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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumu 
savstarpēju atzīšanu civillietās
(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0276),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 81. panta 
2. punkta a), e) un f) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi 
priekšlikumu (C7-0128/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada XX. marta 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada XX. marta atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās  komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas 
kopīgās apspriedes, kas rīkotas saskaņā ar Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas 
ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Savienība ir noteikusi sev (1) Eiropas Savienība ir noteikusi sev 

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.



PE483.787v01-00 6/37 PR\894575LV.doc

LV

mērķi uzturēt un attīstīt brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpu, veicinot tiesu iestāžu 
pieejamību, jo īpaši, piemērojot tiesas 
nolēmumu un ārpustiesas lēmumu 
savstarpējas atzīšanas principu civillietās. 
Lai pakāpeniski izveidotu šādu telpu, 
Savienībai, cita starpā, ir jāpieņem 
pasākumi saistībā ar tiesu sadarbību 
civillietās, jo īpaši tad, kad tas 
nepieciešams iekšējā tirgus 
pienācīgai darbībai.

mērķi uzturēt un attīstīt brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpu, veicinot tiesu iestāžu 
pieejamību, jo īpaši, piemērojot tiesas 
nolēmumu un ārpustiesas lēmumu 
savstarpējas atzīšanas principu civillietās. 
Lai pakāpeniski izveidotu šādu telpu, 
Savienībai cita starpā ir jāpieņem pasākumi 
saistībā ar tiesu sadarbību civillietās, jo 
īpaši tad, kad tas nepieciešams iekšējā 
tirgus pienācīgai darbībai un kad pilnībā 
jānodrošina Savienības pilsoņu tiesības 
brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstu 
teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Saskaņā ar Eiropadomes 2009. gada 
10. un 11. decembra sanāksmē pieņemto 
Stokholmas programmu un Komisijas
rīcības plānu šīs programmas īstenošanai 
savstarpēja atzīšana būtu jāattiecina uz 
visiem tiesas spriedumu un lēmumu 
veidiem, kuri — atkarībā no attiecīgās 
tiesību sistēmas — var būt pieņemti 
krimināllietās vai administratīvās lietās. 
Programmā Komisija un dalībvalstis tiek 
aicinātas arī apsvērt, kā uzlabot tiesību 
aktus un praktiskus atbalsta pasākumus 
cietušo aizsardzībai. Turklāt tajā ir 
uzsvērts, ka noziegumos cietušajiem var 
piedāvāt īpašus aizsardzības pasākumus, 
kuriem vajadzētu būt spēkā visā 
Savienībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Eiropas Parlaments 2009. gada 
26. novembra rezolūcijā par vardarbības 
pret sievietēm izskaušanu1 aicināja visas 
dalībvalstis uzlabot tiesību aktus un 
politiku, lai cīnītos pret visa veida 
vardarbību pret sievietēm, un rīkoties, lai 
novērstu cēloņus vardarbībai pret 
sievietēm, sākot ar profilakses pasākumu 
izmantošanu, kā arī aicināja Savienību 
garantēt visiem no vardarbības 
cietušajiem tiesības uz palīdzību un 
atbalstu. Eiropas Parlamenta 2010. gada 
10. februāra rezolūcijā par vīriešu un 
sieviešu līdztiesību Eiropas Savienībā 
(2009)2 pausts atbalsts priekšlikumam 
ieviest uz cietušajiem attiecināmu Eiropas 
aizsardzības rīkojumu.
___________
1 OV C 285 E, 21.10.2010., 53. lpp.
2 OV C 341 E, 16.12.2010., 35. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Eiropas Parlaments  2011. gada 
5. aprīļa rezolūcijā par prioritātēm un 
pamatnostādņu izklāstu jaunai ES 
politikai vardarbības pret sievietēm 
apkarošanai1 norādīja, ka pilsoniskā 
sabiedrība, īpaši NVO, sieviešu apvienības 
un citas sabiedriskās un privātās 
brīvprātīgā darba organizācijas, kas 
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sniedz atbalstu no vardarbības 
cietušajiem, dara ļoti vērtīgu darbu, it 
īpaši sniedzot atbalstu cietušajām 
sievietēm, un dalībvalstīm tās vajadzētu 
atbalstīt, un uzsvēra, cik svarīgi ir 
pienācīgi apmācīt visus darbiniekus, kuri 
strādā ar sievietēm, kuras cietušas no 
vardarbības dzimuma dēļ, jo īpaši 
apmācot tiesību sistēmas un 
tiesībaizsardzības jomas pārstāvjus.
_________
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2011)0127.

Or. en

Pamatojums

Cietušo atbalstam, tostarp atveseļošanās procesam, ļoti svarīgs ir pilsoniskās sabiedrības, 
īpaši NVO, sieviešu apvienību un citu brīvprātīgā darba organizāciju darbs, tādēļ tas ir 
nepieciešams papildinājums valsts iestāžu veiktajam darbam. Šajā sakarībā dalībvalstis tiek 
mudinātas sniegt atbalstu šādām organizācijām.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2d) Padome 2011. gada 10. jūnija 
rezolūcijā par Ceļvedi cietušo tiesību un 
aizsardzības stiprināšanai, īpaši 
kriminālprocesā1, norādīja, ka būtu 
jārīkojas Eiropas Savienības līmenī, lai 
stiprinātu cietušo tiesības un aizsardzību, 
un aicināja Komisiju šai nolūkā iesniegt 
atbilstošus priekšlikumus. Šajā sakarībā 
būtu jāizveido mehānisms, ar ko 
nodrošinātu, ka dalībvalstis savstarpēji 
atzīst lēmumus par aizsardzības 
pasākumiem cietušajiem. Saskaņā ar 
minēto rezolūciju šai regulai, kas attiecas 
uz aizsardzības pasākumu savstarpēju 
atzīšanu civillietās, būtu jāpilnveido 
mehānisms aizsardzības pasākumu 
savstarpējai atzīšanai krimināllietās, kas 
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paredzēts Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 13. decembra 
Direktīvā 2011/99/ES par Eiropas 
aizsardzības rīkojumu2.
__________
1 OV L 187, 28.6.2011., 1. lpp.
2 OV L 338, 21.12.2011., 2. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2e) Šīs regulas mērķis ir stiprināt cietušo  
tiesības Savienībā. Piemērojot šo regulu, 
dalībvalstīm būtu jāņem vērā tiesības, 
kādas piešķir Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīva, ar ko nosaka 
noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un 
aizsardzības minimuma standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Valstu noteikumu par aizsardzības 
pasākumiem atšķirības kavē iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību. Lai nodrošinātu, ka 
piešķirtā aizsardzība saglabājas, personai 
ceļojot vai pārceļoties uz citu dalībvalsti, ir 
ļoti svarīgi ieviest noteikumus, kas 
nodrošinātu ātru un vienkāršu aizsardzības 
pasākumu atzīšanu un attiecīgos gadījumos 
izpildi dalībvalstīs, ko saista šī regula.

(3) Valstu noteikumu par aizsardzības 
pasākumiem atšķirības kavē pilsoņu brīvu 
pārvietošanos. Lai nodrošinātu, ka 
piešķirtā aizsardzība saglabājas, personai 
ceļojot vai pārceļoties uz citu dalībvalsti, ir 
ļoti svarīgi ieviest noteikumus, kas 
nodrošinātu ātru un vienkāršu aizsardzības 
pasākumu atzīšanu un attiecīgos gadījumos 
izpildi dalībvalstīs, ko saista šī regula. Ar 
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minētajiem noteikumiem būtu arī 
jānodrošina, lai, likumīgi izmantojot 
savas Savienības pilsoņu tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
3. panta 2. punktu un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 21. panta 1. punktu, 
netiktu zaudēta personu aizsardzība.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu piemēro aizsardzības 
pasākumiem, ko norīko civilās tiesvedības 
ietvaros neatkarīgi no izdevējas iestādes, 
kas var būt gan tiesa, gan tribunāls, gan 
administratīva vai cita veida iestāde.

Šo regulu piemēro aizsardzības 
pasākumiem, ko norīko civillietās 
neatkarīgi no izdevējas iestādes, kas var 
būt gan tiesa, gan tribunāls, gan 
administratīva vai cita veida iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Šo regulu piemēro aizsardzības 
pasākumiem, kurus veic nolūkā aizsargāt 
personu, ja ir nopietns pamats uzskatīt, ka 
ir apdraudēta personas dzīvība, fiziskā vai 
psiholoģiskā integritāte un cieņa, 
personas brīvība un drošība vai seksuālā 
integritāte, piemēram, novēršot visu veidu 
vardarbību ģimenē, uzmākšanos, 
nolaupīšanu, vajāšanu vai cita veida 
netiešu ietekmēšanu. Ir svarīgi uzsvērt, ka 
šī regula attiecas uz aizsardzības 
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pasākumiem, kas paredzēti visu cietušo 
aizsardzībai, tostarp to personu 
aizsardzībai, kas cietušas no vardarbības 
dzimuma dēļ .

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Paturot prātā savstarpējās atzīšanas 
principu, uz kā pamatojas šī regula, visa 
oficiālā saziņa saistībā ar aizsardzības 
pasākumu pēc iespējas būtu jāveic tieši 
starp izcelsmes dalībvalsts un atzīšanas 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Lai 
nodrošinātu efektīvu un ātru pārrobežu 
aizsardzību pret potenciālu 
apdraudējumu, norīkotie aizsardzības 
pasākumi un izdotās apliecības būtu 
jāreģistrē arī Savienības mēroga 
datubāzē, kas nodrošina valstu iestādēm 
drošu un ātru piekļuvi nepieciešamajai 
informācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Starpposma formalitāšu atcelšanai 
vajadzētu notikt vienlaikus ar 
nepieciešamajiem pasākumiem, ar kuriem 
it īpaši nodrošina aizstāvības tiesību un 
tiesību uz taisnīgu tiesu pilnīgu 
ievērošanu, kā paredzēts Eiropas 
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Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas 6. pantā un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
47. pantā. Tālab izcelsmes dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm būtu 
jāpārliecinās, ka apliecība netiek izdota, 
ja nav ievērotas personas, kas rada 
apdraudējumu, tiesības uz taisnīgu tiesu.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Neatkarīgi no aizsargātas personas 
tiesībām citā dalībvalstī tieši atsaukties uz 
aizsardzības pasākumu iestādei, kura 
izdevusi apliecību, vienmēr vajadzētu 
apliecību nosūtīt atzīšanas dalībvalsts 
kompetentajai iestādei. Ar šo procedūru 
būtu jānodrošina, ka aizsargātās personas 
aizsardzības garantijas ir spēkā jebkurā 
citā dalībvalstī, uz kurieni aizsargāta 
persona pārceļas, pat ja šī persona nav 
bijusi spējīga atrast paredzētās atzīšanas 
dalībvalsts kompetento iestādi vai 
sazināties ar to.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
12.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12d) Ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgās 
tiesiskās tradīcijas, aizsardzības 
pasākums, kas pieņemts izcelsmes 
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dalībvalstī, varētu nebūt pazīstams 
atzīšanas dalībvalstī. Šādos gadījumos 
atzīšanas dalībvalsts kompetentajai 
iestādei pēc iespējas būtu jāpielāgo 
aizsardzības pasākums tādam 
pasākumam, kāds pastāv saskaņā ar šīs 
valsts tiesībām un kam ir līdzvērtīga 
iedarbība un tādi paši mērķi un nolūki. 
Atzīšanas dalībvalsts kompetentā iestāde 
saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem var 
piemērot civiltiesiskos, administratīvos vai 
krimināltiesiskos pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
12.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12e) Saistībā ar šīs regulas īstenošanu 
dalībvalstīm būtu jāveic nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
aizsargātām personām nav jāsedz 
finansiālie izdevumi saistībā ar 
aizsardzības pasākuma atzīšanu citā 
dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu jāparedz, ka apliecības izdošana 
nav pārsūdzama. Tomēr, ja aizsardzības 
pasākumu aptur vai atceļ pirmajā 
dalībvalstī, otras dalībvalsts kompetentai 
iestādei pēc personas, kas rada 

(13) Būtu jāparedz, ka apliecības izdošana 
nav pārsūdzama. Tomēr, ja aizsardzības 
pasākumu aptur vai atceļ pirmajā 
dalībvalstī, otras dalībvalsts kompetentai 
iestādei būtu jāaptur vai jāatceļ 
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apdraudējumu, pieprasījuma būtu jāaptur 
vai jāatceļ aizsardzības pasākuma atzīšana 
un/vai izpilde.

aizsardzības pasākuma atzīšana un/vai 
izpilde.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Ja saskaņā ar šo regulu 
nepieciešams sniegt informāciju 
aizsargātai personai vai personai, kas 
rada apdraudējumu, šāda informācija 
vajadzības gadījumā būtu jāsniedz arī 
attiecīgās personas juridiskajam 
pārstāvim, aizbildnim vai aizgādnim, ja 
tādi ir.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Pienācīga uzmanība būtu jāpievērš 
arī tam, ka aizsargātai personai 
nepieciešams saņemt informāciju un 
palīdzību viegli pieejamā un visaptverošā 
veidā. Minētā informācija un palīdzība 
būtu jāsniedz vienkāršā un skaidri 
saprotamā valodā. Būtu arī jāveic 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka jebkurā 
saskarsmē ar kompetentajām iestādēm 
aizsargātās personas teikto var saprast. 
Šajā sakarībā būtu jāņem vērā aizsargātās 
personas zināšanas tajā valodā, ko 
izmanto informācijas sniegšanai, vecums, 
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briedums, intelektuālās un emocionālās 
spējas, lasītprasmes un rakstītprasmes 
līmenis, kā arī garīgie vai fiziskie 
traucējumi, piemēram, tādi, kas ir saistīti 
ar redzi vai dzirdi. Tāpat būtu jāņem vērā 
visi ierobežojumi aizsargātās personas 
spējām sniegt informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
13.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13c) Aizsardzības pasākumu atzīšanas un 
izpildes procedūrās būtu pienācīgi jāņem 
vērā vajadzības, kādas ir aizsargātām 
personām, tostarp personām ar īpašām 
vajadzībām, piemēram, nepilngadīgajiem 
vai personām ar invaliditāti, vai 
personām, kas cietušas no vardarbības 
dzimuma dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
13.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13d) Dalībvalstīm un Komisijai 
informācija par aizsardzības pasākumu 
un vienotu apliecību brīvu apriti būtu 
jāiekļauj izglītojošās un izpratni 
veicinošās kampaņās par cietušo 
aizsardzību, kuras tās rīko, attiecīgā 
gadījumā sadarbojoties ar cietušo atbalsta 
organizācijām. Lai vairotu izpratni, 
Komisijai būtu īpaši jāpopularizē 
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dalībvalstīs informācija par aizsardzības 
pasākumiem, izmantojot e-Justice portālu.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
13.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13e) Dalībvalstīm būtu jāatzīst, jāveicina 
un jāatbalsta pilsoniskās sabiedrības 
darbs, sniedzot atbalstu cietušajiem, 
tostarp personām, kas cietušas no 
vardarbības dzimuma dēļ, un būtu 
jāizveido efektīvas sadarbības metodes. 
Dalībvalstīm visā procesa laikā saistībā ar 
aizsardzības pasākumu atzīšanu un izpildi 
būtu jāatvieglo saskarsme starp 
aizsargātajam personām un minētajām
cietušo atbalsta organizācijām. Šajā 
nolūkā atzīšanas dalībvalsts dienestiem, 
kas sniedz palīdzību, būtu aizsargātām 
personām jāsniedz informācija par 
cietušo atbalsta organizācijām, kas var 
sniegt palīdzību, vai arī aizsargāta 
persona jānosūta uz kādu no šādām 
organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
13.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13f) Dalībvalstīm būtu jānodrošina 
apmācība personām, kurām varētu būt 
jāsaskaras ar gadījumiem, kad personas 
fiziskā un/vai psiholoģiskā integritāte, 
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cieņa, personas brīvība un drošība vai 
seksuālā integritāte ir uzskatāma par 
apdraudētu, īpašu uzmanību veltot 
vardarbības gadījumiem pret sievietēm un 
sadarbības veidiem ar cietušo atbalsta 
organizācijām, kuras sniedz konkrētu 
palīdzību, kas ir pielāgota aizsargātās 
personas vajadzībām. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina arī tieši sakari starp dažādu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
apmācības nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
13.g apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13g) Piemērojot šo regulu, dalībvalstis 
tiek aicinātas ņemt vērā Apvienoto Nāciju 
Organizācijas 1979. gada Konvencijā par 
jebkuras sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu paredzētās tiesības un 
principus.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
13.h apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13h) Eiropas Padome 2011. gada 
7. aprīlī pieņēma Konvenciju par 
vardarbības pret sievietēm un vardarbības 
ģimenē novēršanu un apkarošanu, ar 
kuru nosaka augstus standartus attiecībā 
uz vardarbības dzimuma dēļ novēršanu, 
no šādas vardarbības cietušo aizsardzību 
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un palīdzību viņiem, kā arī šādas 
vardarbības izdarītāju saukšanu pie 
atbildības.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
13.i apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13i) Personas dati, kurus apstrādā 
saskaņā ar šo regulu, būtu jāaizsargā 
atbilstīgi valstu tiesību aktiem, ar kuriem 
īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīvu 
95/46/EK par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti1.
________
1 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības 
un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Jo īpaši tā 
tiecas nodrošināt tiesības uz aizstāvību un 
taisnīgu tiesu, kas paredzētas hartas 
47. pantā. Šī regula ir jāpiemēro saskaņā ar 
minētajām tiesībām un principiem.

(15) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības 
un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Jo īpaši tā 
tiecas nodrošināt tiesības uz cieņu, dzīvību, 
fizisko un garīgo integritāti, brīvību un 
drošību, privātās un ģimenes dzīves 
neaizskaramību, personas datu 
aizsardzību, īpašumu, sieviešu un vīriešu 
līdztiesību, bērna tiesības, vecāka 
gadagājuma cilvēku un personu ar 
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invaliditāti tiesības, pārvietošanās un 
dzīvesvietas izvēles brīvību un tiesības uz 
aizstāvību un tiesības uz taisnīgu tiesu, kas 
paredzētas hartas 47. pantā. Šī regula ir 
jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām 
un principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
I nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērošanas joma, definīcijas un 
jurisdikcija

Mērķis, piemērošanas joma, definīcijas un 
jurisdikcija

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
-1. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. pants —Mērķis
Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi, kas 
ļauj iestādei dalībvalstī, kurā ir norīkots 
aizsardzības pasākums nolūkā aizsargāt 
personu, ja ir nopietni iemesli uzskatīt, ka 
ir apdraudēta minētās personas dzīvība, 
fiziska vai psiholoģiska integritāte un 
cieņa, personas brīvība vai seksuālā 
integritāte, izdot apliecību, ar kuru citas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei dod 
iespēju turpināt attiecīgās personas 
aizsardzību minētās dalībvalsts teritorijā.

Or. en
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu piemēro civillietās norīkotiem 
aizsardzības pasākumiem neatkarīgi no tā, 
kāda iestāde tos norīko. To nepiemēro 
aizsardzības pasākumiem, kas ietilpst 
Regulas (EK) Nr. 2201/2003 piemērošanas 
jomā.

Šo regulu piemēro civillietās norīkotiem 
aizsardzības pasākumiem neatkarīgi no tā, 
kāda iestāde tos norīko. To nepiemēro 
aizsardzības pasākumiem, kas ietilpst 
Regulas (EK) Nr. 2201/2003 piemērošanas 
jomā, vai aizsardzības pasākumiem, uz 
kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 13. decembra 
Direktīva 2011/99/ES par Eiropas 
aizsardzības rīkojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
2. pants – a) apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „aizsardzības pasākums” ir jebkurš 
preventīva un pagaidu rakstura lēmums, 
neatkarīgi no tā nosaukuma, ko pieņem 
dalībvalsts iestāde saskaņā ar savas valsts 
tiesībām ar mērķi aizsargāt personu, ja ir 
nopietns pamats uzskatīt, ka personas 
fiziskā un/vai psiholoģiskā integritāte vai 
brīvība ir apdraudēta. Tas ietver arī 
pasākumus, ko norīko, neuzaicinot ierasties 
personu, kas rada apdraudējumu.

a) „aizsardzības pasākums” ir jebkurš 
preventīva un pagaidu rakstura lēmums, 
neatkarīgi no tā nosaukuma, ko pieņem 
dalībvalsts iestāde saskaņā ar savas valsts 
tiesībām ar mērķi aizsargāt personu, ja ir 
nopietns pamats uzskatīt, ka personas 
dzīvība, fiziskā un/vai psiholoģiskā 
integritāte, cieņa, personas brīvība un 
drošība vai seksuālā integritāte ir 
apdraudēta. Tas ietver arī pasākumus, ko 
norīko, neuzaicinot ierasties personu, kas 
rada apdraudējumu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka kompetentās iestādes visās dalībvalstīs aizsargā un ņem vērā tādas 
pamattiesības kā cieņa, personas brīvība, seksuālā integritāte un drošība, lai cietušajiem, 
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tostarp personām, kas cietušas no seksuālas vardarbības un vardarbības tuvās attiecībās, 
būtu visaugstākā līmeņa aizsardzība.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
2. pants – a) apakšpunkts – iva) ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) aizliegums publiskot aizsargātu 
indivīdu konkrētus personas datus;

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
2. pants – aa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) „aizsargāta persona” ir fiziska 
persona, kura ir tādas aizsardzības 
objekts, kas izriet no izcelsmes dalībvalstī 
pieņemta aizsardzības pasākuma;

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
2. pants – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) „persona, kas rada apdraudējumu” ir 
fiziska persona, pret kuru tiek norīkots vai 
ir norīkots a) apakšpunktā minētais 
aizsardzības pasākums;

Or. en
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jurisdikcija ir tās dalībvalsts iestādēm, kurā 
personas fiziskā un/vai psiholoģiskā 
integritāte vai brīvība ir apdraudēta.

Jurisdikcija ir tās dalībvalsts iestādēm, kurā 
personas dzīvība, fiziskā un/vai 
psiholoģiskā integritāte, cieņa, personas 
brīvība un drošība vai seksuālā integritāte
ir apdraudēta.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Puse, kas citā dalībvalstī vēlas atsaukties 
uz aizsardzības rīkojumu, kas atzīts 
saskaņā ar šo pantu, iesniedz atzīšanas 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm 
apliecību, ko izsniedz saskaņā ar šo pantu.

1. Puse, kas citā dalībvalstī vēlas atsaukties 
uz aizsardzības pasākumu, iesniedz 
atzīšanas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm apliecību, ko izsniedz saskaņā ar 
šo pantu, ja vien izcelsmes dalībvalsts 
kompetentā iestāde jau nav nosūtījusi 
apliecību atzīšanas dalībvalsts 
kompetentajai iestādei.

Or. en

Pamatojums

Cik vien iespējams oficiālajai saziņai saistībā ar aizsardzības pasākumiem būtu jānotiek tieši 
starp abu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, neradot papildu slogu aizsargātai personai. 
Ar šo procedūru būtu jānodrošina, ka aizsargātai personai piešķirtā aizsardzība tiek 
saglabāta visā ES pat tad, ja attiecīgā persona nav varējusi sazināties ar kompetento iestādi.
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Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izcelsmes dalībvalsts kompetentās 
iestādes izsniedz apliecību, izmantojot 
pielikumā paredzēto standarta veidlapu, 
kurā cita starpā norāda pasākuma aprakstu, 
ko formulē tādā veidā, kas atvieglo 
atzīšanu un attiecīgā gadījumā izpildi otrā 
dalībvalstī.

2. Izcelsmes dalībvalsts kompetentās 
iestādes izsniedz apliecību, izmantojot 
pielikumā paredzēto standarta veidlapu, 
kurā cita starpā norāda:

a) pasākuma aprakstu, ko formulē tādā 
veidā, kas atvieglo atzīšanu un attiecīgā 
gadījumā izpildi otrā dalībvalstī un
b) norādi par pasākuma ilgumu un 
attiecīgā gadījumā par sankcijām, kādas 
paredzētas aizsardzības pasākuma 
pārkāpuma gadījumā, un 
c) attiecīgā gadījumā — informāciju par 
to, vai aizsargātā persona izcelsmes 
dalībvalstī ir saņēmusi daļēju vai pilnīgu 
juridisko palīdzību vai uz viņu ir 
attiecināti kādi atbrīvojumi no izmaksām 
vai izdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja jau ir pieņemts lēmums par valsts 
pasākumu, netiek prasīta jurista 
pārstāvība vienīgi nolūkā pieprasīt 
apliecību. 

Or. en
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Pamatojums

Apliecības nosūtīšanas un aizsardzības pasākumu atzīšanas un izpildes administratīvajai 
procedūrai būtu jābūt vienkāršai, neradot cietušajam būtiskas papildu pūles, tostarp 
finansiālu slogu. Tādēļ nebūtu jānosaka, ka cietušajam nepieciešama juridiska pārstāvība 
tādēļ vien, lai pieprasītu apliecību, ja jau ir pieņemts lēmums par valsts aizsardzības 
pasākumu.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pēc iestādes pašas iniciatīvas, ja ir 
saistība ar pārrobežu situāciju aizsardzības 
pasākuma norīkošanas brīdī. Šajā regulā 
lietai ir pārrobežu ietekme, izņemot 
gadījumus, kad personas fiziskās un/vai 
psiholoģiskās integritātes vai brīvības
apdraudējums pastāv tikai un vienīgi
izcelsmes dalībvalstī; 

i) pēc iestādes pašas iniciatīvas, ja ir 
saistība ar pārrobežu situāciju aizsardzības 
pasākuma norīkošanas brīdī. Šajā regulā 
lietai ir pārrobežu ietekme, izņemot 
gadījumus, kad personas dzīvības, fiziskās 
un/vai psiholoģiskās integritātes, cieņas, 
personas brīvības un drošības vai 
seksuālās integritātes apdraudējums pastāv 
tikai un vienīgi izcelsmes dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – ii) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) pēc aizsargātas personas pieteikuma 
visos pārējos gadījumos. Norīkojot 
aizsardzības pasākumu, izcelsmes 
dalībvalsts kompetentā iestāde informē 
aizsargāto personu par iespēju pieprasīt 
šajā regulā paredzēto apliecību.

ii) pēc aizsargātas personas pieteikuma 
visos pārējos gadījumos. Norīkojot 
aizsardzības pasākumu, izcelsmes 
dalībvalsts kompetentā iestāde informē 
aizsargāto personu par iespēju pieprasīt
šajā regulā paredzēto apliecību gadījumā, 
ja tā nolemj doties uz citu dalībvalsti, un 
vajadzības gadījumā aicina aizsargāto 
personu iesniegt pieteikumu pirms 
izceļošanas no izcelsmes dalībvalsts 
teritorijas.



PR\894575LV.doc 25/37 PE483.787v01-00

LV

Kad apliecība ir izdota, kompetentā 
iestāde informē aizsargāto personu par to, 
kuras iestādes ir kompetentas atzīt un/vai 
izpildīt aizsardzības pasākumu 
paredzētajā atzīšanas valstī. 

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Aizsargātai personai, kas fiziski 
neatrodas izcelsmes dalībvalstī, ir tiesības 
pieprasīt apliecību tiešsaistē vai pa 
tālruni, faksu vai izmantojot jebkādus 
citus tehniskos līdzekļus, lai tai 
nevajadzētu šajā nolūkā ceļot atpakaļ uz 
minēto dalībvalsti.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka cietušie bieži ir nedrošā situācijā, viņus nevajadzētu pakļaut papildu 
apdraudējumam, prasot viņiem ceļot atpakaļ uz izcelsmes valsti, lai iesniegtu pieprasījumu 
izdot apliecību. Aizsargātai personai būtu jābūt iespējai apliecību pieprasīt tiešsaistē, pa 
faksu, vai izmantojot citus tehniskos līdzekļus, kas turklāt arī prasītu mazākas izmaksas.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
5. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Neraugoties uz 1. punktu, ja 
kompetentā iestāde izdod apliecību 
saskaņā ar 3. punktu, tā nekavējoties 
nosūta minēto apliecību atzīšanas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kā arī 
reģistrē to Savienības mēroga datubāzē, 



PE483.787v01-00 26/37 PR\894575LV.doc

LV

kas nodrošina minētajām iestādēm drošu 
un ātru piekļuvi nepieciešamajai 
informācijai.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek vienkāršota aizsardzības rīkojumu atzīšana dalībvalstu starpā, izveidojot 
mehānismu apliecību automātiskai nosūtīšanai un paredzot aizsargātai personai tiesības 
pieprasīt apliecību no ārvalstīm. Tas nodrošinātu aizsardzības pasākumu ātru atzīšanu un 
izpildi, kā arī atvieglotu slogu aizsargātai personai, vienkāršojot administratīvās procedūras.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atzīšanas dalībvalsts kompetentās 
iestādes, ja nepieciešams, var pieprasīt 
apliecības satura transliterāciju vai 
tulkojumu saskaņā ar 15. pantu.

4. Atzīšanas dalībvalsts kompetentās 
iestādes, ja nepieciešams, var pieprasīt 
izcelsmes dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm sniegt apliecības satura 
transliterāciju vai tulkojumu saskaņā ar 
15. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja aizsardzības pasākums atzīšanas 
dalībvalstī nav pazīstams, šīs dalībvalsts 
kompetentā iestāde iespēju robežās pielāgo 
aizsardzības pasākumu tam, kāds pastāv 
saskaņā ar valsts tiesībām un kam ir 
līdzvērtīga ietekme un tādi paši mērķi un 
nolūki.

Ja aizsardzības pasākums atzīšanas 
dalībvalstī nav pazīstams, šīs dalībvalsts 
kompetentā iestāde iespēju robežās pielāgo 
aizsardzības pasākumu tam, kāds pastāv 
saskaņā ar valsts tiesībām un kam ir 
līdzvērtīga ietekme un tādi paši mērķi un 
nolūki, un ar ko arī garantē tādu pašu 
aizsardzības līmeni.
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Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja dokuments, ar kuru ierosināta lieta, 
vai līdzvērtīgs dokuments nebija izsniegts 
pietiekami laicīgi un tādā veidā, lai viņš 
varētu nodrošināt sev aizstāvību; vai

a) ja dokuments, ar kuru ierosināta lieta, 
vai līdzvērtīgs dokuments nebija izsniegts 
valsts tiesību aktos noteiktā laikā un tādā 
veidā, lai viņš varētu nodrošināt sev 
aizstāvību; vai

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nepieļaut nevajadzīgus kavējumus apliecības izdošanā, kas varētu 
radīt bīstamu situāciju aizsargātai personai. 

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atzīšanas dalībvalsts kompetentā iestāde 
pēc personas, kas rada apdraudējumu, 
pieprasījuma, var atteikt izcelsmes tiesas 
norīkota aizsardzības pasākuma atzīšanu, ja
tas nav savienojams ar atzīšanas dalībvalstī 
pieņemtu lēmumu.

1. Atzīšanas dalībvalsts kompetentā iestāde 
vai nu pēc pašas iniciatīvas, vai pēc 
personas, kas rada apdraudējumu, 
pieprasījuma var atteikt izcelsmes tiesas 
norīkota aizsardzības pasākuma atzīšanu, ja 
tas nav savienojams ar atzīšanas dalībvalstī 
pieņemtu lēmumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja aizsardzības pasākumu aptur vai atceļ 
izcelsmes dalībvalstī, atzīšanas dalībvalsts 
kompetentā iestāde pēc personas, kas rada 
apdraudējumu, pieprasījuma aptur vai atceļ 
aizsardzības pasākuma atzīšanu un, 
gadījumā, ja pasākums piemērots, tā 
izpildi. Pieteikumu iesniedz, izmantojot II 
pielikumā paredzēto veidlapu.

2. Ja aizsardzības pasākumu aptur vai atceļ 
izcelsmes dalībvalstī, atzīšanas dalībvalsts 
kompetentā iestāde pēc izcelsmes 
dalībvalsts kompetento iestāžu vai
personas, kas rada apdraudējumu, 
pieprasījuma aptur vai atceļ aizsardzības 
pasākuma atzīšanu un attiecīgā gadījumā tā 
izpildi. Pieteikumu iesniedz, izmantojot II 
pielikumā paredzēto veidlapu.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izcelsmes dalībvalsts kompetentās 
iestādes nekavējoties un saskaņā ar savas 
valsts tiesībām personai, kas rada 
apdraudējumu, un aizsargātajai personai 
paziņo par:

1. Izcelsmes dalībvalsts kompetentās 
iestādes nekavējoties un saskaņā ar savas 
valsts tiesībām personai, kas rada 
apdraudējumu, un aizsargātajai personai, 
kā arī attiecīgās personas juridiskajam 
pārstāvim, aizbildnim vai aizgādnim, ja 
tādi ir, paziņo par:

i) aizsardzības pasākuma norīkošanu; i) Eiropas apliecības izdošanu;
ii) atbilstošiem izpildes pasākumiem, ja tie 
ir piemērojami;

ii) atbilstošiem izpildes pasākumiem, ja tie 
ir piemērojami;

iii) sankcijām par aizsardzības pasākuma 
pārkāpumiem, ja tās ir piemērojamas;

iii) sankcijām par aizsardzības pasākuma 
pārkāpumiem, ja tās ir piemērojamas;

iv) aizsardzības pasākuma apturēšanu vai
atcelšanu.

iv) aizsardzības pasākuma apturēšanu,
atcelšanu vai pārskatīšanu.

Or. en
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir novērst visas neskaidrības, kādas varētu radīt atšķirības starp 
dalībvalstu tiesību sistēmām. Dažās tiesību sistēmās aizsargātās personas aizbildnis un 
aizgādnis netiek atzīti par procesa dalībniekiem. Tādēļ grozījumā paredz, ka informācija 
jānosūta juridiskajam pārstāvim saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesībām. Grozījums atbilst 
līdzīgiem noteikumiem direktīvā par Eiropas aizsardzības rīkojumu.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atzīšanas dalībvalsts kompetentās 
iestādes pēc tam, kad aizsargātā persona ir 
uzrādījusi saskaņā ar 5. pantu izsniegto 
apliecību, nekavējoties un, ja nepieciešams, 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1393/2007 
noteikumiem, paziņo personai, kas rada 
apdraudējumu, un aizsargātajai personai 
par:

2. Atzīšanas dalībvalsts kompetentās 
iestādes pēc tam, kad tās ir saņēmušas
saskaņā ar 5. pantu izsniegto apliecību, 
nekavējoties un, ja nepieciešams, saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1393/2007 
noteikumiem, ievērojot 15. pantu, paziņo 
personai, kas rada apdraudējumu, un 
aizsargātajai personai, kā arī attiecīgās 
personas juridiskajam pārstāvim, 
aizbildnim vai aizgādnim, ja tādi ir, par:

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir novērst visas neskaidrības, kādas varētu radīt atšķirības starp 
dalībvalstu tiesību sistēmām. Dažās tiesību sistēmās aizsargātās personas aizbildnis un 
aizgādnis netiek atzīti par procesa dalībniekiem. Tādēļ grozījumā paredz, ka informācija 
jānosūta juridiskajam pārstāvim saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesībām. Grozījums atbilst 
līdzīgiem noteikumiem direktīvā par Eiropas aizsardzības rīkojumu.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) aizsardzības pasākuma atzīšanu; i) aizsardzības pasākuma atzīšanu vai 
neatzīšanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) ja atzīšana tiek atteikta, atteikuma 
iemeslu;

Or. en

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) atbilstošiem izpildes pasākumiem, ja tie 
ir piemērojami;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. en

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) aizsardzības pasākuma apturēšanu vai 
atcelšanu.

iv) aizsardzības pasākuma apturēšanu, 
atcelšanu vai pārskatīšanu.

Or. en



PR\894575LV.doc 31/37 PE483.787v01-00

LV

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Paziņojumā personai, kas saskaņā ar 
1. un 2. punktu rada apdraudējumu, 
pienācīgi ņem vērā aizsargātās personas 
intereses neizpaust šīs personas adresi vai 
citu kontaktinformāciju. Minētajā 
paziņojumā šādus datus nenorāda. Tomēr 
vajadzības gadījumā var norādīt vietu, ja 
tas ir nepieciešams tiesiskās noteiktības 
mērķiem saistībā ar personai, kas rada 
apdraudējumu, uzlikto pienākumu vai 
ierobežojumu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā noziegumos cietušo personīgās un ģimenes dzīves aizsardzības vispārīgo garu, 
grozījums nodrošina, ka bez iepriekšējas atļaujas vai juridiska pienākuma nedrīkst atklāt 
nekādus cietušā vai viņa ģimenes locekļu personas datus. Ir būtiski nodrošināt, ka cietušais 
netiek pakļauts papildu apdraudējumam, viņa personas datus atklājot personai, kas rada 
apdraudējumu.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
13. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja aizsardzības pasākums, saistībā ar
kuru tika izsniegta apliecība, izcelsmes 
dalībvalstī tiek apturēts vai atcelts, 
minētās dalībvalsts iestādes nekavējoties 
informē arī atzīšanas dalībvalsts (-u) 
iestādes, ja tās ir zināmas, kā arī iesniedz 
pieteikumus saskaņā ar 12. panta 
2. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
13. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Visus notikumus, saistībā ar kuriem 
tiek sniegts paziņojums saskaņā ar šo 
pantu, reģistrē arī 5. panta 3.b punktā 
minētajā datubāzē.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu visu cietušo personu efektīvu un ātru pārrobežu aizsardzību pret potenciālu 
apdraudējumu, būtu ārkārtīgi lietderīgi izveidot aizsardzības pasākumu un izdoto apliecību 
ES mēroga datubāzi, kas nodrošinātu valstu iestādēm drošu un ātru piekļuvi nepieciešamajai 
informācijai. 

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. pants – Transliterācija vai tulkojums 15. pants – Intepretācija, transliterācija vai 
tulkojums

Aizsargātām personām ir tiesības uz 
palīdzību, kas ļautu tām saprast un tikt 
saprastām visā nepieciešamajā saziņā ar 
kompetentajām iestādēm, tostarp tad, kad 
minētajām personām tiek sniegta 
informācija un palīdzība.

Ja saskaņā ar šo regulu pieprasa 
transliterāciju vai tulkojumu, šādu 
transliterāciju vai tulkojumu veic atzīšanas 
dalībvalsts valsts valodā vai vienā no valsts 
valodām vai jebkurā citā valodā, ko 
atzīšanas valsts ir norādījusi kā 
pieņemamu. Tulkojumu saskaņā ar šo 
regulu veic persona, kas ir kvalificēta veikt 

Ja saskaņā ar šo regulu pieprasa 
transliterāciju vai tulkojumu, šādu 
transliterāciju vai tulkojumu veic izcelsmes 
dalībvalsts kompetentās iestādes atzīšanas 
dalībvalsts valsts valodā vai vienā no valsts 
valodām vai jebkurā citā valodā, ko 
atzīšanas valsts ir norādījusi kā 
pieņemamu. Tulkojumu saskaņā ar šo 
regulu veic persona, kas ir kvalificēta veikt 
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tulkojumus kādā no dalībvalstīm. tulkojumus kādā no dalībvalstīm.

Ja aizsargātas personas nesaprot vai 
nerunā valodā, kuru lieto procesā saistībā 
ar aizsardzības pasākumu atzīšanu un 
izpildi, atzīšanas dalībvalsts kompetentās 
iestādes, ņemot vērā konkrētās vajadzības 
un situāciju, nodrošina rakstisko un/vai 
mutisko tulkojumu.
Katrā gadījumā atsevišķi atzīšanas 
dalībvalsts noskaidro, vai aizsargātajai 
personai procedūru laikā kompetentajās 
iestādēs ir nepieciešams rakstiskais un/ 
vai mutiskais tulkojums.

Or. en

Pamatojums

Valodai un veidam, kādā iestādes sazinās ar cietušajiem, ir būtiska nozīme. Grozījumā 
referenti uzsver, ka aizsargātai personai nepieciešams saņemt informāciju un palīdzību viegli 
saprotamā veidā un valodā, kuru viņa pārvalda un kas atbilst viņas vajadzībām. Saziņai un 
tulkošanai jānotiek tādā valodā, kuru cietušais nepārprotami saprot. Pienācīgi jāņem vērā arī 
visi ierobežojumi personas spējām sniegt informāciju un tikt saprastai, tostarp dzirdes un 
redzes traucējumi, ierobežota lasītprasme un rakstītprasme vai emocionālās un intelektuālās 
spējas.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants – Tiesības uz atbalstu
Aizsargātām personām ir tiesības uz 
piekļuvi cietušo atbalsta dienestiem, kā 
noteikts 7. pantā Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvā, ar ko nosaka 
noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un 
aizsardzības minimuma standartus, sākot 
no minētās direktīvas piemērošanas 
dienas, tostarp it īpaši tiesības uz 
informāciju, ieteikumiem un atbalstu, 
tiesības uz informāciju par specializētiem 
pakalpojumiem vai nosūtīšanu uz tiem, 
tiesības uz emocionālo un psiholoģisko 
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atbalstu un tiesības saņemt ieteikumus 
par finansiāliem un praktiskiem 
jautājumiem. Tas attiecas arī uz 
aizsargātām personam, kas ir cietušas no 
vardarbības dzimuma dēļ.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā atzīst, ka piekļuve atbalstam ir ne vien cietušo tiesības, bet arī būtisks 
elements, lai viņiem piešķirtu sociāli ekonomiskās tiesības. Grozījumā uzskaitītas vairākas 
tiesības, kuras būtu jānodrošina un kurām ir būtiska nozīme cietušo psiholoģiskās 
atveseļošanās procesā, tostarp tiesības uz informāciju par administratīviem un finansiāliem 
jautājumiem. Tiek uzsvērtas to aizsargāto personu tiesības, kuras ir cietušas no vardarbības 
dzimuma dēļ. 

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr aizsargāta persona var arī 
pieprasīt un tai var izdot apliecību 
saskaņā ar 5. panta 3. punkta 
ii) apakšpunktu saistībā ar aizsardzības 
pasākumu, kas ir norīktos pirms šīs 
regulas stāšanās spēkā, ja šis aizsardzības 
pasākums vēl ir spēkā dienā, kad pieprasa 
apliecību.

Or. en

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants –Datu vākšana
Lai atvieglotu šīs regulas piemērošanas 
novērtējumu, dalībvalstis iesniedz
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Komisijai atbilstīgus datus par valstu 
procedūru piemērošanu, izdodot 5. pantā 
minētās apliecības un tās nosūtot no 
vienas kompetentās iestādes otrai. Šajos 
datos iekļauj vismaz informāciju par 
aizsardzības pasākumu un pieprasīto, 
izdoto un/vai atzīto apliecību skaitu un 
atteikto, apturēto un/vai atcelto apliecību 
skaitu, sniedzot to atteikuma un/vai 
atcelšanas iemeslus, pienācīgi ņemot vērā 
privātuma un personas datu aizsardzības 
pamatprincipus. Ciktāl iespējams, šajos 
datos norāda arī rīcības veidu, kuras dēļ 
apliecība ir izdota, un norāda aizsargātās 
personas dzimumu, personas, kas rada 
apdraudējumu, dzimumu, viņu 
savstarpējo saistību un vecumu.

Or. en

Pamatojums

Attiecīgu, pa konkrētām jomām iedalītu statistikas datu vākšana par aizsardzības 
pasākumiem, uz kuriem attiecas šīs direktīvas darbības joma, un par katrā dalībvalstī 
pieprasītajām un izdotajām apliecībām ļautu, pamatojoties uz pierādījumiem, novērtēt 
apliecību mehānisma darbību, kā arī sniegtu informāciju par to, kāda veida rīcība bijusi 
pamatā aizsardzības pasākuma norīkošanai. Tas būtu īpaši svarīgi, lai novērtētu vardarbības 
dzimuma dēļ gadījumus un apkarotu vardarbību pret sievietēm.
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PASKAIDROJUMS

Referenti atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu regulai par aizsardzības pasākumu savstarpēju 
atzīšanu civillietās, kas ir daļa no tiesību aktu kopuma, ar kuru tiek stiprinātas cietušo tiesības 
ES un kurā ietilpst arī priekšlikums direktīvai par noziegumos cietušo tiesībām, atbalstu un 
aizsardzību.

Komisijas priekšlikums ir atbilde uz nepieciešamību Eiropā izveidot visaptverošu tiesisko 
regulējumu, kā rezultātā būtu iespējama visu noziegumos cietušo atzīšana un lielākā 
iespējamā aizsardzība Savienības teritorijā. Šīs regulas priekšlikums papildinās direktīvu par 
Eiropas aizsardzības rīkojumu, kas nodrošina aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu 
krimināllietās. Abu instrumentu (krimināllietās un civillietās) apvienota izmantošana dod 
iespēju personām, par kurām ir izdots aizsardzības rīkojums, brīvi un droši pārvietoties visā 
ES, kā paredzēts Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā, un tā rezultātā tiks stiprināta un 
attīstīta brīvības, drošības un tiesiskuma telpa Savienībā. 

Saskaņā ar Lisabonas līguma īstenošanas rezultātā izveidotajām procedūrām Parlamenta 
Reglamenta 51. pantā ir noteikts, ka vienu ziņojuma projektu var kopīgi sagatavot divu 
komiteju referenti. Šis ziņojums ir sagatavots, ņemot vērā Juridiskās komitejas un Sieviešu 
tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas apspriedes un sadarbojoties šo abu komiteju 
referentiem. 

Aizsardzības rīkojumu atzīšanas vienkāršošana

Referenti uzskata, ka ir obligāti jānodrošina, ka persona, kurai vienā dalībvalstī ir piešķirta 
aizsardzība, to nezaudētu, pārvietojoties uz citu dalībvalsti. Tādēļ referenti paredz izveidot 
mehānismu, kas novērstu starpposma formalitātes, izmantojot standartizētu apliecību vairākās 
valodās, kuru automātiski nosūtītu no izdevējas dalībvalsts uz atzīšanas dalībvalsti. Tas 
nodrošinātu ne vien aizsardzības pasākumu ātru un vienkāršu atzīšanu, bet arī izpildi. 
Mehānisms arī padarīs administratīvo procedūru saprotamāku cietušajiem un nodrošinās viņu 
aizsardzību, ja viņi ceļos vai pārcelsies uz citu dalībvalsti. Turklāt referenti vēlas nodrošināt, 
ka gadījumos, kad aizsargāta persona fiziski neatrodas izcelsmes dalībvalstī, viņai ir iespēja 
apliecību pieprasīt tiešsaistē, pa faksu vai ar citiem tehniskiem līdzekļiem. Dalībvalstis tiek 
mudinātas arī nodrošināt, ka aizsargātām personām nav jāsedz finansiālie izdevumi saistībā ar 
aizsardzības pasākuma atzīšanu citā dalībvalstī. Turklāt referenti uzskata, ka tad, ja jau ir 
pieņemts lēmums par aizsardzības pasākumu kādā valstī, aizsargātai personai nebūtu 
nepieciešama juridiska pārstāvība tādēļ vien, lai pieprasītu apliecību. Referenti arī atbalsta ES 
mēroga datubāzes izveidi, kurā reģistrētu norīkotos aizsardzības pasākumus un izdotās 
apliecības. Viņi uzskata, ka tādējādi valstu iestādēm tiktu nodrošināta droša un ātra piekļuve 
nepieciešamajai informācijai un tādējādi panākta efektīva un ātra pārrobežu aizsardzība pret 
potenciālu apdraudējumu.

No vardarbības dzimuma dēļ cietušu personu situācijas risināšana 

Referenti atbalsta aizsardzības pasākumu savstarpējas atzīšanas regulējuma vispārējo 
koncepciju, bet uzskata, ka turpmāk obligāti jāpievēršas jautājumam par personām, kas 
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cietušas no vardarbības dzimuma dēļ. Šajā nolūkā, atsaucoties uz noteikumiem Cietušo 
personu tiesību direktīvas priekšlikumā, referenti pauž atbalstu specializētu atbalsta dienestu 
izveidei (papildus vispārīgiem dienestiem), lai sniegtu palīdzību aizsargātām personām, kas 
cietušas no vardarbības dzimuma dēļ, nodrošinot piekļuvi būtiskai informācijai, 
psiholoģiskajam atbalstam un ieteikumiem par juridisko vai finansiālo palīdzību, kāda 
pieejama saskaņā ar dalībvalsts tiesībām. Lai labāk risinātu to personu vajadzības, kas 
cietušas no vardarbības dzimuma dēļ, būtu jānodrošina atbilstīga apmācība personām, kurām 
varētu būt jāsaskaras ar gadījumiem, kad personas fiziskā, psiholoģiskā vai seksuālā 
integritāte tiek uzskatīta par apdraudētu, jo īpaši vardarbības gadījumiem pret sievietēm. 
Referenti atzīst darbu, ko dara pilsoniskā sabiedrība, īpaši NVO, sieviešu apvienības un citas 
brīvprātīgā darba organizācijas, kas sniedz speciālistu atbalstu, un dalībvalstis tiek mudinātas 
atbalstīt šādas organizācijas un sadarboties ar tām, lai sniegtu atbalstu vardarbībā cietušām 
personām un īpaši cietušām sievietēm. 

Informācija un tulkošana

Referenti arī uzsver, ka aizsargātai personai nepieciešams saņemt informāciju un palīdzību 
viegli saprotamā veidā un valodā, kuru viņa pārvalda un kas atbilst viņas vajadzībām. Ja 
aizsargāta persona nesaprot vai nerunā valodā, kādā notiek procedūras saistībā ar aizsardzības 
pasākumu atzīšanu un izpildi, referenti vēlētos aicināt kompetentās iestādes nodrošināt 
rakstisko un/vai mutisko tulkojumu viegli saprotamā veidā, ņemot vērā cietušā vajadzības un 
situāciju.

Izpratnes veidošana 

Lai labāk informētu aizsargātas personas par viņu tiesībām, referenti uzskata, ka ir svarīgi, lai 
dalībvalstis savās izglītojošajās un izpratni veicinošajās kampaņās par cietušo aizsardzību 
iekļautu informāciju par aizsardzības pasākumu un vienotu apliecību brīvu apriti. Lai vēl 
vairāk stiprinātu šo aspektu, referenti arī mudina Komisiju iekļaut attiecīgu informāciju par 
aizsardzības pasākumiem, kādi pieejami dalībvalstīs, iekļaut tās plaši pieejamajā e-Justice
portālā.

Leģislatīvais pēdu nospiedums

Referenti pateicas par Komisijas paskaidrojumiem, ko tā sniedza ar Tieslietu 
ģenerāldirektorāta starpniecību, kā arī par rezultatīvajām viedokļu apmaiņām ar ēnu 
referentiem un ES Dānijas prezidentūru. Referenti arī vēlas pateikties organizācijām, 
asociācijām un NVO par nostājām, ko tās pauda attiecībā uz noziegumos cietušo tiesībām, 
atbalstu un aizsardzību.


