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Grozījums Nr. 55
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(1) Eiropas Savienība ir sev izvirzījusi 
mērķi uzturēt un attīstīt brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpu.

(1) Eiropas Savienība ir sev izvirzījusi 
mērķi uzturēt un attīstīt brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpu, ievērojot Eiropas 
Pamattiesību hartu un dalībvalstu 
atšķirīgos konstitucionālos principus.

Or. it

Grozījums Nr. 56
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(1a) Eiropas Cilvēktiesību konvencija 
(ECTK) un Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
(ECT) judikatūra palīdzēja definēt un 
paaugstināt cilvēktiesību standartus, 
tostarp tiesības uz taisnīgu tiesu Eiropā. 
Līgumos un Hartā Konvencijas 
mehānismam ir paredzēta īpaša nozīme, 
kas nostiprināta Līguma par Eiropas 
Savienību 6. pantā, paredzot ES 
pievienošanos Konvencijai un definējot 
Konvencijā noteiktās pamattiesības kā 
Savienības tiesību vispārējos principus, 
un kas nostiprināta Hartas 52. pantā, ar 
kuru garantēta šo tiesību saskaņota 
interpretēšana Hartā un Konvencijā.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Cornelis de Jong
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Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 82. panta 1. punktu 
tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās 
Savienībā pamatojas uz tiesas spriedumu 
un lēmumu savstarpējas atzīšanas principu, 
ko pēc Eiropadomes Tamperes sanāksmes 
1999. gada 15. un 16. oktobrī vispārēji 
atzīst par stūrakmeni tiesu iestāžu 
sadarbībai krimināllietās Savienībā.

(2) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 82. panta 1. punktu 
tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās 
Savienībā pamatojas uz tiesas spriedumu 
un lēmumu savstarpējas atzīšanas principu, 
ko pēc Eiropadomes Tamperes sanāksmes 
1999. gada 15. un 16. oktobrī vispārēji 
atzīst par stūrakmeni tiesu iestāžu 
sadarbībai krimināllietās Savienībā.
Neapšaubot savstarpējās atzīšanas 
pozitīvo ietekmi un centrālo nozīmi, tā ir 
jāpiemēro tiesību jomās, kas nav 
saskaņotas, kam ir atšķirīgas juridiskās 
tradīcijas un kriminālprocesuālās 
sistēmas un kā rezultātā var izveidoties 
juridiskās novirzes, kuras negatīvi 
iedarbojas uz aizdomās turēto personu 
tiesībām, kā to uzskatāmi apliecinājusi 
Eiropas apcietināšanas ordera 
izmantošanā gūtā pieredze. Jāparedz 
pasākumi, kas ļaus valsts tiesai efektīvi 
iejaukties gadījumos, kuros var rasties 
šādas novirzes. Turklāt, arī piemērojot 
savstarpējas atzīšanas koncepciju, 
jānodrošina Hartā un Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijā nostiprinātās 
pamattiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 82. panta 1. punktu 

(2) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 82. panta 1. punktu 
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tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās 
Savienībā pamatojas uz tiesas spriedumu 
un lēmumu savstarpējas atzīšanas principu, 
ko pēc Eiropadomes Tamperes sanāksmes 
1999. gada 15. un 16. oktobrī vispārēji 
atzīst par stūrakmeni tiesu iestāžu 
sadarbībai krimināllietās Savienībā.

tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās 
Savienībā pamatojas uz tiesas spriedumu 
un lēmumu savstarpējas atzīšanas principu, 
ko pēc Eiropadomes Tamperes sanāksmes 
1999. gada 15. un 16. oktobrī vispārēji 
atzīst par stūrakmeni tiesu iestāžu 
sadarbībai krimināllietās Savienībā
saskaņā ar Eiropas Pamattiesību hartu un 
dalībvalstu konstitucionālajiem 
principiem saistībā ar EIR.

Or. it

Grozījums Nr. 59
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(2a) Izpildvalsts nevar noraidīt EIR, 
pamatojoties uz atšķirībām starp tiesisko 
regulējumu savā valstī un valstī, kura 
izdod rīkojumu, bet tikai tādā gadījumā, 
ja EIR ir pretrunā Eiropas Pamattiesību 
hartai un izpildvalsts konstitucionālajiem 
principiem.

Or. it

Grozījums Nr. 60
Kinga Göncz

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(2a) Tiesu iestāžu sadarbības pamatā ir 
savstarpēja uzticēšanās katrai tiesu 
sistēmai, tāpēc visās dalībvalstīs 
nepieciešama labi funkcionējoša, 
neatkarīga un taisnīga tiesu sistēma bez 
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jebkādas politiskās iejaukšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(2a) Dalībvalstīs konstitucionālo tiesību 
un tiesību jomā ir būtiskas atšķirības, 
īpaši attiecībā uz prokuroru nozīmi un to 
pierādījumu pieņemamību, kas noteikti 
jāņem vērā EIR. Tā rezultātā EIR nevar 
būt pretrunā šīm atšķirībām, prasot 
mazāk, nekā tas ir noteikts izpildvalstīs, 
un tam, ka attiecīgajās dalībvalstīs var tikt 
pārkāptas pamattiesības vai valsts 
konstitucionālie principi, jābūt vēl vienam 
papildu atteikuma iemeslam.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu to, ka tiesu iestāžu 
sadarbība krimināllietās ir efektīva, būtu 
jāierobežo iespēja attiekties atzīt vai 
izpildīt EIR, kā arī jāierobežo tā izpildes 
atlikšanas iemesli.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 63
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(12a) Jābūt iespējai noraidīt EIR, ja tā 
atzīšana vai izpilde izpildvalstī būtu 
saistīta ar imunitātes vai privilēģiju 
pārkāpšanu attiecīgajā valstī. Nav kopējas 
definīcijas par to, kas Eiropas Savienībā 
veido imunitāti vai privilēģijas, un tāpēc 
precīza šo terminu definīcija ir atstāta 
valsts tiesību aktu ziņā, kas var ietvert 
aizsardzību, kuru attiecina uz medicīnas 
un juridiskajām profesijām, taču nebūtu 
jāinterpretē veidā, kas būtu pretrunā 
pienākumam atcelt konkrētus atteikuma 
iemeslus atbilstoši 7. panta noteikumiem 
Konvencijas par Eiropas Savienības 
dalībvalstu savstarpēju palīdzību 
krimināllietās 2001. gada protokolā. Tas 
var ietvert arī noteikumus par preses 
brīvību un vārda brīvību citos plašsaziņas 
līdzekļos, pat jau tie nav obligāti jāuzskata 
par privilēģiju vai imunitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(13a) Personas datus, ko apstrādā, 
īstenojot šo direktīvu, aizsargā saskaņā ar 
attiecīgajiem instrumentiem, tostarp 
Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra 
Konvencijas par personu aizsardzību 
attiecībā uz automātisku personas datu 
apstrādi principiem, kā arī šīs direktīvas 
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sniegto papildu aizsardzību saskaņā ar 
23. panta noteikumiem 2000. gada 
29. maija Konvencijā par Eiropas 
Savienības dalībvalstu savstarpēju 
palīdzību krimināllietās.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(13a) Tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, 
kurus iespējams izmantot pret EIR, jābūt 
vismaz tādiem pašiem kā tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, kas pieejami 
iekšzemes lietās attiecībā uz konkrēto 
izmeklēšanas pasākumu. Dalībvalstīm 
saskaņā ar to tiesību aktiem jānodrošina, 
ka šos tiesiskās aizsardzības līdzekļus var 
izmantot, un tām nekavējoties jāinformē 
ieinteresētās personas par tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu iespējām un 
metodēm. Gadījumos, ja ieinteresētā 
persona izpildvalstī ir cēlusi iebildumus 
pret EIR, izpildvalsts pārbauda, vai ir 
iemesli neatzīt EIR, piemēram, 
pamatojoties uz proporcionalitātes 
trūkumu vai cilvēktiesību pārkāpumu; ir 
ieteicams, ka šāda informācija tiek 
nosūtīta izdevējiestādei un ieinteresētā 
persona tiek pienācīgi informēta. 
Jānodrošina tiesības uz informāciju un 
tiesu pieejamība personām, ko skar EIR. 
Tiesības uz aizstāvību visos tiesvedības 
posmos ir daļa no tiesībām uz taisnīgu 
tiesu (Hartas 47. un 48. pants).

Or. en
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Grozījums Nr. 66
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(13a) Tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, 
kurus iespējams izmantot pret EIR, jābūt 
vismaz tādiem pašiem kā tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, kas pieejami 
iekšzemes lietās attiecībā uz konkrēto 
izmeklēšanas pasākumu. Dalībvalstīm 
saskaņā ar to tiesību aktiem jānodrošina, 
ka šos tiesiskās aizsardzības līdzekļus var 
izmantot, un pienācīgā laikā jāinformē 
ieinteresētās personas par tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu iespējām un 
metodēm. Gadījumos, ja ieinteresētā 
persona izpildvalstī ir cēlusi iebildumus 
pret EIR par būtiskākiem EIR izdošanas 
iemesliem, ir ieteicams, ka šāda 
informācija tiek nosūtīta izdevējiestādei 
un ieinteresētā persona tiek pienācīgi 
informēta. Jānodrošina tiesības uz 
informāciju un tiesu pieejamība 
personām, ko skar EIR. Tiesības uz 
aizstāvību visos tiesvedības posmos ir daļa 
no tiesībām uz taisnīgu tiesu (Hartas 
47. un 48. pants).

Or. en

Grozījums Nr. 67
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
13a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(13a) Lai EIR būtu izpildāmi valstīs, 
kurām nav lielu finanšu un izmeklēšanas 
resursu, ja šie resursi ir nepietiekami, 
EIR izpildes izdevumus, ko parasti sedz 
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izpildvalsts, var tieši uzņemties valsts, 
kura izdod EIR. Dalībvalstis var slēgt arī 
vispārīgas vai konkrētas vienošanās, 
kurās paredz radušos izdevumu 
kompensēšanu, izmantojot grāmatvedības 
shēmas.

Or. it

Grozījums Nr. 68
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(14) Pierādījumu iegūšanai EIR paredz 
vienotu režīmu. Tomēr ir vajadzīgi papildu 
noteikumi par dažiem izmeklēšanas 
pasākumu veidiem, kas būtu jāiekļauj EIR, 
piemēram, apcietināto personu pārvešana 
uz laiku, iztaujāšana ar video vai 
telefonsakaru konferences palīdzību, ar 
kontiem vai bankas darījumiem saistītas 
informācijas iegūšana vai kontrolēta 
nodošana. EIR aptver izmeklēšanas 
pasākumus, kas paredz pierādījumu 
vākšanu reāllaikā, pastāvīgi un noteiktā 
laikposmā, taču - ievērojot atšķirības, kas 
pastāv starp dalībvalstu tiesību aktiem -
izpildiestādei attiecībā uz šiem 
pasākumiem būtu jādod noteikta elastība.

(14) Pierādījumu iegūšanai EIR paredz 
vienotu režīmu. Tomēr ir vajadzīgi papildu 
noteikumi par dažiem izmeklēšanas 
pasākumu veidiem, kas būtu jāiekļauj EIR, 
piemēram, apcietināto personu pārvešana 
uz laiku, iztaujāšana ar video vai 
telefonsakaru konferences palīdzību, ar 
kontiem vai bankas darījumiem saistītas 
informācijas iegūšana. EIR aptver 
izmeklēšanas pasākumus, kas paredz 
pierādījumu vākšanu reāllaikā, pastāvīgi un 
noteiktā laikposmā, taču - ievērojot 
atšķirības, kas pastāv starp dalībvalstu 
tiesību aktiem - izpildiestādei attiecībā uz 
šiem pasākumiem būtu jādod noteikta 
elastība.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)
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Iniciatīvas teksts Grozījums

(14a) Šajā direktīvā paredzēti noteikumi 
par izmeklēšanas pasākuma veikšanu 
visos kriminālprocesa posmos, tostarp 
iztiesāšanas posmā, nepieciešamības 
gadījumā piedaloties personai nolūkā 
savākt pierādījumus. Piemēram, EIR var 
izdot personas pārvešanai uz laiku uz 
izdevējvalsti vai nolūkā veikt iztaujāšanu, 
izmantojot videokonferenci. Tomēr, ja 
persona ir jāpārved uz citu dalībvalsti 
tiesvedības nolūkā, tostarp lai minēto 
personu nodotu tiesā nolūkā tikt tiesātai, 
jāizdod Eiropas apcietināšanas orderis 
saskaņā ar Padomes 
Pamatlēmumu 2002/584/JHA.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(14b) Lai proporcionāli izmantotu 
Eiropas apcietināšanas orderus nolūkā 
veikt tiesvedību, tiesu iestādēm jāapsver, 
vai EIR izdošana aizdomās turētās vai 
apsūdzētās personas iztaujāšanai, 
izmantojot videokonferenci, kalpotu kā 
efektīva alternatīva.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
14.c apsvērums (jauns)
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Iniciatīvas teksts Grozījums

(14c) EIR var izdot, lai iegūtu 
pierādījumus par jebkāda veida kontiem, 
kas ikvienā bankā vai ikvienā nebanku 
finanšu iestādē ir personai, uz ko attiecas 
kriminālprocess. Šī iespēja jāsaprot plaši, 
ietverot ne tikai aizdomās turētās vai 
apsūdzētās personas, bet arī ikvienu citu 
personu, par kuru kompetentās iestādes 
kriminālprocesa laikā šādu informāciju 
atzīst par vajadzīgu.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
14.d apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(14d) Ja šajā direktīvā ir atsauce uz 
finanšu iestādēm, šo terminu saprot 
atbilstoši attiecīgajām 3. panta definīcijām 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 26. oktobra 
Direktīvā 2005/60/EK par to, lai 
nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai 
un teroristu finansēšanai1.
_______________
1OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
14.e apsvērums (jauns)
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Iniciatīvas teksts Grozījums

(14e) Ja EIR ir izdots, lai iegūtu „ziņas” 
par konkrētu kontu, jāsaprot, ka „ziņas” 
ietver vismaz konta turētāja vārdu, 
uzvārdu un adresi, informāciju par 
jebkādām pilnvarām attiecībā uz kontu un 
jebkādu citu informāciju vai dokumentus, 
ko konta turētājs iesniedzis konta 
atvēršanas laikā un kas vēl aizvien ir 
bankas rīcībā.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
14.f apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(14f) Pamatojoties uz šīs direktīvas 
piemērošanas jomu, tā attiecas uz pagaidu 
pasākumiem tikai nolūkā savākt 
pierādījumus. Šajā saistībā jāuzsver, ka uz 
ikvienu priekšmetu, tostarp finanšu 
aktīviem, kriminālprocesa laikā var 
attiecināt dažādus pagaidu pasākumus ne 
tikai nolūkā vākt pierādījumus, bet arī 
konfiskācijas nolūkā. Ir svarīgi atzīt, ka 
pagaidu pasākumu abu mērķu atšķirība 
ne vienmēr ir nepārprotama un ka 
pagaidu pasākuma mērķis 
kriminālprocesa laikā var mainīties. Šā 
iemesla dēļ ir svarīgi turpmākajā darbā 
saglabāt konsekventu savstarpējo saistību 
starp dažādiem šajā jomā piemērojamiem 
instrumentiem. Turklāt tā paša iemesla 
dēļ novērtējums, vai priekšmets ir 
izmantojams kā pierādījums un tāpēc ir 
EIR priekšmets, jāatstāj izdevējiestādes 
ziņā.

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(17a) Personas dati, ko apstrādā, īstenojot 
šo direktīvu, jāaizsargā saskaņā ar 
noteikumiem, kas paredzēti Padomes 
2008. gada 27. novembra 
Pamatlēmumā 2008/977/JHA par tādu 
personas datu aizsardzību, ko apstrādā, 
policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties 
krimināllietās1. Pierādījumu, kas iegūts ar 
EIR, nedrīkst izmantot citā nolūkā, kā 
tikai nozieguma novēršanā, izmeklēšanā, 
atklāšanā vai tiesvedībā vai 
kriminālsankciju piemērošanā un 
aizstāvības tiesību īstenošanā.
_______________
1OV L 350, 30.12.2008., 60. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Kinga Göncz

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

3. Šī direktīva nemaina pienākumu ievērot 
pamattiesības un tiesību principus, kas 
noteikti Līguma par Eiropas Savienību 
6. pantā, un tā neskar nekādus tiesu iestāžu 
pienākumus šajā sakarā. Šī direktīva arī 
neprasa dalībvalstīm veikt jebkādus 
pasākumus, kas ir pretrunā to 
konstitucionālajiem noteikumiem attiecībā 
uz biedrošanās brīvību, preses brīvību un 

3. Šī direktīva nemaina pienākumu ievērot 
pamattiesības un tiesību principus, kas 
noteikti Līguma par Eiropas Savienību 
6. pantā, kā arī aizstāvības tiesības, tostarp 
advokāta pieejamību visos tiesvedības 
posmos, efektīvu tiesisko aizsardzību un
taisnīgu tiesu, ko veic neatkarīga un 
objektīva tiesa, kā nostiprināts Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 47. un 
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vārda brīvību citos plašsaziņas līdzekļos. 48. pantā. Tā neskar tiesu iestāžu nekādus 
pienākumus šajā sakarā. Šī direktīva arī 
neprasa dalībvalstīm veikt jebkādus 
pasākumus, kas ir pretrunā to 
konstitucionālajiem noteikumiem attiecībā 
uz biedrošanās brīvību, preses brīvību un 
vārda brīvību citos plašsaziņas līdzekļos.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Kinga Göncz

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i ievilkums

Iniciatīvas teksts Grozījums

i) tiesnesis, tiesa, izmeklēšanas tiesnesis 
vai prokurors, kam ir kompetence 
attiecīgajā lietā; vai

i) tiesnesis, tiesa, izmeklēšanas tiesnesis 
vai prokurors, kam ir kompetence 
attiecīgajā lietā un kas rīkojas pilnīgi 
neatkarīgi un objektīvi; vai

Or. en

Grozījums Nr. 78
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i ievilkums

Iniciatīvas teksts Grozījums

i) attiecīgajā lietā kompetentu tiesnesi, 
tiesu, izmeklēšanas tiesnesi vai prokuroru; 
vai

i) attiecīgajā lietā kompetentu tiesnesi, 
tiesu, izmeklēšanas tiesnesi vai prokuroru; 
vai jebkuru citu izdevējvalsts norīkotu 
tiesu iestādi, kura konkrētajā lietā 
darbojas kā izmeklēšanas iestāde 
kriminālprocesā vai pēc apsūdzētā 
pārstāvja lūguma izdod EIR veikt 
izmeklēšanas pasākumus, lai rastu 
attaisnojošus pierādījumus, un kurai 
attiecīgajā lietā ir kompetence izdot 
rīkojumu par pierādījumu vākšanu;



PE480.869v01-00 16/76 AM\891612LV.doc

LV

Or. nl

Grozījums Nr. 79
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii ievilkums

Iniciatīvas teksts Grozījums

ii) jebkuru citu tiesu iestādi, kura 
konkrētajā lietā darbojas kā izmeklēšanas 
iestāde kriminālprocesā un kurai 
attiecīgajā lietā ir kompetence izdot 
rīkojumu par pierādījumu vākšanu;

svītrots

Or.nl

Grozījums Nr. 80
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii ievilkums

Iniciatīvas teksts Grozījums

ii) jebkura cita izdevējvalsts noteikta tiesu
iestāde, kura konkrētajā lietā darbojas kā 
izmeklēšanas iestāde kriminālprocesā un 
kurai saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir 
kompetence izdot rīkojumu par 
pierādījumu vākšanu;

ii) jebkura cita izdevējvalsts noteikta 
kompetentā iestāde, kura konkrētajā lietā 
darbojas kā izmeklēšanas iestāde 
kriminālprocesā un kurai saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem ir kompetence izdot 
rīkojumu par pierādījumu vākšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii ievilkums
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Iniciatīvas teksts Grozījums

(ii) jebkura cita izdevējvalsts noteikta tiesu
iestāde, kura konkrētajā lietā darbojas kā 
izmeklēšanas iestāde kriminālprocesā un 
kurai saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir 
kompetence izdot rīkojumu par 
pierādījumu vākšanu;

(ii) jebkura cita izdevējvalsts noteikta 
kompetentā iestāde, kura konkrētajā lietā 
darbojas kā izmeklēšanas iestāde 
kriminālprocesā un kurai saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem ir kompetence izdot 
rīkojumu par pierādījumu vākšanu;

Or. it

Grozījums Nr. 82
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

b) "izpildiestāde" ir iestāde, kurai ir 
kompetence saskaņā ar šo direktīvu atzīt 
vai izpildīt EIR. Izpildiestāde ir iestāde, 
kurai ir kompetence EIR minēto 
izmeklēšanas pasākumu veikt līdzīgā lietā, 
ko ierosinātu attiecīgajā valstī.

b) "izpildiestāde" ir iestāde, kurai ir 
kompetence saskaņā ar šo direktīvu atzīt 
EIR un nodrošināt tā izpildi.

Or. en

Pamatojums

Jābūt skaidram, ka izpildiestāde ir iestāde, kas atzīst EIR, nevis iestāde, kas veic pasākumu, 
t. i., īsteno to.

Grozījums Nr. 83
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

b) telesakaru pārtveršana un tūlītēja 
pārraide, kas minēta Konvencijas 

svītrots
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18. panta 1. punkta a) apakšpunktā; un

Or. it

Grozījums Nr. 84
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

b) telesakaru pārtveršana un tūlītēja 
pārraide, kas minēta Konvencijas 
18. panta 1. punkta a) apakšpunktā; un

b) telesakaru pārtveršana, kas minēta 
Konvencijas III sadaļā;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

c) telesakaru pārtveršana, kas minēta 
Konvencijas 18. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, ciktāl tie attiecas uz 
Konvencijas 18. panta 2. punkta a) un 
c) apakšpunktā un 20. pantā minētajām 
situācijām.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 86
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Iniciatīvas teksts Grozījums

c) telesakaru pārtveršana, kas minēta 
Konvencijas 18. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, ciktāl tie attiecas uz 
Konvencijas 18. panta 2. punkta a) un 
c) apakšpunktā un 20. pantā minētajām 
situācijām.

c) slēpta izmeklēšana, kas minēta 
Konvencijas 14. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

ca) kontrolētas piegādes, kas minētas 
Konvencijas par Eiropas Savienības 
dalībvalstu savstarpēju palīdzību 
krimināllietās 12. pantā;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā EIR piemērošanas joma ir ļoti plaša un attiecas uz visiem izmeklēšanas pasākumu 
veidiem, gan apgrūtinošiem, gan jutīgiem. Mūsuprāt, telesakaru pārtveršana, kontrolētas 
piegādes un slēpta izmeklēšana neatbilst piemērošanas jomai, un mēs ierosinām tās neiekļaut. 
Telesakaru pārtveršana nav ietverta Padomes sākotnējā tekstā, un mēs svītrojam arī pārējos 
divus veidus.

Grozījums Nr. 88
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

ca) kontrolētas piegādes, kas minētas 
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Konvencijas par Eiropas Savienības 
dalībvalstu savstarpēju palīdzību 
krimināllietās 12. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

cb) slēpta izmeklēšana, kas minēta 
Konvencijas par Eiropas Savienības 
dalībvalstu savstarpēju palīdzību 
krimināllietās 14. pantā.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā EIR piemērošanas joma ir ļoti plaša un attiecas uz visiem izmeklēšanas pasākumu 
veidiem, gan apgrūtinošiem, gan jutīgiem. Mūsuprāt, telesakaru pārtveršana, kontrolētas 
piegādes un slēpta izmeklēšana neatbilst piemērošanas jomai, un mēs ierosinām tās neiekļaut. 
Telesakaru pārtveršana nav ietverta Padomes sākotnējā tekstā, un mēs svītrojam arī pārējos 
divus veidus.

Grozījums Nr. 90
Stanimir Ilchev

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Iniciatīvas teksts Grozījums

EIR var izdot: EIR var izdot attiecībā uz jau uzsāktu 
kriminālprocesu, kas ir krimināltiesas 
kompetencē/jurisdikcijā, saskaņā ar 
izdevējvalsts tiesību aktiem.

Or. en
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Pamatojums

Teksts grozīts, lai paskaidrotu, ka kriminālprocesiem jābūt jau uzsāktiem. Izmeklēšanas 
pasākumus nevar veikt, ja nav pienācīga kriminālprocesa. Kriminālprocesus vienmēr veic 
noziegumu gadījumos, nevis maznozīmīgu pārkāpumu/likuma pārkāpumu gadījumos.

Grozījums Nr. 91
Stanimir Ilchev

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

a) sakarā ar kriminālprocesu, ko saistībā 
ar kādu noziedzīgu nodarījumu saskaņā 
ar izdevējvalsts tiesību aktiem ir 
ierosinājusi kāda tiesu iestāde vai ko var 
ierosināt šādā tiesu iestādē;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kriminālprocesiem jābūt jau uzsāktiem. Izmeklēšanas pasākumus nevar veikt, ja nav 
pienācīga kriminālprocesa.

Grozījums Nr. 92
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

aa) pēc aizdomās turamā vai aizturētās 
personas pārstāvja lūguma veikt attiecīgos 
izmeklēšanas pasākumus attaisnojošu 
pierādījumu konstatēšanai;

Or. nl
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Grozījums Nr. 93
Stanimir Ilchev

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

b) tiesvedībā, ko administratīvas iestādes 
ierosinājušas par rīcību, kura kā tiesību 
normu pārkāpums ir sodāma saskaņā ar 
izdevējvalsts tiesību aktiem, ja pēc šādu 
iestāžu lēmuma var tikt ierosināta 
tiesvedība tiesā, kurai ir jurisdikcija jo 
īpaši krimināllietās;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Points (b), (c) and (d) are being svītrots because: 1) They collide with the directive's 
objectives, title and preamble. 2) The Directive is about co-operation in criminal matters and 
not about administrative, civil, disciplinary or other forms of cooperation. The legal basis of 
the Directive is Art. 82(1)(a) TFEU which refers to criminal matters only. Police co-operation 
and co-operation in civil matters are regulated by other chapters of the TFEU. It is 
inadmissible to confuse procedures relating to different sorts of cases - civil, penal, 
administrative, taxation etc. It is inadmissible to use criminal investigative measures in 
administrative, civil, taxation and other cases. Criminal investigative measures could affect to 
large extent human rights, businesses, and citizens legitimate interests and are appropriate 
only for gravest offences - crimes. Other offences are minor and merit different action. 3) The 
deleted text foresees a possibility of criminal measures in relation to future expectations that 
a criminal proceeding will be opened by a court. It is not acceptable that future expectations 
and probabilities are a basis for criminal measures. This bears a risk to violate fundamental 
human rights and to harm legitimate businesses and interests.

Grozījums Nr. 94
Stanimir Ilchev

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

c) tiesvedībā, ko tiesu iestādes 
ierosinājušas par rīcību, kura kā tiesību 
normu pārkāpums ir sodāma saskaņā ar 

svītrots
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izdevējvalsts tiesību aktiem, ja pēc šādu 
iestāžu lēmuma var tikt ierosināta 
tiesvedība tiesā, kurai ir jurisdikcija jo 
īpaši krimināllietās; un

Or. en

Pamatojums

Points (b), (c) and (d) are being svītrots because: 1) They collide with the directive's 
objectives, title and preamble. 2) The Directive is about co-operation in criminal matters and 
not about administrative, civil, disciplinary or other forms of cooperation. The legal basis of 
the Directive is Art. 82(1)(a) TFEU which refers to criminal matters only. Police co-operation 
and co-operation in civil matters are regulated by other chapters of the TFEU. It is 
inadmissible to confuse procedures relating to different sorts of cases - civil, penal, 
administrative, taxation etc. It is inadmissible to use criminal investigative measures in 
administrative, civil, taxation and other cases. Criminal investigative measures could affect to 
large extent human rights, businesses, and citizens legitimate interests and are appropriate 
only for gravest offences - crimes. Other offences are minor and merit different action. 3) The 
deleted text foresees a possibility of criminal measures in relation to future expectations that 
a criminal proceeding will be opened by a court. It is not acceptable that future expectations 
and probabilities are a basis for criminal measures. This bears a risk to violate fundamental 
human rights and to harm legitimate businesses and interests.

Grozījums Nr. 95
Stanimir Ilchev

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

d) saistībā ar a), b) un c) punktā minēto 
tiesvedību, kas attiecas uz noziedzīgiem 
nodarījumiem vai pārkāpumiem, par ko 
izdevējvalstī var saukt pie atbildības vai 
sodīt juridiskas personas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz d apakšpunkta svītrojumu: kriminālatbildība ir personīga, un tai jāattiecas uz 
fiziskām personām. Juridiskai personai pašai kā tādai nebūtu jābūt atbildīgai krimināltiesību 
ietvaros. Tai jāpiemēro tikai civilatbildība. Kriminālprocesi attiecas tikai uz noziegumiem.
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Grozījums Nr. 96
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Šīs direktīvas A pielikumā iekļautajā 
veidlapā doto EIR aizpilda un paraksta 
izdevējiestāde, kura arī apstiprina, ka tā 
saturs ir pareizs.

1. EIR izdod saskaņā ar šīs direktīvas 
1. pielikumā norādīto veidlapu. Tajā jo 
īpaši ietver šādu informāciju:

a) izdevējiestāde un/vai apstiprinošā 
iestāde;
aa) EIR mērķis un iemesls;
ab) nepieciešamā informācija, kas 
pieejama par attiecīgo(-ajām) personu(-
ām);
ac) tās krimināli sodāmās darbības 
apraksts, uz ko attiecas izmeklēšana vai 
tiesvedība, un piemērojamie 
krimināltiesību noteikumi;
ad) konkrētā(-o) izmeklēšanas 
pasākuma(-u) apraksts un iegūstamie 
pierādījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Birgit Sippel

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

Iniciatīvas teksts Grozījums

2.a Eiropas izmeklēšanas rīkojumu 
izdevējvalsts kompetentā iestāde tulko 
izpildvalsts oficiālajā valodā vai vienā no 
tās oficiālajām valodām.
Direktīvas A pielikumā norādīto veidlapu 
izpildvalsts kompetentā iestāde tulko 
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izdevējvalsts oficiālajā valodā vai vienā no 
tās oficiālajām valodām.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Sarah Ludford

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

Iniciatīvas teksts Grozījums

2.a Izdevējvalsts kompetentā iestāde EIR, 
kas izdots A pielikumā norādītajā formā, 
tulko izpildvalsts oficiālajā valodā vai 
vienā no tās oficiālajām valodām saskaņā 
ar 5. panta 2. punkta noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Šis formulējums ir ņemts no Eiropas aizsardzības rīkojuma, kurā ir precīzi noteikumi par 
tulkojumiem.

Grozījums Nr. 99
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

5.a pants
Maznozīmīgi pārkāpumi

Ja izpildiestādei ir iemesli uzskatīt, ka
a) izmeklēšanas pasākumus attiecas uz 
pārkāpumu, ko tā varētu uzskatīt par ļoti 
maznozīmīgu, vai
b) ir iespējams, ka galīgais sods lietā 
varētu būt ļoti mazs,
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izpildiestāde apspriežas ar izdevējiestādi 
par nepieciešamību veikt izmeklēšanas 
pasākumu konkrētajā lietā, ja šāds 
paskaidrojums nav sniegts EIR vai ja 
izpildiestāde pēc EIR saņemšanas 
uzskata, ka nevar būt atbilstoši izpildīt 
EIR attiecībā uz maznozīmīgu 
pārkāpumu. Pēc šādas apspriešanās 
izdevējiestāde var lemt par EIR 
anulēšanu.

Or. en

Pamatojums

Šis pants palīdz nodrošināt, ka EIR ir izdots samērīgi; jānovērš neatbilstoša izmantošana, kas 
rodas Eiropas apcietināšanas ordera kontekstā.

Grozījums Nr. 100
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

5.a pants
Izdevējiestāde ikvienā gadījumā novērtē 
šos nosacījumus. Ja izpildiestādei ir 
iemesli uzskatīt, ka
a) izmeklēšanas pasākums nav samērīgs 
vai
b) runa ir par pārkāpumu, ko tā varētu 
uzskatīt par ļoti maznozīmīgu,
izpildiestāde apspriežas ar izdevējiestādi 
par nepieciešamību veikt izmeklēšanas 
pasākumu konkrētajā lietā, ja šāds 
paskaidrojums nav sniegts EIR. Pēc šādas 
apspriešanās izdevējiestāde var lemt par 
EIR anulēšanu.

Or. en
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Pamatojums

Padome un referents ir pievienojuši 5.a pantu. Šis grozījums ir saistīts ar referenta ierosināto 
līdzīgo grozījumu Nr. 24, taču ietver koncepciju par maznozīmīgiem pārkāpumiem, kas var 
atšķirties pēc proporcionalitātes principa.

Grozījums Nr. 101
Nuno Melo

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

5.a pants
Nosacījumi EIR izdošanai un nosūtīšanai
1. EIR var izdot tikai tādā gadījumā, ja 
izdevējiestāde ir pārliecināta, ka ir ievēroti 
šādi nosacījumi:
a) EIR izdošana ir nepieciešama un 
samērīga 4. pantā minētās tiesvedības 
veikšanai;
b) EIR minētās izmeklēšanas darbības 
būtu nosakāmas ar tādiem pašiem 
nosacījumiem kā līdzīgā valsts līmeņa 
lietā.
2. Izdevējiestāde šos nosacījumus novērtē 
ikvienā gadījumā.
3. Pēc tam, kad ir novērtēta atbilstība EIR 
izdošanas nosacījumiem, vajadzības 
gadījumā pirms nosūtīšanas izpildiestādei 
to saskaņā ar šo direktīvu apstiprina 
tiesnesis, tiesa, izmeklēšanas tiesnesis vai 
prokurors.

Or. en

Pamatojums

Sistemātiskā ziņā direktīva vienmēr ļauj kontrolēt proporcionalitātes prasību attiecībā uz 
izdevējvalsti un izpildvalsti, izmantojot 10. panta noteikumus.
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Grozījums Nr. 102
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

5.a pants
1. EIR var izdot tikai tādā gadījumā, ja 
izdevējiestāde ir pārliecināta, ka ir ievēroti 
šādi nosacījumi:
a) EIR izdošana ir nepieciešama un 
samērīga 4. pantā minētās tiesvedības 
veikšanai;
b) EIR minētās izmeklēšanas darbības 
būtu nosakāmas ar tādiem pašiem 
nosacījumiem kā līdzīgā valsts līmeņa 
lietā.
2. Izdevējiestāde šos nosacījumus novērtē 
ikvienā gadījumā. Izņēmuma gadījumos 
tos novērtē izpildiestāde, ja ir stabils 
pamats uzskatīt, pamatojoties uz 
skaidriem un objektīviem pierādījumiem, 
ka pasākumi nav samērīgi vai ir pamatoti 
neattaisnojami un nav izmantojami 
izdevējvalsts iekšējā procedūrā.
3. Pēc tam, kad ir novērtēta atbilstība EIR 
izdošanas nosacījumiem, pirms 
nosūtīšanas izpildiestādei to saskaņā ar šo 
direktīvu apstiprina tiesnesis, tiesa, 
izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

2. Neskarot 2. panta b) punktu, ikviena 2. Neskarot 2. panta b) punktu, ikviena 
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dalībvalsts var izraudzīties centrālo iestādi 
vai, ja tās tiesību sistēma to paredz, vairāk 
nekā vienu centrālo iestādi, kas palīdz 
kompetentajām tiesu iestādēm. Dalībvalsts, 
ja to prasa tās tiesu sistēmas 
organizatoriskā struktūra, var savai(-ām) 
centrālajai(-ām) iestādei(-ēm) uzlikt 
atbildību par EIR administratīvo 
nosūtīšanu un saņemšanu, kā arī par citu 
oficiālu saraksti, kas ar to saistīta.

dalībvalsts var izraudzīties centrālo iestādi 
vai, ja tās tiesību sistēma to paredz, vairāk 
nekā vienu centrālo iestādi, kas palīdz 
kompetentajām tiesu iestādēm. Dalībvalsts, 
ja to prasa tās tiesu sistēmas 
organizatoriskā struktūra, var savai(-ām) 
centrālajai(-ām) iestādei(-ēm) uzlikt 
atbildību par EIR administratīvo 
nosūtīšanu un saņemšanu, kā arī par citu 
oficiālu saraksti, kas ar to saistīta. Šīs 
centrālās iestādes locekļus ieceļ tiesnešu 
apvienības, kas tos izvēlas tiesas iekšienē. 
Lai arī šai iestādei nav izmeklēšanas 
varas, tai jāievēro noslēpumu 
neizpaušanas un krimināllietas obligātas 
ierosināšanas principi, kas parasti, veicot 
savas darbības, jāievēro tiesnešiem, kuri 
veic izmeklēšanu.

Or. it

Grozījums Nr. 104
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

3. Ja izdevējiestāde vēlas, tad nosūtīšanai 
var izmantot Eiropas Tiesiskās sadarbības 
tīkla drošo telesakaru sistēmu.

3. Ja izdevējiestāde vēlas, tad nosūtīšanai 
var izmantot Eiropas Tiesiskās sadarbības 
tīkla drošo telesakaru sistēmu vai Eurojust.

Or. it

Grozījums Nr. 105
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

4. Ja izpildiestāde nav zināma, tad 4. Ja izpildiestāde nav zināma, tad 
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izdevējiestāde, tostarp ar Eiropas Tiesiskās 
sadarbības tīkla kontaktpunktu palīdzību, 
dara visu, kas vajadzīgs, lai no izpildvalsts 
saņemtu šādu informāciju.

izdevējiestāde, tostarp ar Eurojust un
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla 
kontaktpunktu palīdzību, dara visu, kas 
vajadzīgs, lai no izpildvalsts saņemtu šādu 
informāciju.

Or. it

Grozījums Nr. 106
Stanimir Ilchev

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

6. Visas grūtības, kas saistītas ar jebkādu 
EIR izpildei vajadzīgu dokumentu 
nosūtīšanu vai autentiskumu, risina tiešā 
saziņā starp iesaistīto izdevējiestādi un 
izpildiestādi vai, ja vajadzīgs, iesaistot 
dalībvalstu centrālās iestādes.

6. Visas grūtības, kas saistītas ar jebkādu 
EIR izpildei vajadzīgu dokumentu 
nosūtīšanu vai autentiskumu, risina tiešā 
saziņā starp iesaistīto izdevējiestādi un 
izpildiestādi vai, ja vajadzīgs, iesaistot 
dalībvalstu centrālās iestādes. Izpildiestāde 
pārbauda EIR autentiskumu un 
izdevējiestādes kompetenci.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

6. Visas grūtības, kas saistītas ar jebkādu 
EIR izpildei vajadzīgu dokumentu 
nosūtīšanu vai autentiskumu, risina tiešā 
saziņā starp iesaistīto izdevējiestādi un 
izpildiestādi vai, ja vajadzīgs, iesaistot 
dalībvalstu centrālās iestādes.

6. Visas grūtības, kas saistītas ar jebkādu 
EIR izpildei vajadzīgu dokumentu 
nosūtīšanu vai autentiskumu, risina tiešā 
saziņā starp iesaistīto izdevējiestādi un 
izpildiestādi vai, ja vajadzīgs, iesaistot 
dalībvalstu centrālās iestādes. Eurojust 
savu pilnvaru robežās sniedz palīdzību 
visos ar EIR izdošanu, nosūtīšanu un 
izpildīšanu saistītajos jautājumos, lai 
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atvieglotu tā izmantošanu. 

Or. it

Grozījums Nr. 108
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

2.a Ikviens papildu EIR jāapliecina 
saskaņā ar 5. panta noteikumiem un 
jāapstiprina saskaņā ar 5.a panta 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai ikviens papildu EIR tiktu izdots saskaņā ar tādiem pašiem kritērijiem kā 
sākotnējais EIR.

Grozījums Nr. 109
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

3. Izdevējiestāde var lūgt, lai viena vai 
vairākas izdevējvalsts iestādes piedalās 
EIR izpildē, sniedzot atbalstu izpildvalsts 
kompetentajām iestādēm. Izpildvalsts šādu 
lūgumu izpilda, ja šāda piedalīšanās nav 
pretrunā izpildvalsts tiesību 
pamatprincipiem.

3. Izdevējiestāde var lūgt, lai viena vai 
vairākas izdevējvalsts iestādes piedalās 
EIR izpildē, sniedzot atbalstu izpildvalsts 
kompetentajām iestādēm. Izpildiestāde
šādu lūgumu izpilda, ja

a) šāda piedalīšanās nav pretrunā 
izpildvalsts iekšzemes tiesību aktiem;
aa) šāda piedalīšanās nekaitē svarīgām 
tās valsts drošības interesēm un,
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ab) ja izdevējvalsts iestāžu piedalīšanās 
pārmērīgi neapgrūtina izpildvalsts 
resursus.
Izdevējvalsts iestādēm, kuras ir 
pārstāvētas izpildvalstī, izpildot EIR, ir 
saistoši izpildvalsts tiesību akti. Tām nav 
nekādas tiesībaizsardzības pilnvaras 
izpildvalsts teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi paskaidrot, kādos apstākļos un saskaņā ar kādiem juridiskiem ierobežojumiem citu 
dalībvalstu amatpersonas var piedalīties izmeklēšanas procesos citā dalībvalstī un kāds tur ir 
viņu tiesiskais stāvoklis.

Grozījums Nr. 110
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

b) EIR norādītais izmeklēšanas pasākums 
pastāv izpildvalsts tiesību aktos, taču tā 
izmantošana ir atļauta vienīgi saistībā ar 
konkrētiem noziedzīgiem nodarījumiem 
vai šādu nodarījumu kategorijām, kas 
neietver noziedzīgo nodarījumu, uz kuru 
attiecas EIR; vai

b) EIR norādītais izmeklēšanas pasākums 
pastāv izpildvalsts tiesību aktos, taču nav 
pieļaujams līdzīgā lietā; vai

Or. en

Grozījums Nr. 111
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

c) izmeklēšanas pasākumam, ko c) izmeklēšanas pasākumam, ko 
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izraudzījusies izpildiestāde, būs tāds pats 
rezultāts kā pasākumam, kas paredzēts 
attiecīgajā EIR, taču to var panākt, mazākā 
mērā izmantojot piespiedu līdzekļus.

izraudzījusies izpildiestāde, būs tāds pats 
rezultāts kā pasākumam, kas paredzēts 
attiecīgajā EIR, taču to var panākt, mazākā 
mērā izmantojot apgrūtinošus līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

2. Ja izpildiestāde nolemj izmantot 
1. punktā minēto iespēju, tad tā vispirms
informē izdevējiestādi, kura var nolemt 
atsaukt attiecīgo EIR.

2. Ja izpildiestāde nolemj izmantot 
1. punktā minēto iespēju, tad tā, iespējams
ar Eurojust palīdzību, apspriežas ar 
izdevējiestādēm, lai apzinātu alternatīvus 
pasākumus, kas labāk piemēroti 
konkrētajiem apstākļiem; pēc šīs 
apspriešanās izpildiestāde oficiāli informē 
izdevējiestādi, kura var nolemt atsaukt 
attiecīgo EIR.

Or. it

Grozījums Nr. 113
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

2.a Ja saskaņā ar 1. punkta noteikumiem 
EIR paredzētais izmeklēšanas pasākums 
nav paredzēts izpildvalsts tiesību aktos vai 
arī tas nebūtu pieejams līdzīgā iekšzemes 
lietā un ja nav cita izmeklēšanas 
pasākuma, kam būtu tāds pats rezultāts kā 
prasītajam pasākumam, izpildiestādei 
jāpaziņo izdevējiestādei, ka nav bijis 
iespējams sniegt prasīto palīdzību.
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Or. en

Grozījums Nr. 114
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

aa) EIR ir pretrunā Eiropas Pamattiesību 
hartai vai izpildvalsts konstitucionālajiem 
principiem;

Or. it

Grozījums Nr. 115

Direktīvas priekšlikums
10. pants - 1. punkts - -ab apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

-ab) EIR attiecas uz faktiem, kam saskaņā 
ar izpildvalsts tiesību aktiem nav 
nozieguma vai nodarījuma sastāva, 
izņemot apstākļus un 
kriminālpārkāpumus, kas norādīti 
2. panta 2. punktā Padomes 2002. gada 
13. jūnija Pamatlēmumā 2002/584/JHA 
par Eiropas apcietināšanas orderi un par 
nodošanas procedūrām starp 
dalībvalstīm1, uz ko neattiecas dubultās 
sodāmības pārbaude;
_______________
1 OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Jāizveido saskaņota sistēma par dubulto sodāmību starp EIR direktīvu un spēkā esošajiem 
2. panta 2. punkta noteikumiem Pamatdirektīvā 2002/584/JHA par EAO. Dalībvalstis 
nedrīkstētu kontrolēt dubulto sodāmību attiecībā uz 32 noziegumiem un apstākļiem, kas 
uzskaitīti minētajos noteikumos.
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Grozījums Nr. 116
Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

aa) EIR attiecas uz faktiem, kas nerada 
sankcijas par maznozīmīgiem 
pārkāpumiem saskaņā ar izpildvalsts 
tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Kinga Göncz

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

aa) ja ir pārkāpts tiesas neatkarības un 
objektivitātes princips;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Kinga Göncz

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

ab) ja ir skaidrs pierādījums, ka nav 
ievērotas tās personas pamattiesības, uz 
ko attiecas kriminālprocess, kā arī nav 
piešķirtas tiesības uz advokāta pieejamību 
un attiecīgā gadījumā tiesības uz mutisko 
tulkojumu;
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Or. en

Grozījums Nr. 119
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

da) ja rīcība, par kuru ir izsniegts EIR, 
nav pārkāpums saskaņā ar izpildvalsts 
tiesību aktiem un ja pieprasītais 
izmeklēšanas pasākums ir piespiedu, 
tostarp, ja tas saistīts ar meklēšanu vai 
pārmeklēšanu, veicot ķermeņa pārbaudes, 
vai personas ķermeņa materiāla vai 
biometrisko datu, piemēram, DNS vai 
pirkstu nospiedumu, iegūšanu.

Or. en

Pamatojums

Mēs piekrītam referenta ierosinātajai jaunajai struktūrai un atteikuma iemeslu 
paplašināšanai. Tomēr atzīt dubulto sodāmību ikvienā jomā nozīmē tiesiskās sadarbības 
pārmērīgu aizkavēšanu. Dubultā sodāmība būtu jāpārbauda tikai tad, ja prasītais pasākums 
ir piespiedu.

Grozījums Nr. 120
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
10. punkts – 1.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

1.a Ja EIR ir pretrunā izpildvalsts 
konstitucionālajiem principiem, to var 
iesniegt izpildvalsts tiesā.

Or. it
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Grozījums Nr. 121
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1.b punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

1.b Izpildiestādei nav nekādu tiesību 
noraidīt EIR, ja izmeklēšana ir pieprasīta 
ar organizēto noziedzību, mafiju un 
terorismu saistītu iemeslu dēļ, izņemot 
gadījumus, kad ar EIR tiek pārkāpta 
Eiropas Pamattiesību harta vai 
izpildvalsts konstitucionālie principi.

Or. it

Grozījums Nr. 122
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

5. Ja kompetentajai izpildiestādei konkrētā 
lietā nav iespējams ievērot 3. punktā 
noteikto termiņu, tad tā ar jebkādiem 
līdzekļiem nekavējoties informē 
izdevējvalsts kompetento iestādi, norādot 
kavēšanās iemeslus un paredzamo laiku, 
kas vajadzīgs lēmuma pieņemšanai. Šādā 
gadījumā 3. punktā noteikto termiņu var 
pagarināt ne vairāk kā par 30 dienām.

5. Ja kompetentajai izpildiestādei konkrētā 
lietā nav iespējams ievērot 3. punktā 
noteikto termiņu vai 2. punktā minēto 
konkrēto datumu, tad tā ar jebkādiem 
līdzekļiem nekavējoties informē 
izdevējvalsts kompetento iestādi, norādot 
kavēšanās iemeslus un paredzamo laiku, 
kas vajadzīgs lēmuma pieņemšanai. Šādā 
gadījumā 3. punktā noteikto termiņu var 
pagarināt ne vairāk kā par 30 dienām.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts
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Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Izpildiestāde bez liekas kavēšanās 
izdevējvalstij nosūta pierādījumus, kas 
iegūti, izpildot EIR. Ja tas lūgts attiecīgajā 
EIR un ja iespējams saskaņā ar izpildvalsts 
tiesību aktiem, tad iegūtos pierādījumus 
nekavējoties nodod izdevējvalsts 
kompetentajām iestādēm, kas saskaņā ar 
8. panta 3. punktu palīdz EIR izpildē.

1. Izpildiestāde bez liekas kavēšanās 
izdevējvalstij nosūta pierādījumus, kas 
iegūti vai jau ir izpildvalsts kompetento 
iestāžu rīcībā, izpildot EIR. Ja tas lūgts 
attiecīgajā EIR un ja iespējams saskaņā ar 
izpildvalsts tiesību aktiem, tad iegūtos 
pierādījumus nekavējoties nodod 
izdevējvalsts kompetentajām iestādēm, kas 
saskaņā ar 8. panta 3. punktu palīdz EIR 
izpildē.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Izpildiestāde bez liekas kavēšanās 
izdevējvalstij nosūta pierādījumus, kas 
iegūti, izpildot EIR. Ja tas lūgts attiecīgajā 
EIR un ja iespējams saskaņā ar 
izpildvalsts tiesību aktiem, tad iegūtos 
pierādījumus nekavējoties nodod 
izdevējvalsts kompetentajām iestādēm, kas 
saskaņā ar 8. panta 3. punktu palīdz EIR 
izpildē. 

1. Izpildiestāde bez liekas kavēšanās 
izdevējvalstij nosūta pierādījumus, kas 
iegūti, izpildot EIR. Ja tas lūgts attiecīgajā 
EIR, tad iegūtos pierādījumus nekavējoties 
nodod izdevējvalsts kompetentajām 
iestādēm, kas saskaņā ar 8. panta 3. punktu 
palīdz EIR izpildē. 

Or. it

Grozījums Nr. 125
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)
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Iniciatīvas teksts Grozījums

2.a Ja attiecīgajiem priekšmetiem, 
dokumentiem vai datiem jau ir bijusi 
nozīme citā tiesvedībā, izpildiestāde var 
pēc nepārprotami izteikta izdevējiestādes 
pieprasījuma un apspriešanās ar to uz 
laiku pārsūtīt pierādījumus ar 
nosacījumu, ka tie tiks atgriezti 
izpildvalstij, tiklīdz tie izdevējvalstī vairs 
nebūs vajadzīgi, vai jebkurā citā 
laikā/gadījumā, par kuru panākta 
vienošanās starp kompetentajām 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Nuno Melo

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Iniciatīvas teksts Grozījums

Ieinteresētajām personām saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem ir pieejami tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi. EIR izdošanas 
materiālos iemeslus var apstrīdēt tikai ar 
prasību, kas celta izdevējvalsts tiesā.

1. Ieinteresētajām personām, tostarp 
labticīgām trešām personām, var paredzēt 
tiesiskās aizsardzības līdzekli pret EIR 
atzīšanu un izpildi, lai aizsargātu 
likumīgās intereses tiesā izpildvalstī.
1.a EIR izdošanas materiālos iemeslus var 
apstrīdēt tikai ar prasību, kas celta 
izdevējvalsts tiesā.

1.b Ja tiesības uz tiesiskās aizsardzības 
līdzekli tiek īstenotas saskaņā ar 
1. punktu, par to informē tiesu iestādi, kā 
arī par tiesiskās aizsardzības līdzekļa 
pamatojumu, lai tā var īstenot savas 
procesuālās tiesības.
1.c Ja tādā veidā netiek skarta vajadzība 
nodrošināt izmeklēšanas konfidencialitāti, 
kā paredzēts 18. panta 1. punktā, 
izdevējvalsts un izpildvalsts iestādes sniedz 
ieinteresētajām personām attiecīgu un 
atbilstošu informāciju, lai garantētu 
tiesību uz tiesiskās aizsardzības līdzekli 
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efektīvu īstenošanu un iepriekšējos 
punktos minētās tiesības rīkoties.
1.d Izvirzītajai tiesiskajai aizsardzībai ir 
tikai devolutīva iedarbība, un tā neaptur 
izdevējvalsts pieprasīto izmeklēšanas 
pasākumu.
1.e Neraugoties uz to, neizlemtas tiesiskās 
aizsardzības gadījumā iegūto pierādījumu 
izdevējvalstij pārsūta tikai pēc galīgā 
lēmuma pieņemšanas par tiesisko 
aizsardzību.
1.f Ieinteresētā persona drīkst lūgt 
pagaidu atlikšanas piemērošanu, 
pieprasot tiesisko aizsardzību, kas 
pierāda, ka izdevējvalsts pieprasījuma 
izpilde radītu minētajai personai nopietnu 
vai neatgriezenisku kaitējumu.
1.g Iepriekšējā punkta vajadzībām tiesa 
var apturēt pasākumu, lai nodrošinātu 
ieinteresētās personas tiesības, vienlaikus 
ņemot vērā pierādījuma saglabāšanu un 
izdevējvalsts veiktā pieprasījuma 
efektivitāti.
1.h Neraugoties uz šā panta 1.e punkta 
piemērošanu, izdevējvalsts var pieprasīt, 
lai iegūtais pierādījums tiktu pārsūtīts, 
līdz tiek pieņemts galīgais lēmums par 
tiesisko aizsardzību, ja tā pierāda, ka 
pierādījuma paturēšana izpildvalstī radītu 
neatgriezenisku kaitējumu un apdraudētu 
izmeklēšanu, kas pamato pieprasījumu.
1.i Iepriekšējā punkta vajadzībām un 
ieinteresētās personas sekmīgas tiesiskās 
aizsardzības gadījumā uz izdevējvalsti 
tiesiskās aizsardzības procedūras laikā 
pārsūtītais pierādījums netiek izmantots 
vai tiek iznīcināts atkarībā no konkrētās 
lietas un atbilstoši pierādījuma veidam.

Or. en

Pamatojums
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Referents vēlas nodrošināt ikvienas ieinteresētās personas efektīvas tiesības uz tiesiskās 
aizsardzības līdzekli, bet vienlaikus arī nodrošināt, ka tas netiks izmantots tikai kā 
vilcināšanas mehānisms, kā to izmeklēšanu efektivitātes traucēklis, kas pamato pieprasījumu.

Grozījums Nr. 127
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Iniciatīvas teksts Grozījums

Ieinteresētajām personām saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem ir pieejami tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi. EIR izdošanas 
materiālos iemeslus var apstrīdēt tikai ar 
prasību, kas celta izdevējvalsts tiesā.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai ļautu ikvienai ieinteresētajai pusei vai 
personai pārskatīt tiesā EIR izdošanu, 
atzīšanu un izpildi nolūkā saglabāt tās 
likumīgās intereses.
1.a Tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret 
EIR atzīšanu un izpildi lūdz izpildvalsts 
kompetentā iestāde saskaņā ar minētās 
valsts tiesību normām.
1.b Tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret 
EIR izdošanu, tostarp jautājumu, vai ir 
ievēroti 5.a panta 1. punktā norādītie 
apstākļi, var lūgt tikai izdevējvalsts 
kompetentā iestāde. Izdevējvalsts 
nodrošina, ka attiecīgie tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi ir tādi, kādi ir 
pieejami arī salīdzināmā iekšzemes lietā.
1.c Izdevējiestādes un izpildiestādes veic 
vajadzīgos pasākumus, lai ļautu lūgt 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus atbilstoši 
1.a un 1.b punktam, īpaši nodrošinot 
atbilstošu un piemērotu informāciju 
ieinteresētajām pusēm vai personām 
vienkāršā valodā, ko tās var saprast, par 
iespējām lūgt attiecīgos tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus. Izdevējvalsts sniedz 
informāciju, pamatojoties uz tās valsts 
tiesību aktiem, par tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem, kas pieejami pret EIR 
izdošanu vai pret tajā prasītu 
izmeklēšanas pasākumu.
1.d Dalībvalstis nodrošina, ka jebkādi 



PE480.869v01-00 42/76 AM\891612LV.doc

LV

laika ierobežojumi 1.a un 1.b punktā 
minētās tiesiskās aizsardzības līdzekļa 
lūgšanai tiek piemēroti veidā, kas 
nodrošina iespēju ieinteresētajām pusēm 
vai personām efektīvi aizstāvēt šos 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus.
1.e Ja 1.a punktā minēto tiesiskās 
aizsardzības līdzekli lūdz izpildvalstī, 
izpildvalsts kompetentā iestāde informē 
izdevējiestādi par to un par norādītajiem 
iemesliem šā tiesiskās aizsardzības 
līdzekļa lūgšanai, lai izdevējiestāde varētu 
iesniegt pamatojumu, ko tā uzskata par 
vajadzīgu. Izdevējiestādi informē par 
tiesvedības iznākumu.
1.f Ja 1.b punktā minēto tiesiskās 
aizsardzības līdzekli lūdz izdevējvalstī, 
izdevējvalsts kompetentā iestāde informē 
izpildiestādi par to un par norādītajiem 
iemesliem šā tiesiskās aizsardzības 
līdzekļa lūgšanai, lai izpildiestāde varētu 
iesniegt pamatojumu, ko tā uzskata par 
vajadzīgu. Izpildiestādi informē par 
tiesvedības iznākumu.
1.g Izpildvalsts aptur pierādījuma 
nosūtīšanu līdz lēmuma pieņemšanai par 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas lūgti 
atbilstoši 1.a vai 1.b punktam.
1.h Ja ieinteresētās puses vai personas 
izpildvalstī iesniedz iebildumus par 
būtiskiem EIR izdošanas iemesliem, tos 
nekavējoties nosūta izdevējiestādei. 
Izdevējiestāde informē izpildiestādi, vai 
nosūtīšanu atbilstoši pirmajam teikumam 
uzskata par tiesiskās aizsardzības līdzekli, 
vai arī tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir 
lūgts citā veidā. Izpildiestāde aptur 
pierādījuma nosūtīšanu līdz šīs 
informācijas saņemšanai.

Or. en

Pamatojums

Šis teksts ir aizgūts no Eiropas pierādījumu iegūšanas rīkojuma, veicot nelielus 
pārveidojumus. Dalībvalstīm jānodrošina, ka ieinteresētās personas var lūgt tiesiskās 
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aizsardzības līdzekli arī pret EIR izdošanu (1. punkts). Tas atbilst referenta pieejai, liekot 
apturēt pierādījuma nosūtīšanu līdz lēmuma pieņemšanai par tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem (1.g punkts). 1.h punkta noteikumi ļauj pilsoņiem, ko skāris EIR, iesniegt likumīgus 
iebildumus pret EIR arī izpildvalstī.

Grozījums Nr. 128
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Iniciatīvas teksts Grozījums

Ieinteresētajām personām saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem ir pieejami tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi. EIR izdošanas 
materiālos iemeslus var apstrīdēt tikai ar 
prasību, kas celta izdevējvalsts tiesā.

Ieinteresētajām personām saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem ir pieejami tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi. EIR izdošanas 
materiālos iemeslus var apstrīdēt ar 
prasību, kas celta izdevējvalsts vai 
izpildvalsts tiesā.

Or. de

Pamatojums

Lai ieviestu principu par izmeklēšanas pasākumu savstarpējo atzīšanu kriminālizmeklēšanas 
jomā, jānodrošina iesaistīto pilsoņu tiesību efektīva aizsardzība. Ja attiecīgajai personai būtu 
tiesības pieprasīt tiesību aizsardzību tikai izdevējvalstī, nepietiekamā izpratne par visbiežāk 
nepazīstamo juridisko kārtību un valodas problēmas nepieļaujami apgrūtinātu efektīvi īstenot 
tiesības uz aizsardzību.

Grozījums Nr. 129
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Iniciatīvas teksts Grozījums

Ieinteresētajām personām saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem ir pieejami tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi. EIR izdošanas 
materiālos iemeslus var apstrīdēt tikai ar 
prasību, kas celta izdevējvalsts tiesā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienai 
ieinteresētajai personai, tostarp 
labticīgām trešām personām, ir tiesības uz 
tādiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem 
pret EIR atzīšanu un izpildi, kas atbilst 
tiem, kuri būtu pieejami līdzīgā iekšzemes 
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lielā izpildvalsts tiesā.
1.a EIR izdošanas materiālos iemeslus var 
apstrīdēt tikai ar prasību, kas celta 
izdevējvalsts tiesā, ja vien šie iemesli 
neattiecas uz EIR proporcionalitāti vai arī 
tas nav pamatoti neattaisnojams.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Iniciatīvas teksts Grozījums

Ieinteresētajām personām saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem ir pieejami tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi. EIR izdošanas 
materiālos iemeslus var apstrīdēt tikai ar 
prasību, kas celta izdevējvalsts tiesā.

1. Ieinteresētajām personām, tostarp 
labticīgām trešām personām, var paredzēt 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret EIR 
atzīšanu vai izpildi, lai aizsargātu 
likumīgas intereses tiesā izpildvalstī.
1.a EIR izdošanas materiālos iemeslus var 
apstrīdēt tikai ar prasību, kas celta 
izdevējvalsts tiesā.

1.b Ja tiesības uz tiesiskās aizsardzības 
līdzekli tiek īstenotas saskaņā ar 
1. punktu, par to informē tiesu iestādi, kā 
arī par tiesiskās aizsardzības līdzekļa 
pamatojumu, lai tā var īstenot savas 
procesuālās tiesības.
1.c Ja tādā veidā netiek skarta vajadzība 
nodrošināt izmeklēšanas konfidencialitāti, 
kā tas paredzēts 18. panta 1. punktā, 
izdevējvalsts un izpildvalsts iestādes sniedz 
ieinteresētajām personām attiecīgu un 
atbilstošu informāciju, lai garantētu 
tiesību uz tiesiskās aizsardzības līdzekli 
efektīvu īstenošanu un iepriekšējos 
punktos minētās tiesības rīkoties.
1.d Gadījumā, ja pierādījums jau ir 
nosūtīts saskaņā ar 12. panta 
noteikumiem un EIR atzīšana vai izpilde 
ir sekmīgi apstrīdēta izpildvalstī, šo 
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lēmumu ņem vērā izdevējvalstī saskaņā ar 
tās valsts tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Efektīvs tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir jānodrošina, cik ātri iespējams. Situācija, kas var 
rasties, ja EIR ir sekmīgi apstrīdēts, bet pierādījums jau ir nosūtīts uz citu dalībvalsti, ir 
jāaplūko atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem dalībvalstīs saskaņā ar savstarpējas 
atzīšanas principu.

Grozījums Nr. 131
Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka visi 1. punktā 
minētie prasības iesniegšanas termiņi ir 
piemēroti tā, lai garantētu efektīvu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu iespējamību 
ieinteresētajām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

Lai aizsargātu likumīgās intereses, 
dalībvalstis nodrošina, ka ikvienai 
ieinteresētajai personai ir tiesības uz 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas ir 
līdzvērtīgi tiem, kas būtu pieejami līdzīgā 
iekšzemes lietā, lai apstrīdētu EIR 
atzīšanu vai izpildi vai konkrēto 
izmeklēšanas pasākumu.
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Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai būtu tiesiskās aizsardzības līdzeklis, kas apstrīdētu ne tikai izmeklēšanas 
pasākumu, bet arī atzīšanu un izpildi gadījumos, ja valsts tiesību akti paredz, ka ieinteresētās 
personas tiek informētas pirms un pēc pasākuma veikšanas.

Grozījums Nr. 133
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
14. pants – virsraksts

Iniciatīvas teksts Grozījums

Atzīšanas vai izpildes atlikšanas iemesli Izpildes atlikšanas iemesli

Or. it

Grozījums Nr. 134
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. EIR atzīšanu vai izpildi izpildvalstī 
drīkst atlikt, ja:

1. EIR izpildi izpildvalstī drīkst atlikt, ja:

Or. it

Grozījums Nr. 135
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

1.a Ja attiecīgie priekšmeti, dokumenti un 
dati jau tiek izmantoti citā tiesas procesā, 
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izpildiestāde pēc izdevējiestādes 
pieprasījuma un pēc apspriešanās ar to 
var uz laiku nosūtīt pierādījumus ar 
nosacījumu, ka tie tiks atdoti izpildvalstij 
tūlīt pēc tam, kad vairs nebūs vajadzīgi 
izpildvalstij, vai jebkurā citā brīdī, par 
kuru vienojušās kompetentās iestādes.

Or. it

Grozījums Nr. 136
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i ievilkums

Iniciatīvas teksts Grozījums

i) par visiem lēmumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar 10. panta 1. punktu;

i) par visiem lēmumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar 9. vai 10. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

ba) izdevējiestāde nekavējoties informē 
izpildiestādi par jebkādiem EIR 
grozījumiem vai tā termiņa paiešanu vai 
atsaukšanu.

Or. en

Pamatojums

Juridiskās noteiktības nolūkā ir svarīgi, lai EIR tiktu anulēts gan izdevējvalstī, gan 
izpildvalstī, ja to nevar īstenot.
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Grozījums Nr. 138
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

4.a Personas dati, kas apstrādāti, īstenojot 
šo direktīvu, jāaizsargā saskaņā ar 
Padomes 2008. gada 27. novembra 
Pamatlēmumu 2008/977/JHA par tādu 
personas datu aizsardzību, ko apstrādā, 
policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties 
krimināllietās,1 un saskaņā ar principiem, 
kas paredzēti Eiropas Padomes 
1981. gada Konvencijā par personu 
aizsardzību attiecībā uz automātisku 
personas datu apstrādi.
_______________
1 OV L 350, 30.12.2008., 60. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4.b punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

4.b Pierādījumu, kas iegūts ar EIR, 
nedrīkst izmantot citā nolūkā, kā tikai 
nozieguma novēršanā, izmeklēšanā, 
atklāšanā vai tiesvedībā vai 
kriminālsankciju piemērošanā un 
aizstāvības tiesību īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Sarah Ludford
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4.c punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

4.c Dalībvalstis nodrošina, ka to iestādes, 
kas kontrolē personas datus, veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai būtu 
pārredzama un viegli pieejama politika 
attiecībā uz personas datu apstrādi un 
datu subjektu tiesību īstenošanu attiecībā 
uz 13. pantā minētajiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4.d punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

4.d Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā 
iestāde pieņem politiku un īsteno 
atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu to, 
ka personas datu apstrāde tiek veikta 
saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstoši šai direktīvai.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Nuno Melo

Direktīvas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

Izmaksas
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Visus ar izmeklēšanas pieprasījumu 
saistītos izdevumus nolūkā iegūt 
pierādījumus sadala vienādās daļās starp 
izdevējvalsti un izpildvalsti, ja vien abas 
attiecīgās valstis konkrētās lietās nav 
iepriekš vienojušās par atšķirīgu izmaksu 
sadalījumu.

Or. en

Pamatojums

Lai sadalītu atbildību par EIR pieprasījuma izpildi, paredzēts izmaksu vienlīdzīgs sadalījums. 
Tas novērsīs pārmērīgos un neparedzētos EIR līdzekļus, kādi būtu, ja tikai viena no pusēm 
segtu šīs izmaksas. Iespējams, ka konkrētās lietās un, ievērojot īpašos apstākļus, iepriekš 
varētu vienoties par atšķirīgu izmaksu sadalījumu.

Grozījums Nr. 143
Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

18.a pants
Nosacījumi par personas datu 

izmantošanu
1. Personas dati, kas apstrādāti, īstenojot 
šo direktīvu, tiek aizsargāti saskaņā ar 
Padomes 2008. gada 27. novembra 
Pamatlēmumu 2008/977/JHA par tādu
personas datu aizsardzību, ko apstrādā, 
policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties 
krimināllietās, un saskaņā ar principiem, 
kas paredzēti Eiropas Padomes 
1981. gada Konvencijā par personu 
aizsardzību attiecībā uz automātisku 
personas datu apstrādi.
2. Personas datus, kas iegūti saskaņā ar 
šo direktīvu, izdevējvalsts var izmantot 
tiesvedībā, attiecībā uz kuru var izdot 
EIR.
Ikvienā nolūkā, kas atšķiras no šajā 
punktā norādītā, saskaņā ar šo direktīvu 



AM\891612LV.doc 51/76 PE480.869v01-00

LV

iegūtos personas datus var izmantot tikai 
ar izpildvalsts iepriekšēju piekrišanu, ja 
vien izdevējvalsts nav ieguvusi piekrišanu 
no datu subjekta.
3. Īpašas lietas gadījumā izpildvalsts var 
pieprasīt dalībvalstij, uz kuru ir nosūtīti 
personas dati, sniegt informāciju par datu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
19. pants – virsraksts

Iniciatīvas teksts Grozījums

Apcietinātu personu pārvešana uz laiku uz 
izdevējvalsti izmeklēšanas vajadzībām

Apcietinātu personu pārvešana uz laiku uz 
izdevējvalsti izmeklēšanas pasākuma 
veikšanas vajadzībām

Or. en

Grozījums Nr. 145
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. EIR var izdot, lai kādu personu, kas 
apcietināta izpildvalstī, uz laiku pārvestu 
nolūkā veikt kādu izmeklēšanas pasākumu, 
kuram vajadzīga šīs personas klātbūtne 
izdevējvalstī, ar nosacījumu, ka termiņā, ko 
noteikusi izpildvalsts, šo personu nosūtīs 
atpakaļ.

1. EIR var izdot, lai kādu personu, kas 
apcietināta izpildvalstī, uz laiku pārvestu 
nolūkā veikt kādu izmeklēšanas pasākumu, 
lai savāktu pierādījumus izskatāmajā 
lietā, kam vajadzīga šīs personas klātbūtne 
izdevējvalstī, ar nosacījumu, ka termiņā, ko 
noteikusi izpildvalsts, šo personu nosūtīs 
atpakaļ.

Or. en
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Grozījums Nr. 146
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

1.a Pirms EIR izpildes attiecīgajai 
personai tiek dota iespēja sniegt 
izpildiestādei savu viedokli par pārvešanu 
uz laiku. Ja izpildvalsts to uzskata par 
nepieciešamu, ņemot vērā personas 
vecumu vai fizisko vai garīgo stāvokli, šo 
iespēju dod tās juridiskajam pārstāvim. 
Personas viedokli ņem vērā, lemjot par 
EIR izpildi.

Or. en

Pamatojums

Ir loģiski, ka pārvedamajām personām ir vienādas tiesības gan 19., gan 20. panta gadījumā 
neatkarīgi no tā, no kuras valsts tās tiek pārvestas.

Grozījums Nr. 147
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

a) apcietinātā persona tam nepiekrīt; vai a) izpildvalsts tiesu iestāde pati vai pēc 
apcietinātās personas pieprasījuma 
uzskata, ka nosūtīšana nav pieņemama ar 
izskatāmā tiesu procesa saistītu jautājumu 
vai drošības dēļ;

Or. it
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Grozījums Nr. 148
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

b) nosūtīšana var pagarināt tās
apcietinājuma laiku.

b) nosūtīšana var pagarināt apcietinājuma 
laiku.

Or. it

Grozījums Nr. 149
Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

ba) pārvedamajai personai draud 
spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša 
izturēšanās vai sodīšana.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

ba) izdevējiestāde un izpildiestāde nevar 
vienoties par kārtību, kādā veicama 
pārvešana uz laiku.

Or. en

Pamatojums

Ir loģiski, ka apstākļi apcietināto personu pārvešanai ir vienādi gan 19., gan 20. panta 



PE480.869v01-00 54/76 AM\891612LV.doc

LV

gadījumā.

Grozījums Nr. 151
Kinga Göncz

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

ba) apcietinājuma apstākļi izdevējvalstī 
nav pietiekami, lai nodrošinātu 
pamattiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

4. Par praktisko kārtību personas pagaidu 
pārvešanai un par datumu, kurā šī persona 
jānogādā atpakaļ izpildvalsts teritorijā, 
vienojas attiecīgās dalībvalstis.

4. Par praktisko kārtību personas pagaidu 
pārvešanai un par datumiem, kuros šī 
persona jāpārved no izpildvalsts teritorijas 
un jānogādā atpakaļ tajā, vienojas 
attiecīgās dalībvalstis. Praktiskajai 
kārtībai jānodrošina, ka persona tiek 
turēta apcietinājumā apstākļos, kas atbilst 
izdevējvalstī esošajam drošības līmenim, 
un atbilstoši personas fiziskajām vai 
garīgajām vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai pārvedamā persona netiktu ievietota skarbākos apcietinājuma apstākļos valstī, uz 
kuru tā tiek pārvesta, nekā savā mītnes valstī. Persona, kas uzturas atklāta tipa cietumā, 
nebūtu jāievieto paaugstinātas drošības cietumā.
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Grozījums Nr. 153
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

4. Par praktisko kārtību personas pagaidu 
pārvešanai un par datumu, kurā šī persona 
jānogādā atpakaļ izpildvalsts teritorijā, 
vienojas attiecīgās dalībvalstis.

4. Par praktisko kārtību personas pagaidu 
pārvešanai, tostarp par tās ieslodzījuma 
apstākļu īpatnībām izdevējvalstī, un par 
datumiem, kuros šī persona jāpārved no 
izpildvalsts teritorijas un jānogādā atpakaļ 
tajā, vienojas attiecīgās dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

5. Pārvestā persona izdevējvalsts teritorijā 
paliek ieslodzījumā un attiecīgos 
gadījumos arī tās dalībvalsts teritorijā, 
cauri kurai tā jāpārvieto tranzītā, izņemot 
tad, ja izpildvalsts iesniedz pieteikumu par 
tās atbrīvošanu.

5. Pārvestā persona izdevējvalsts teritorijā 
paliek ieslodzījumā un attiecīgos 
gadījumos arī tās dalībvalsts teritorijā, 
cauri kurai tā jāpārvieto tranzītā, par rīcību 
vai notiesāšanu, par ko tā tiek turēta 
ieslodzījumā izpildvalstī, izņemot tad, ja 
izpildvalsts iesniedz pieteikumu par tās 
atbrīvošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts
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Iniciatīvas teksts Grozījums

7. Pret pārvesto personu neveic 
kriminālvajāšanu, to neapcietina un tai 
nepiemēro nekādus citus personas brīvības 
ierobežojumus par rīcību vai notiesāšanu, 
kas veikta pirms personas pārvietošanas no 
izpildvalsts teritorijas un kas nav minēta 
EIR.

7. Neskarot 5. punkta noteikumus, pret 
pārvesto personu neveic kriminālvajāšanu, 
to neapcietina un tai nepiemēro nekādus 
citus personas brīvības ierobežojumus 
izdevējvalstī par tādu paveikto rīcību vai 
tādu piespriesto notiesāšanu pirms 
personas pārvietošanas no izpildvalsts 
teritorijas, kas nav minēta EIR.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 8. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

8. Šā panta 7. punktā paredzētā imunitāte 
beidzas, kad pārvestā persona, kurai
piecpadsmit secīgās dienās no dienas, kurā 
tās klātbūtne tiesu iestādēm vairs nav 
vajadzīga, ir bijusi iespēja doties prom, 
tomēr ir palikusi attiecīgās valsts teritorijā 
vai tajā atgriezusies pēc izceļošanas no tās.

8. Šā panta 7. punktā paredzētā imunitāte 
gadījumā, ja persona nav jāpārved 
atpakaļ uz valsti, no kuras tā pārvesta,
beidzas, ja pārvestā persona:

a) ir palikusi valstī, uz kuru tā ir pārvesta
uz piecpadsmit secīgām dienām no dienas, 
kurā tās klātbūtne vairs nav vajadzīga,
neraugoties uz doto iespēju atstāt valsti; 
vai
b) atgriezusies valstī, uz kuru persona bija 
pārvesta, pēc izceļošanas no tās.

Or. en

Pamatojums

Papildinājums iepriekšējā punktā padara šo punktu nevajadzīgu.
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Grozījums Nr. 157
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 8.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

8.a Pēc izdevējvalsts vai pārvedamās 
personas pieprasījuma izpildvalsts 
nodrošina, ka vajadzības gadījumā 
personai palīdz tulks un ka tā saņem 
ikviena svarīga dokumenta tulkojumu 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 20. oktobra 
Direktīvu 2010/64/ES par tiesībām uz 
mutisko un rakstisko tulkojumu 
kriminālprocesā1, saņem informāciju 
saskaņā ar Direktīvu [...] par tiesībām uz 
informāciju kriminālprocesā2 un saņem 
juridisko konsultāciju saskaņā ar 
izdevējvalsts tiesību aktiem.
_______________
1 OV L 280, 26.10.2010., 1. lpp.
2 OV L ...

Or. en

Pamatojums

Pārvestās personas ir ievietotas apcietinājumā vidē, kurā tās bieži vien nesaprot valodu vai 
nezina valsts procedūras. Svarīgi, lai tās vajadzības gadījumā saņem īpašu atbalstu.

Grozījums Nr. 158
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 9. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

9. Ar pārvešanu saistītās izmaksas sedz 
izdevējvalsts.

9. Ar šā panta piemērošanu saistītās 
izmaksas sedz saskaņā ar Y pantu, 
izņemot ar personas pārvešanu starp 
valstīm saistītās izmaksas, ko sedz 
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izdevējvalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

19.a pants
Ja EIR izpildvalstī apcietinātu personu 
pārved uz izdevējvalsti, uz apcietinājumu 
izdevējvalstī attiecas tas pats 
apcietināšanas režīms, kāds apcietinātajai 
personai tika piemērots valstī, kurā tai ir 
jāpiespriež sods.

Or. it

Grozījums Nr. 160
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

a) pārvešanai ir vajadzīga attiecīgās 
personas piekrišana un šāda piekrišana 
nav saņemta; vai

a) apcietinātā persona ir saņēmusi 
atzinumu no kompetentā tiesājošā 
tiesneša par nepārvešanu; jebkurā 
gadījumā noraidīt pārvešanu var tikai ar 
izskatāmā tiesu procesa saistītu jautājumu 
vai apcietinātā drošības dēļ;

Or. it

Grozījums Nr. 161
Sarah Ludford
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Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

aa) pārvešana var pagarināt tās 
apcietinājuma laiku;

Or. en

Pamatojums

Saskaņo šo pantu ar 19. pantu.

Grozījums Nr. 162
Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

ba) pārvedamajai personai draud 
spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša 
izturēšanās vai sodīšana.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Kinga Göncz

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

ba) apcietinājuma apstākļi izpildvalstī nav 
pietiekami, lai nodrošinātu pamattiesības.

Or. en
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Grozījums Nr. 164
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

5. Attiecībā uz šajā pantā paredzēto 
pārvešanu uz laiku mutatis mutandis 
piemēro 19. panta 3. līdz 8. punktu.

5. Attiecībā uz šajā pantā paredzēto 
pārvešanu uz laiku mutatis mutandis 
piemēro 19. panta 3. līdz 9. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai 19. panta gadījumos paredzētie drošības pasākumi atbilstoši grozījumam tiktu 
attiecināti arī uz 20. panta gadījumiem.

Grozījums Nr. 165
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 6. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

6. Ar pārvešanu saistītās izmaksas sedz 
izdevējvalsts. Tas neietver izmaksas, kas 
saistītas ar personas turēšanu 
apcietinājumā izpildvalstī.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Iepriekšējā punkta grozījums nodrošina, ka 19. panta noteikumi par izmaksām attiecas arī uz 
20. pantu.

Grozījums Nr. 166
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts
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Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Ja persona atrodas izpildvalsts teritorijā 
un ir kā liecinieks vai eksperts jāiztaujā 
izdevējvalsts tiesu iestādēs, tad 
izdevējiestāde gadījumos, kad attiecīgo 
personu nav vēlams vai iespējams 
personiski iztaujāt tās valsts teritorijā, 
kurā atrodas izdevējiestāde, var izdot EIR, 
lai liecinieku vai ekspertu iztaujātu, 
izmantojot videokonferenci, kā paredzēts 
2. līdz 9. punktā.

1. Ja persona atrodas izpildvalsts teritorijā 
un ir kā liecinieks vai eksperts jāiztaujā 
izdevējvalsts kompetentajās iestādēs, tad 
izdevējiestāde var izdot EIR, lai liecinieku 
vai ekspertu iztaujātu, izmantojot 
videokonferenci vai citu audiovizuālu 
pārraidi, kā paredzēts 2. līdz 9. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

1.a EIR var izdot arī nolūkā iztaujāt 
aizdomās turēto vai apsūdzēto personu ar 
videokonferences vai citas audiovizuālas 
pārraides palīdzību. Papildus 10. pantā 
paredzētajiem neatzīšanas vai neizpildes 
iemesliem EIR izpildi var atteikt arī tad, ja
a) aizdomās turētā vai apsūdzētā persona 
tam nepiekrīt vai
b) šāda pasākuma izpilde konkrētā lietā 
būtu pretrunā izpildvalsts tiesību 
pamatprincipiem.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1.b punkts (jauns)
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Iniciatīvas teksts Grozījums

1.b Izdevējiestāde un izpildiestāde 
vienojas par iztaujāšanas praktisko 
kārtību. Vienojoties par šo kārtību, 
izpildiestāde uzņemas:
a) attiecīgajam lieciniekam vai ekspertam 
paziņot iztaujāšanas laiku un vietu;
b) uzaicināt aizdomās turēto vai apsūdzēto 
personu ierasties uz iztaujāšanu saskaņā 
ar šajā tiesību aktā paredzētajiem veidiem 
un informēt minēto personu par tās 
tiesībām atbilstoši izdevējvalsts tiesībām 
tādā laikā, kas ļautu tai efektīvi īstenot 
savas aizstāvības tiesības;
c) nodrošināt iztaujājamās personas 
identificēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

a) videokonferences izmantošana ir 
pretrunā izpildvalsts tiesību 
pamatprincipiem; vai

a) videokonferences izmantošana ir 
pretrunā izpildvalsts konstitucionālajiem 
principiem; vai

Or. it

Grozījums Nr. 170
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Iniciatīvas teksts Grozījums

b) izpildvalstij nav videokonferences 
tehnisko līdzekļu.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 171
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

b) izpildvalstij nav videokonferences 
tehnisko līdzekļu.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 172
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

ba) liecinieks vai eksperts nepiekrīt, ka 
iztaujāšanu veic ar šādu metodi, norādot 
pamatotu iemeslu, ko izpildošā tiesu 
iestāde novērtē atbilstoši valsts 
standartiem.

Or. it

Grozījums Nr. 173
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 6. punkts – e apakšpunkts
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Iniciatīvas teksts Grozījums

e) iztaujājamā persona drīkst izmantot 
tiesības nesniegt liecību, kuras šai 
personai pienāktos saskaņā ar izpildvalsts 
vai izdevējvalsts tiesību aktiem.

e) iztaujājamai personai ir jāsaņem 
norādījumi par savām tiesībām nesniegt 
liecību gan saskaņā ar izpildvalsts, gan
izdevējvalsts tiesību aktiem, un tā pēc 
izvēles var atsaukties uz vienām no 
tiesībām nesniegt liecību;

Or. de

Pamatojums

Lai īstenotu tiesības nesniegt liecību, priekšnosacījums ir norādījumu sniegšana. Ja 
lieciniekam jānodrošina patiesa izvēle attiecībā uz tiesībām nesniegt liecību izdevējvalstī un 
izpildvalstī, viņam jāsaņem pietiekami norādījumi par abām iespējām un sekām.

Grozījums Nr. 174
Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 6. punkts – e apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

e) iztaujājamā persona drīkst izmantot 
tiesības nesniegt liecību, kuras šai personai 
pienāktos saskaņā ar izpildvalsts vai 
izdevējvalsts tiesību aktiem.

e) izpildvalsts vai izdevējvalsts kompetentā 
iestāde nekavējoties informē iztaujājamo 
personu par tās procesuālajām tiesībām, 
kuras šai personai pienāktos saskaņā ar 
Hartu un ECTK, tostarp saskaņā ar 
pamattiesībām un principiem par taisnīgu 
tiesu, pušu līdzekļu vienlīdzību un 
tiesībām nesniegt liecību.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 6. punkts – e apakšpunkts
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Iniciatīvas teksts Grozījums

e) iztaujājamā persona drīkst izmantot 
tiesības nesniegt liecību, kuras šai personai 
pienāktos saskaņā ar izpildvalsts vai 
izdevējvalsts tiesību aktiem.

e) iztaujājamā persona drīkst izmantot 
tiesības nesniegt liecību, kuras šai personai 
pienāktos saskaņā ar izpildvalsts vai 
izdevējvalsts tiesību aktiem. Attiecīgo 
personu informē par šīm tiesībām pirms 
iztaujāšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 10. punkts – a apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

a) apsūdzētā persona nepiekrīt; vai svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 177
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 10. punkts – a apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

a) apsūdzētā persona nepiekrīt; vai a) apsūdzētā persona nepiekrīt, norādot 
pamatotu iemeslu, ko izpildošā tiesu 
iestāde novērtē atbilstoši savas valsts 
standartiem pēc apspriešanās ar 
izdevējiestādi; vai

Or. it

Grozījums Nr. 178
Rosario Crocetta
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Direktīvas priekšlikums
21. pants – 10. punkts – b apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

b) šāda pasākuma izpilde būtu pretrunā 
izpildvalsts tiesību aktiem.

b) šāda pasākuma izpilde būtu pretrunā 
izpildvalsts konstitucionālajiem 
principiem.

Or. it

Grozījums Nr. 179
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Ja persona atrodas vienas dalībvalsts 
teritorijā un ir kā liecinieks vai eksperts 
jāiztaujā kādas citas dalībvalsts tiesu
iestādēs, tad šīs citas valsts izdevējiestāde 
var izdot EIR, lai liecinieku vai ekspertu 
iztaujātu, izmantojot telefonsakaru 
konferenci, kā paredzēts 2. līdz 4. punktā.

1. Ja persona atrodas vienas dalībvalsts 
teritorijā un ir kā profesionāls liecinieks 
vai eksperts jāiztaujā kādas citas 
dalībvalsts kompetentajās iestādēs, tad šīs 
citas valsts izdevējiestāde var izdot EIR, lai 
profesionālu liecinieku vai ekspertu 
iztaujātu, izmantojot telefonsakaru 
konferenci, kā paredzēts 4. (...) punktā. 
Telefonsakaru konferenci izmanto tikai 
ārkārtas apstākļos, ja nav pieejami citi 
pierādījumu iegūšanas veidi un 
pierādījums nav apstrīdēts.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai liecību pa tālruni sniegtu tikai gadījumā, ja nav apdraudējuma liecināt pret sevi, 
piemēram, profesionāla liecinieka gadījumā.

Grozījums Nr. 180
Sonia Alfano
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Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

b) liecinieks vai eksperts nepiekrīt, ka 
iztaujāšanu veic ar šādu metodi.

b) liecinieks vai eksperts nepiekrīt, ka 
iztaujāšanu veic ar šādu metodi, norādot 
pamatotu iemeslu, ko izpildošā tiesu 
iestāde novērtē atbilstoši savas valsts 
standartiem.

Or. it

Grozījums Nr. 181
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – 1. apakšpunkts – b ievilkums

Iniciatīvas teksts Grozījums

b) nodrošināt liecinieka vai eksperta 
identificēšanu; un

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 182
Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – 1. apakšpunkts – ca ievilkums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

ca) nekavējoties informē iztaujājamo 
personu par tās procesuālajām tiesībām, 
kuras šai personai pienāktos saskaņā ar 
Hartu un ECTK, tostarp saskaņā ar 
pamattiesībām un principiem par taisnīgu 
tiesu, pušu līdzekļu vienlīdzību un 
tiesībām nesniegt liecību.

Or. en
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Grozījums Nr. 183
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – 1. apakšpunkts – ca ievilkums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

ca) ja telefonsakaru konferences 
izmantošana ir pretrunā izpildvalsts 
konstitucionālajiem principiem.

Or. it

Grozījums Nr. 184
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

Liecinieka vai personas, kas sadarbojas ar 
tiesu iestādēm, vai citu personu, kurām 
piešķirta īpaša aizsardzība, iztaujāšanu 
var veikt, ievērojot tiesības nerādīt 
personas identitāti.

Or. it

Grozījums Nr. 185
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

4. Šajā pantā noteikto pienākumu 
piemēro tikai tādā mērā, kādā šī 
informācija ir pieejama bankai, kurā 
atrodas attiecīgais konts.

svītrots
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Or. it

Grozījums Nr. 186
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

a) noziedzīgs nodarījums, par ko 
paredzētais maksimālais sods, kas ietver 
brīvības atņemšanu vai drošības līdzekli, ir 
vismaz četri gadi izdevējvalstī un vismaz
divi gadi izpildvalstī;

a) noziedzīgs nodarījums, par ko 
paredzētais maksimālais sods, kas ietver 
brīvības atņemšanu vai drošības līdzekli, ir 
vismaz divi gadi izdevējvalstī vai tas ir 
pretrunā Eiropas Pamattiesību hartai vai 
konstitucionālajiem principiem
izpildvalstī;

Or. it

Grozījums Nr. 187
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 6.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

6.a EIR var izdot arī, lai noteiktu, vai 
kādai fiziskai vai juridiskai personai, uz 
ko attiecas kriminālprocess, ir viens vai 
vairāki konti kādā nebanku finanšu 
iestādē, kas atrodas izpildvalsts teritorijā. 
3. līdz 6. punktu piemēro mutatis 
mutandis. Šādā gadījumā un papildus 
neatzīšanas un neizpildes pamatojumam, 
kas minēts 10. pantā, EIR izpildi var 
noraidīt arī tad, ja pasākuma izpilde 
nebūtu atļauta līdzīgā lietā, ko ierosinātu 
attiecīgajā valstī.

Or. en
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Grozījums Nr. 188
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

3. Šajā pantā noteikto pienākumu 
piemēro vienīgi tiktāl, ciktāl šī 
informācija ir pieejama bankai, kurā 
atrodas attiecīgais konts.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 189
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 4.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

4.a EIR var izdot arī attiecībā uz 
1. punktā minēto informāciju, atsaucoties 
un finanšu operācijām, kas veiktas 
nebanku finanšu iestādēs. 3. līdz 
4. punktu piemēro mutatis mutandis. Šādā 
gadījumā un papildus neatzīšanas un 
neizpildes pamatojumam, kas minēts 
10. pantā, EIR izpildi var noraidīt arī tad, 
ja pasākuma izpilde nebūtu atļauta līdzīgā 
lietā, ko ierosinātu attiecīgajā valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
26. pants
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Iniciatīvas teksts Grozījums

Kontrolētas piegādes svītrots
1. EIR var izdot, lai izpildvalsts teritorijā 
veiktu kontrolētu piegādi.
2. Tiesības rīkoties un vadīt un kontrolēt 
operācijas, kas saistītas ar 1. punktā 
minētā EIR izpildi, ir izpildvalsts 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
26. pants

Iniciatīvas teksts Grozījums

Kontrolētas piegādes svītrots
1. EIR var izdot, lai izpildvalsts teritorijā 
veiktu kontrolētu piegādi.
2. Tiesības rīkoties un vadīt un kontrolēt 
operācijas, kas saistītas ar 1. punktā 
minētā EIR izpildi, ir izpildvalsts 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
27. pants

Iniciatīvas teksts Grozījums

Izmeklēšanas pasākumi, kas paredz 
pierādījumu vākšanu reāllaikā,
pastāvīgi un noteiktā laikposmā

svītrots
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1. Ja EIR ir izdots nolūkā veikt kādu 
pasākumu – tostarp 25. un 26. pantā 
minētos pasākumus – kurš saistīts ar 
pierādījumu vākšanu reāllaikā, pastāvīgi 
un noteiktā laikposmā, tad tā izpildi 
papildus 10. panta 1. punktā minētajiem 
atteikuma iemesliem var atteikt arī tad, ja 
attiecīgā pasākuma izpilde nebūtu atļauta 
līdzīgā lietā, ko ierosinātu attiecīgajā 
valstī.
2. Šā panta 1. punktā minētajiem 
gadījumiem mutatis mutandis piemēro 
10. panta 2. punktu.
3. Izpildiestāde 1. punktā minētā EIR 
izpildi var saistīt ar vienošanos par 
izmaksu sadali.

Or. it

Grozījums Nr. 193
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Ja EIR ir izdots nolūkā veikt kādu 
pasākumu – tostarp 25. un 26. pantā 
minētos pasākumus – kurš saistīts ar 
pierādījumu vākšanu reāllaikā, pastāvīgi un 
noteiktā laikposmā, tad tā izpildi papildus 
10. panta 1. punktā minētajiem atteikuma 
iemesliem var atteikt arī tad, ja attiecīgā 
pasākuma izpilde nebūtu atļauta līdzīgā 
lietā, ko ierosinātu attiecīgajā valstī.

1. Ja EIR ir izdots nolūkā veikt kādu 
pasākumu – tostarp 25. pantā minētos 
pasākumus – kurš saistīts ar pierādījumu 
vākšanu reāllaikā, pastāvīgi un noteiktā 
laikposmā, tad tā izpildi papildus 10. panta 
1. punktā minētajiem atteikuma iemesliem 
var atteikt arī tad, ja attiecīgā pasākuma 
izpilde nebūtu atļauta līdzīgā lietā, ko 
ierosinātu attiecīgajā valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Cornelis de Jong
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Direktīvas priekšlikums
27.a pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

27.a pants
Provizoriskie pasākumi

1. EIR var izdot, lai veiktu ikvienu 
pasākumu nolūkā iepriekš novērst tāda 
priekšmeta iznīcināšanu, pārveidošanu, 
pārvietošanu, nodošanu vai iznīcināšanu, 
ko var izmantot par pierādījumu.
2. Izpildiestāde nolemj un paziņo lēmumu 
par pagaidu pasākumu iespējami ātri un, 
ja iespējams, 24 stundu laikā pēc EIR 
saņemšanas.
3. Ja ir nepieciešams 1. punktā minētais 
pagaidu pasākums, izdevējiestāde norāda 
EIR, vai pierādījumu nosūtīs uz 
izdevējvalsti vai arī tas paliks izpildvalstī. 
Izpildiestāde atzīst un izpilda šādu EIR un 
nosūta pierādījumu saskaņā ar šajā 
direktīvā paredzētajām procedūrām.
4. Ja saskaņā ar 3. punkta noteikumiem 
EIR ir pievienots norādījums, ka 
pierādījums paliks izpildvalstī, 
izdevējiestāde norāda 1. punktā minētā 
pagaidu pasākuma izbeigšanas datumu 
vai paredzēto datumu pieprasījuma 
iesniegšanai par pierādījuma nosūtīšanu 
uz izdevējvalsti.
5. Pēc apspriešanās ar izdevējiestādi 
izpildiestāde saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un praksi var paredzēt attiecīgus 
nosacījumus, ņemot vērā lietas apstākļus, 
lai ierobežotu laikposmu, kurā spēkā ir 
1. punktā minētais pagaidu pasākums. Ja 
atbilstoši šiem nosacījumiem izpildiestāde 
paredz izbeigt pagaidu pasākumus, tā 
informē izdevējiestādi, kurai dod iespēju 
iesniegt savas piezīmes. Izdevējiestāde 
nekavējoties paziņo izpildiestādei, ka 
1. punktā minētie pasākumi ir izbeigti.

Or. en
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Grozījums Nr. 195
Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 2.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis dara zināmus Komisijai 
minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

3. Līdz … ** dalībvalstis Padomes 
Ģenerālsekretariātam un Komisijai nosūta 
to noteikumu tekstu, ar kuriem tās savos 
tiesību aktos transponē pienākumus, kurus 
tām uzliek šī direktīva.

3. Līdz … ** dalībvalstis Komisijai nosūta 
to noteikumu tekstu, ar kuriem tās savos 
tiesību aktos transponē pienākumus, kurus 
tām uzliek šī direktīva.

Or. it

Grozījums Nr. 197
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 4. punkts

                                               
** OV: Lūgums ievietot datumu - divi gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
** OV: Lūgums ievietot datumu - divi gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
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Iniciatīvas teksts Grozījums

4. Komisija līdz … *** iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
izvērtējot, ciktāl dalībvalstis ir veikušas 
vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šīs 
direktīvas prasības, un vajadzības gadījumā 
pievieno tam tiesību aktu priekšlikumus.

4. Komisija līdz … *** iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
izvērtējot, ciktāl dalībvalstis ir veikušas 
vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šīs 
direktīvas prasības un īstenotu to, un 
vajadzības gadījumā pievieno tam tiesību 
aktu priekšlikumus.

Or. it

Grozījums Nr. 198
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
32. pants

Iniciatīvas teksts Grozījums

Ziņojums par piemērošanu svītrots
Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas Komisija, 
pamatojoties uz informāciju gan par 
kvalitatīviem, gan kvantitatīviem 
aspektiem, Eiropas Parlamentam un 
Padomei sniedz ziņojumu par šīs 
direktīvas piemērošanu. Šim ziņojumam 
vajadzības gadījumā pievieno 
priekšlikumus par šīs direktīvas 
grozījumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 199
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

                                               
*** OV: Lūgums ievietot datumu - trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
*** OV: Lūgums ievietot datumu - trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
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Iniciatīvas teksts Grozījums

Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienas Komisija, 
pamatojoties uz informāciju gan par 
kvalitatīviem, gan kvantitatīviem 
aspektiem, Eiropas Parlamentam un 
Padomei sniedz ziņojumu par šīs direktīvas 
piemērošanu. Šim ziņojumam vajadzības 
gadījumā pievieno priekšlikumus par šīs 
direktīvas grozījumiem.

Ne vēlāk kā četrus gadus pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienas un pēc tam 
regulāros intervālos Komisija, 
pamatojoties uz informāciju gan par 
kvalitatīviem, gan kvantitatīviem 
aspektiem, Eiropas Parlamentam un 
Padomei sniedz ziņojumu par šīs direktīvas 
piemērošanu, tostarp jo īpaši par tās 
ietekmes novērtējumu attiecībā uz 
sadarbību krimināljautājumos, 
pamattiesību, aizstāvības tiesību un datu 
aizsardzības prasību jomā. Šim 
ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno 
priekšlikumus par šīs direktīvas 
grozījumiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā EIR var nopietni ietekmēt pamattiesības, aizstāvības tiesības un datu aizsardzību, 
jāveic nopietns novērtējums par šo ietekmi gada vai divu gadu laikā pēc direktīvas ieviešanas 
dalībvalstīs.


