktā par konfiskācijas rīkojumiem.
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Grozījums Nr. 32

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
5. pants – 1. punkts
Pamatlēmums 2008/.../TI
1. pants – e) punkts

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas 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

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka priekšlikums attiecas uz procesa stadiju, kad lieta nodota 
izskatīšanai tiesā.

Grozījums Nr. 33

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
5. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2008/.../TI
9. panta 1. punkts – f) apakšpunkts – ievaddaļa

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

f) saskaņā ar 4. pantā paredzēto 
apliecinājuma dokumentu nolēmums tika 
pieņemts aizmuguriski, izņemot gadījumus, 

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

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma mērķis nav reglamentēt vai saskaņot materiālās vai procesuālās valsts līmeņa 
normās iekļautās prasības. Tādēļ jāprecizē, ka šādas prasības tiek noteiktas valsts līmeņa 
tiesību normās. Turklāt šāda veida noteikumos parasti lieto jēdzienu „valsts tiesību akti”  un, 
šķiet, ka šis jēdziens labāk atbilst 4. apsvēruma tekstam.

Grozījums Nr. 34

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
5. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2008/.../TI
9. panta 1. punkts – f) apakšpunkts – i) daļa

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas 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 
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

Pamatojums

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings. 

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 



PE404.491v01-00 32/40 PR\714304LV.doc

LV

Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the courts.

Grozījums Nr. 35

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
5. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2008/.../TI
9. panta 1. punkts – f) apakšpunkts – ia) daļa (jauna)

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

ia) 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

Or. en

Pamatojums

Ja persona ir nolēmusi nolīgt likumīgo pārstāvi, un nepārprotami pilnvarojusi to, tiek 
uzskatīts, ka tā tiesas procesa rezultātā pieņemtais nolēmums, kurā piedalījies šis pārstāvis, 
nav aizmugurisks nolēmums. Tādēļ izpildes valsts nevar atteikties izpildīt to.

Jāņem vērā arī tas, ka valstij ir pienākums nodrošināt juridisko konsultantu. Attiecībā uz 
efektīvu tiesību aizstāvību, kas jānodrošina attiecīgai personai, šie  noteikumi būtu jāparedz 
izsniegšanas valsts tiesību aktos un jāpiemēro saskaņā ar tiem.
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Grozījums Nr. 36

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
5. pants – 2. punkts
Pamatlēmums 2008/.../TI
9. panta 1. punkts – f) apakšpunkts – ii) daļa – 2. ievilkums

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

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

– tā nelūdza atkārtotu lietas izskatīšanu 
attiecīgā termiņā.

¹ Jānosaka termiņš

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma mērķis nav reglamentēt vai saskaņot materiālās vai procesuālās valsts līmeņa 
normās iekļautās prasības. Tādēļ piemērojamais termiņš jānosaka attiecīgajās valsts līmeņa 
tiesību normās.

Grozījums Nr. 37

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
5. pants – 3. punkts
Pamatlēmums 2002/.../TI
Pielikums – k) aile – 1. punkts – b.1. apakšpunkts – 1. daļa

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

b.1. attiecīgā persona ir bijusi personiski a) persona ir bijusi personiski uzaicināta 
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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

vai citādā veidā patiešām savlaicīgi 
informēta saskaņā ar izsniegšanas 
dalībvalsts tiesību aktiem 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

Or. en

Grozījums Nr. 38

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
5. pants – 3. punkts
Pamatlēmums 2008/.../TI
Pielikums – k) aile – 1. punkts – b.1.a apakšpunkts (jauns)

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

b.1a 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;

Sniegt informāciju par to, kā šis 
nosacījums ir izpildīts:
………………………………

Or. en
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Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai ņemtu vērā grozījuma priekšlikumu par 9. panta 1.  punkta 
f) apakšpunkta ia)daļas (jauna) grozījumu tiesību aktā par brīvības atņemšanas sodiem.

Grozījums Nr. 39

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, 
Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas 
iniciatīva – grozījumu tiesību akts
5.a pants (jauns)

Slovēnijas Republikas, Francijas 
Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas 

Karalistes, Slovākijas Republikas, 
Apvienotās Karalistes un Vācijas 

Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

Grozījums

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

Pamatlēmumu 2008/.../TI groza šādi:
2. pants tiek papildināts ar šādu  punktu:
h) „aizmuguriski pieņemts nolēmums” ir 
nolēmums, kā definēts a) apakšpunktā, 
kurš pieņemts gadījumā, ja persona nav 
bijusi klāt tiesas procesā, kurā attiecīgais 
nolēmums pieņemts.
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 personiski uzaicināta 
vai citādā veidā patiešām savlaicīgi 
informēta par tiesas procesa plānoto 
datumu un vietu, kura rezultātā pieņemts 
attiecīgs aizmugurisks nolēmums, un 
informēta par to, ka tāds lēmums var būt 
pieņemts gadījumā, ja persona nav klāt 
lietas izskatīšanā tiesā; vai
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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
iii) pēc tam, kad personai nolēmums bija 
izsniegts,  un tā bija skaidri informēta par 
tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu un 
piedalīšanos tiesas procesā:
–tā skaidri paziņoja, ka nav apstrīdējusi 

nolēmumu;
vai
– tā nav lūgusi atkārtotu lietas izskatīšanu 
attiecīgā termiņā.
3) Pamatlēmuma 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 
aizmuguriski”, lūdzu apstipriniet, ka:
2.1 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 
lēmums, un informēta par to, ka tāds 
lēmums var būt pieņemts gadījumā, ja 
persona nav klāt lietas izskatīšanā tiesā.
Laiks un vieta, kad un kur persona 
saņēma uzaicinājumu vai tika citādi 
informēta:
……………………………………………
Aprakstiet, kā persona tika informēta:
……………………………………………
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VAI
2.2.  persona, būdama informēta par 
plānoto tiesas procesu, pilnvarojusi  
juridisko konsultantu, kuru izvēlējusies, 
noteikusi 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 vai viņa nav apstrīdējusi 
aizmuguriski pieņemto nolēmumu:
…………………………………………
VAI
2.4  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 nebija 
iesniegts.
________________________________
¹ Tiesību akta numurs tiks norādīts, tiklīdz 
Padome šo aktu pieņems.
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² Panta numurs tiks norādīts, tiklīdz 
Padome to pieņems.

Or. en

Pamatojums

Šis jaunais pants Pamatlēmumā par „probāciju” tika iekļauts, lai uz minēto tiesību aktu 
attiektos šā pamatlēmuma darbības joma. Turpmākie grozījumi ir saskaņoti ar to pārējo 4 
tiesību aktu priekšlikumu tekstu, kas saistīti ar aizmuguriskiem nolēmumiem.
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PASKAIDROJUMS

Tiesības uz taisnīgu tiesu ir pamattiesības, kas paredzētas ANO Starptautiskajā paktā par 
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām. Tomēr šīs tiesības nav neierobežotas. Noteiktos 
apstākļos nolēmumus var pieņemt tiesas procesā, kurā attiecīgā persona nepiedalās personīgi, 
t. s. aizmuguriskos spriedumus.

Piemērojot savstarpējas atzīšanas principu, vienas dalībvalsts tiesu iestādei ir jāpilda lēmums, 
ko pieņēmusi tiesu iestāde citā dalībvalstī. Tomēr ir daži izņēmumi, un viens no tiem ir 
gadījums, kad spriedums ir pieņemts aizmuguriski.

Pašlaik ir vairāki ES instrumenti (pieņemti vai iesniegti pieņemšanai Padomē), kas attiecas uz 
aizmuguriskiem spriedumiem. Tomēr šajos instrumentos jautājums aplūkots atšķirīgi, un tas ir 
šķērslis šādu spriedumu savstarpējai atzīšanai. Tas rada nesaskaņotu sistēmu ES līmenī, ko 
raksturo (nevēlama) tiesiska nenoteiktība. Lai labotu šo situāciju, 7 dalībvalstis ir iesniegušas 
priekšlikumu saskaņot kritērijus neatzīšanas pamatojumam attiecībā uz aizmuguriski 
pieņemtiem nolēmumiem šādos četros tiesību aktos:

1) Pamatlēmumā 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām 
starp dalībvalstīm,

2) Pamatlēmumā 2005/214/TI par savstarpējās atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz 
finansiālām sankcijām,

3) Pamatlēmumā 2006/783/TI par savstarpējās atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas 
rīkojumiem,

4) Pamatlēmumā 2008/   /TI par savstarpējās atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz 
spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības 
atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā.

Referents uzskata, ka priekšlikuma darbības jomā ir jāiekļauj arī piektais instruments, proti, 
Pamatlēmums 2008/.../TI attiecībā uz atlikto sodu, alternatīvo sodu un nosacīto sodu atzīšanu 
un pārraudzību.

Šī saskaņošana radītu skaidrākus noteikumus attiecībā uz juridisko noteiktību un veicinātu 
tiesisko sadarbību. Turklāt priekšlikums uzlabo fundamentālo procesuālo tiesību aizsardzību, 
piemēram, tiesību uz aizstāvību un tiesību uz taisnīgu tiesu. 

Lai gan priekšlikuma nolūks ir aizmuguriski pieņemto spriedumu neatzīšanas pamatu 
saskaņošana, tā mērķis nav jēdzienu saskaņošana, bet gan dažādo sistēmu jautājuma 
risināšana horizontāli. Priekšlikums nosaka kopējas pieejas situācijām vai tiesiskās sadarbības 
sekas, ja spriedums ir pieņemts aizmuguriski. 

Priekšlikuma galvenie punkti
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1. Attiecīgās personas uzaicināšana ierasties

Priekšlikums uzsver personas atbilstoša uzaicināšanas veida nozīmi. Tam, ka iesaistītā 
persona ir laikus informēta par viņa/viņas tiesas procesa dienu un vietu, ir izšķiroša nozīme. 
Tikai tad, ja ir izpildītas šīs prasības, aizmuguriski pieņemtais nolēmums var tikt atzīts un 
izpildīts. Tādējādi tiek nodrošināts, ka ir ievērotas tiesības uz taisnīgu tiesu. 

Tomēr, pēc referenta domām, ir svarīgi ņemt vērā dalībvalstu tiesu sistēmu daudzveidību, jo 
tām ir savi īpaši personu uzaicināšanas veidi. Personas tiesības var garantēt ne tikai, personīgi 
uzaicinot atbildētāju ar pavēsti vai citādi personiski. Dalībvalstu rīcībā ir citi procesuālo 
darbību veidi, kas garantē, ka persona tiek uzaicināta ierasties, un, ja uzaicināšanas procedūra 
ir pārkāpta, persona var par to sūdzēties tiesā.

2. Lielākas nozīmes piešķiršana tiesībām uz lietas atkārtotu izskatīšanu 

Priekšlikumā uzsvērta lietas atkārtotas izskatīšanas nozīme tiesību uz taisnīgu tiesu atbilstošā 
ievērošanā. Ja attiecīgā persona nav piedalījusies tiesas prāvā, kurā pieņemts aizmugurisks 
spriedums, izpildes dalībvalsts var izpildīt šādu spriedumu tādā gadījumā, ja, cita starpā, 
izsniegšanas valstī ir spēkā atbilstošas tiesības uz lietas atkārtotu izskatīšanu. Tomēr ne visās 
dalībvalstīs ir paredzētas atkārtotas izskatīšanas iespējas. Pēc referenta domām, priekšlikumā 
ir jāpaskaidro, ka šādās situācijās jauns tiesas process var notikt apelācijas veidā (kas būtu 
precīzi jāformulē priekšlikuma tekstā).

3. Tiesības būt pārstāvētam ar juridiskā konsultanta starpniecību

Attiecīgajai personai ir tiesības izlemt par juridiskā konsultanta pārstāvības izmantošanu. 
Tajos gadījumos, kad juridiskais konsultants ir pārstāvējis personu tiesas procesā, 
pamatojoties uz šīs personas pilnvarojumu, tiesas sprieduma atzīšanu un izpildi nevar atteikt. 
Tomēr, pēc referenta domām, būtu skaidri jāuzsver, ka tiesības uz juridiska konsultanta 
pārstāvību attiecas arī uz konsultantiem, ko nosaka un apmaksā valsts.
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