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Grozījums Nr. 30
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Galvenais pārrobežu noziedzīgo 
organizāciju dzinulis ir finansiāls
ieguvums. Lai tiesībaizsardzības un tiesu 
iestāžu darbs būtu efektīvs, to rīcībā 
vajadzētu nodot līdzekļus noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu izsekošanai, iesaldēšanai, 
pārvaldīšanai un konfiscēšanai.

(1) Viens no galvenajiem pārrobežu 
noziedzīgo organizāciju motīviem ir 
finansiālais ieguvums. Lai 
tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu darbs 
būtu efektīvs, to rīcībā vajadzētu nodot 
līdzekļus noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
izsekošanai, iesaldēšanai, pārvaldīšanai un 
konfiscēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Galvenais pārrobežu noziedzīgo 
organizāciju dzinulis ir finansiāls
ieguvums. Lai tiesībaizsardzības un tiesu 
iestāžu darbs būtu efektīvs, to rīcībā 
vajadzētu nodot līdzekļus noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu izsekošanai, iesaldēšanai, 
pārvaldīšanai un konfiscēšanai.

(1) Galvenais motīvs vairumā noziegumu 
un jo īpaši pārrobežu noziedzīgajām 
organizācijām, tostarp mafijas 
noziedzīgajām organizācijām, ir 
finansiālais ieguvums. Lai attiecīgo 
kompetento iestāžu darbs būtu efektīvs, to 
rīcībā vajadzētu nodot līdzekļus noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu izsekošanai, iesaldēšanai, 
pārvaldīšanai un konfiscēšanai. Tomēr 
organizētās noziedzības efektīva 
novēršana un cīņa pret to būtu nevis 
jāierobežo līdz noziedzīgi iegūto līdzekļu 
neitralizēšanai, bet gan dažos gadījumos 
būtu jāattiecina pat uz īpašumu jebkādā 
veidā, kas saistīts ar šādām noziedzīgām 
apvienībām. Tāpēc nepietiek tikai ar to, 
ka tiek nodrošināta noziedzīgi iegūto 
līdzekļu izņemšanas un konfiskācijas 
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savstarpēja atzīšana ES. Efektīvai cīņai 
pret ekonomikas noziegumiem būtu 
vajadzīga arī to pasākumu savstarpēja 
atzīšana, kas veikti no krimināltiesībām 
atšķirīgā jomā vai pieņemti citādi 
notiesājoša sprieduma neesamības 
gadījumā, un lai to mērķis plašākā nozīmē 
ir jebkādi iespējamie aktīvi vai ienākumi, 
kas piedēvējami noziedzīgai organizācijai 
vai personai, kas veic noziedzīgu darbību 
vai tiek turēta aizdomās par piederību 
noziedzīgai organizācijai.

Or. en

Pamatojums

Šajā apsvērumā aplūkots tas, cik svarīgi ir veikt konfiskāciju smagu un organizētās grupās 
izdarītu noziegumu gadījumos. Jo īpaši tajā uzsvērts konfiskācijas bez notiesājoša sprieduma 
sistēmu nozīmīgums cīņā pret smagiem un organizētās grupās izdarītiem noziegumiem. Šīm 
sistēmām jābūt efektīvām, savstarpēji atzītām un izmantotām dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 32
Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Galvenais pārrobežu noziedzīgo 
organizāciju dzinulis ir finansiāls
ieguvums. Lai tiesībaizsardzības un tiesu 
iestāžu darbs būtu efektīvs, to rīcībā 
vajadzētu nodot līdzekļus noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu izsekošanai, iesaldēšanai, 
pārvaldīšanai un konfiscēšanai.

(1) Galvenais noziedzīgo organizāciju un 
jo īpaši pārrobežu noziedzības motīvs ir 
finansiālais ieguvums. Lai 
tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu darbs 
būtu efektīvs, to rīcībā vajadzētu nodot 
līdzekļus noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
izsekošanai, iesaldēšanai, pārvaldīšanai un 
konfiscēšanai.

Or. it

Grozījums Nr. 33
Mario Borghezio
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Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Galvenais pārrobežu noziedzīgo 
organizāciju dzinulis ir finansiāls 
ieguvums. Lai tiesībaizsardzības un tiesu 
iestāžu darbs būtu efektīvs, to rīcībā 
vajadzētu nodot līdzekļus noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu izsekošanai, iesaldēšanai, 
pārvaldīšanai un konfiscēšanai.

(1) Galvenais pārrobežu noziedzīgo 
organizāciju darbības mērķis ir liela peļņa.
Lai atbilstoši apkarotu šo noziedzīgo 
stratēģiju, tiesībaizsardzības un tiesu 
iestāžu rīcībā jānodod līdzekļi noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu izsekošanai, iesaldēšanai, 
pārvaldīšanai un konfiscēšanai.

Or. it

Grozījums Nr. 34
Mariya Gabriel

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Organizētu noziedzīgu grupu darbībai 
robežas nav šķērslis, un tās arvien vairāk 
iegūst aktīvus citās dalībvalstīs un trešās 
valstīs. Palielinās nepieciešamība pēc 
efektīvas starptautiskas sadarbības 
tiesībaizsardzības jomā attiecībā uz 
līdzekļu atgūšanu un savstarpējo tiesisko 
palīdzību.

(2) Organizētu noziedzīgu grupu darbībai 
robežas nav šķērslis, un tās arvien vairāk 
iegūst aktīvus citās dalībvalstīs un trešās 
valstīs. Palielinās nepieciešamība pēc 
efektīvas starptautiskas sadarbības 
tiesībaizsardzības jomā attiecībā uz 
līdzekļu atgūšanu un savstarpējo tiesisko 
palīdzību. Minimālo noteikumu 
pieņemšana ļaus saskaņot līdzekļu 
iesaldēšanas un konfiskācijas režīmus 
dalībvalstīs, veicinot savstarpējo 
uzticēšanos un efektīvu pārrobežu 
sadarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Zbigniew Ziobro
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Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Visefektīvākais organizētās 
noziedzības apkarošanas veids ir stingras 
juridiskās sekas un nozieguma rīku un 
noziedzīgi iegūto līdzekļu efektīva 
atklāšana, izņemšana un konfiskācija. 
Īpaši efektīva ir paplašinātā konfiskācija.

Or. pl

Grozījums Nr. 36
Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai gan pašreizējais statistikas datu 
apjoms ir ierobežots, atgūtais līdzekļu 
apmērs Savienībā ir drīzāk neapmierinošs 
salīdzinājumā ar aprēķināto noziedzīgi 
iegūto līdzekļu summu. Pētījumi liecina, ka 
konfiskācijas procedūras joprojām netiek 
pietiekami izmantotas, lai gan tās ir 
reglamentētas ES un valstu tiesību aktos.

(3) Lai gan pašreizējais statistikas datu 
apjoms ir ierobežots, atgūtais noziedzīgi 
iegūto līdzekļu apmērs Savienībā ir drīzāk 
neapmierinošs salīdzinājumā ar aprēķināto 
noziedzīgi iegūto līdzekļu summu. Pētījumi 
liecina, ka konfiskācijas procedūras 
joprojām netiek pietiekami izmantotas, lai 
gan tās ir reglamentētas ES un valstu 
tiesību aktos, un tāpēc ir nepieciešama 
saskaņošana, arī tādēļ, lai nodrošinātu 
pašas konfiskācijas veikšanu pilnā 
apjomā.

Or. it

Pamatojums

Pirmā daļa: lingvistisks grozījums.

Grozījums Nr. 37
Sarah Ludford



AM\923342LV.doc 7/79 PE498.052v02-00

LV

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Šī direktīva attiecas tikai uz 
krimināltiesību konfiskācijas 
pasākumiem. Tā neparedz minimālos 
noteikumus saistībā ar jebkādiem 
civiltiesību pasākumiem, kas dalībvalstī 
var būt paredzēti attiecībā uz tādu aktīvu 
konfiskāciju, ko uzskata par noziedzīgi 
iegūtiem līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Šādi tiek saglabāts plašs regulējums, taču tiek nodrošināts, ka dalībvalstis var piemērot 
civiltiesiskās konfiskācijas pilnvaras, ievērojot savus spēkā esošos tiesību aktus, vai paredzēt 
uz krimināltiesībām balstītas pilnvaras bez notiesājoša sprieduma atbilstoši šai direktīvai. 
Tiktu nodrošināta gadījumu pilnīga aptveršana visā ES, taču neiekļaujot civiltiesiskās 
konfiskācijas pilnvaras šajā krimināltiesību instrumentā.

Grozījums Nr. 38
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Dalībvalstis var brīvi veikt 
konfiskācijas procedūras, kas ir saistītas 
ar krimināllietu, kuru izskata jebkurā 
tiesā ― vai nu krimināltiesā, civiltiesā, 
vai administratīvajā tiesā.

Or. en

Pamatojums

Šajā apsvērumā paskaidrots, ka dalībvalstis var īstenot šo direktīvu, izmantojot jebkādus 
tiesas procesus, kas atbilst to valsts sistēmai.
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Grozījums Nr. 39
Mariya Gabriel

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tādēļ saskaņā ar tiesas galīgo lēmumu 
izdarīta nozieguma rīku un noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu konfiskācija un šo 
noziedzīgi iegūto līdzekļu vērtībai 
atbilstoša īpašuma konfiskācija būtu 
jāietver šajā paplašinātajā jēdzienā saistībā 
ar šajā direktīvā minētajiem noziedzīgiem 
nodarījumiem. Pamatlēmumā 2001/500/TI 
ir noteikts, ka dalībvalstīm jāspēj konfiscēt 
nozieguma rīkus un noziedzīgi iegūtus 
līdzekļus pēc galīgā notiesājošā sprieduma 
pieņemšanas un jāspēj konfiscēt īpašumu, 
kura vērtība atbilst noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu summai. Šie pienākumi būtu 
jāsaglabā attiecībā uz noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas nav ietverti šajā 
direktīvā.

(9) Tādēļ saskaņā ar tiesas galīgo lēmumu, 
gan balstoties uz notiesājošu spriedumu, 
gan bez notiesājoša sprieduma, izdarīta 
nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu konfiskācija un šo noziedzīgi 
iegūto līdzekļu vērtībai atbilstoša īpašuma 
konfiskācija būtu jāietver šajā paplašinātajā 
jēdzienā saistībā ar šajā direktīvā 
minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem. 
Pamatlēmumā 2001/500/TI ir noteikts, ka 
dalībvalstīm jāspēj konfiscēt nozieguma 
rīkus un noziedzīgi iegūtus līdzekļus pēc 
galīgā notiesājošā sprieduma pieņemšanas 
un jāspēj konfiscēt īpašumu, kura vērtība 
atbilst noziedzīgi iegūtu līdzekļu summai. 
Šie pienākumi būtu jāsaglabā attiecībā uz 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas nav 
ietverti šajā direktīvā.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tādēļ saskaņā ar tiesas galīgo lēmumu 
izdarīta nozieguma rīku un noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu konfiskācija un šo 
noziedzīgi iegūto līdzekļu vērtībai 
atbilstoša īpašuma konfiskācija būtu 
jāietver šajā paplašinātajā jēdzienā saistībā 
ar šajā direktīvā minētajiem noziedzīgiem 
nodarījumiem. Pamatlēmumā 2001/500/TI 
ir noteikts, ka dalībvalstīm jāspēj konfiscēt 

(9) Tādēļ saskaņā ar tiesas galīgo lēmumu 
izdarīta nozieguma rīku un noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu konfiskācija un šo 
noziedzīgi iegūto līdzekļu vērtībai 
atbilstoša īpašuma konfiskācija būtu 
jāietver šajā paplašinātajā jēdzienā saistībā 
ar šajā direktīvā minētajiem noziedzīgiem 
nodarījumiem. Pamatlēmumā 2001/500/TI 
ir noteikts, ka dalībvalstīm jāspēj konfiscēt 
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nozieguma rīkus un noziedzīgi iegūtus 
līdzekļus pēc galīgā notiesājošā sprieduma 
pieņemšanas un jāspēj konfiscēt īpašumu, 
kura vērtība atbilst noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu summai. Šie pienākumi būtu 
jāsaglabā attiecībā uz noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas nav ietverti šajā 
direktīvā.

nozieguma rīkus un noziedzīgi iegūtus 
līdzekļus pēc galīgā notiesājošā sprieduma 
pieņemšanas un jāspēj konfiscēt īpašumu, 
kura vērtība atbilst noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu summai. Šie pienākumi būtu 
jāsaglabā attiecībā uz noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas nav ietverti šajā 
direktīvā, un noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
jēdziens, kā definēts šajā direktīvā, būtu 
jāattiecina arī uz tiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem, kas nav ietverti šajā 
direktīvā.

Or. en

Pamatojums

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu vairāku definīciju piemērošana radītu daudzas domstarpības starp 
dalībvalstīm. Visām dalībvalstīm jābūt kopīgai un plašai noziedzīgi iegūtu līdzekļu definīcijai. 
Uz to skaidri norādīja arī Eiropas Parlaments savā 2011. gada oktobra rezolūcijā par 
organizēto noziedzību ES.

Grozījums Nr. 41
Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saskaņā ar ne bis in idem principu no 
paplašinātās konfiskācijas ir jāizslēdz 
līdzekļi, kuri, iespējams, iegūti tādu 
noziedzīgu darbību rezultātā, par kurām 
attiecīgā persona pilnībā ir attaisnota 
iepriekšējās lietas iztiesāšanas laikā, vai arī 
citos gadījumos, kad tiek piemērots ne bis 
in idem princips. Paplašinātu konfiskāciju 
nevajadzētu piemērot arī tad, ja par 
šādām līdzīgām noziedzīgām darbībām 
nevar sākt kriminālprocesu, jo saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem ir iestājies noilgums.

(11) Saskaņā ar ne bis in idem principu no 
paplašinātās konfiskācijas ir jāizslēdz 
līdzekļi, kuri, iespējams, iegūti tādu 
noziedzīgu darbību rezultātā, par kurām 
attiecīgā persona pilnībā ir attaisnota 
iepriekšējās lietas iztiesāšanas laikā, vai arī 
citos gadījumos, kad tiek piemērots ne bis 
in idem princips.

Or. en



PE498.052v02-00 10/79 AM\923342LV.doc

LV

Grozījums Nr. 42
Mariya Gabriel

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Konfiskācijas rīkojumus parasti izdod, 
pamatojoties uz notiesājošu spriedumu. 
Atsevišķos gadījumos ― pat ja nevar 
pieņemt notiesājošu spriedumu ― tomēr
vajadzētu būt iespējai konfiscēt aktīvus, lai 
pārtrauktu noziedzīgas darbības un 
nodrošinātu, ka noziedzīgu darbību 
rezultātā gūtie ienākumi netiek no jauna 
ieguldīti likumīgajā ekonomikā. Dažās 
dalībvalstīs konfiskācija ir atļauta 
gadījumos, kad nav pietiekamu 
pierādījumu, lai sāktu kriminālvajāšanu, 
ja tiesa, izvērtējot iespējamību, uzskata, ka 
īpašuma izcelsme ir nelikumīga, kā arī 
situācijās, kad aizdomās turētā vai 
apsūdzētā persona bēguļo, lai izvairītos no 
kriminālvajāšanas, vai to nevar tiesāt citu 
iemeslu dēļ, vai ir mirusi pirms 
kriminālprocesa pabeigšanas. Tas attiecas 
uz konfiskāciju bez notiesājoša 
sprieduma. Būtu jāparedz noteikums, kas 
visās dalībvalstīs atļautu veikt 
konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma 
vismaz iepriekš minētajos konkrētajos 
gadījumos. Tas atbilst Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas 
54. panta 1. punkta c) apakšpunktam, 
kurā ir noteikts, ka ikvienai konvencijas 
dalībvalstij jāizvērtē tādu pasākumu 
pieņemšana, kuri nepieciešami, lai 
atļautu nelikumīgi iegūta īpašuma 
konfiscēšanu bez notiesājoša sprieduma 
krimināllietā, tostarp arī gadījumos, kad 
likumpārkāpēju nevar tiesāt tā nāves, 
bēguļošanas vai prombūtnes dēļ.

(12) Konfiskācijas rīkojumus parasti izdod, 
pamatojoties uz notiesājošu spriedumu. 
Atsevišķos gadījumos vajadzētu būt 
iespējai veikt konfiskāciju bez notiesājoša 
sprieduma, lai pārtrauktu noziedzīgas 
darbības un nodrošinātu, ka noziedzīgu 
darbību rezultātā gūtie ienākumi netiek no 
jauna ieguldīti likumīgajā ekonomikā.

Or. en



AM\923342LV.doc 11/79 PE498.052v02-00

LV

Grozījums Nr. 43
Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Konfiskācijas rīkojumus parasti izdod, 
pamatojoties uz notiesājošu spriedumu. 
Atsevišķos gadījumos ― pat ja nevar 
pieņemt notiesājošu spriedumu ― tomēr 
vajadzētu būt iespējai konfiscēt aktīvus, lai 
pārtrauktu noziedzīgas darbības un 
nodrošinātu, ka noziedzīgu darbību 
rezultātā gūtie ienākumi netiek no jauna 
ieguldīti likumīgajā ekonomikā. Dažās 
dalībvalstīs konfiskācija ir atļauta 
gadījumos, kad nav pietiekamu 
pierādījumu, lai sāktu kriminālvajāšanu, 
ja tiesa, izvērtējot iespējamību, uzskata, ka 
īpašuma izcelsme ir nelikumīga, kā arī 
situācijās, kad aizdomās turētā vai 
apsūdzētā persona bēguļo, lai izvairītos no 
kriminālvajāšanas, vai to nevar tiesāt citu 
iemeslu dēļ, vai ir mirusi pirms 
kriminālprocesa pabeigšanas. Tas attiecas 
uz konfiskāciju bez notiesājoša 
sprieduma. Būtu jāparedz noteikums, kas 
visās dalībvalstīs atļautu veikt 
konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma 
vismaz iepriekš minētajos konkrētajos 
gadījumos. Tas atbilst Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas 
54. panta 1. punkta c) apakšpunktam, 
kurā ir noteikts, ka ikvienai konvencijas 
dalībvalstij jāizvērtē tādu pasākumu 
pieņemšana, kuri nepieciešami, lai 
atļautu nelikumīgi iegūta īpašuma 
konfiscēšanu bez notiesājoša sprieduma 
krimināllietā, tostarp arī gadījumos, kad 
likumpārkāpēju nevar tiesāt tā nāves, 
bēguļošanas vai prombūtnes dēļ.

(12) Konfiskācijas rīkojumus parasti izdod, 
pamatojoties uz notiesājošu spriedumu. 
Atsevišķos gadījumos ― pat ja nevar 
pieņemt notiesājošu spriedumu ― tomēr 
vajadzētu būt iespējai konfiscēt aktīvus, lai 
pārtrauktu noziedzīgas darbības un 
nodrošinātu, ka noziedzīgu darbību 
rezultātā gūtie ienākumi netiek no jauna 
ieguldīti, īpaši attiecībā uz tiem īpašuma 
īpašniekiem, kuru uzticamību nevar 
pierādīt.

Or. it
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Grozījums Nr. 44
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Konfiskācijas rīkojumus parasti izdod, 
pamatojoties uz notiesājošu spriedumu. 
Atsevišķos gadījumos ― pat ja nevar 
pieņemt notiesājošu spriedumu 
krimināllietā ― tomēr vajadzētu būt 
iespējai konfiscēt aktīvus, lai pārtrauktu 
noziedzīgas darbības un nodrošinātu, ka 
noziedzīgu darbību rezultātā gūtie 
ienākumi netiek no jauna ieguldīti 
likumīgajā ekonomikā. Dažās dalībvalstīs 
konfiskācija ir atļauta gadījumos, kad nav 
pietiekamu pierādījumu, lai sāktu 
kriminālvajāšanu, ja tiesa, izvērtējot 
iespējamību, uzskata, ka īpašuma izcelsme 
ir nelikumīga, kā arī situācijās, kad 
aizdomās turētā vai apsūdzētā persona 
bēguļo, lai izvairītos no 
kriminālvajāšanas, vai to nevar tiesāt citu 
iemeslu dēļ, vai ir mirusi pirms 
kriminālprocesa pabeigšanas. Tas attiecas 
uz konfiskāciju bez notiesājoša 
sprieduma. Būtu jāparedz noteikums, kas 
visās dalībvalstīs atļautu veikt 
konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma 
vismaz iepriekš minētajos konkrētajos 
gadījumos. Tas atbilst Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas 
54. panta 1. punkta c) apakšpunktam, 
kurā ir noteikts, ka ikvienai konvencijas 
dalībvalstij jāizvērtē tādu pasākumu 
pieņemšana, kuri nepieciešami, lai 
atļautu nelikumīgi iegūta īpašuma 
konfiscēšanu bez notiesājoša sprieduma 
krimināllietā, tostarp arī gadījumos, kad 
likumpārkāpēju nevar tiesāt tā nāves, 
bēguļošanas vai prombūtnes dēļ.

(12) Konfiskācijas rīkojumus parasti izdod, 
pamatojoties uz notiesājošu spriedumu. 
Atsevišķos gadījumos ― pat ja nevar 
pieņemt notiesājošu spriedumu 
krimināllietā ― tomēr vajadzētu būt 
iespējai konfiscēt aktīvus tajos gadījumos,
kad, izvērtējot iespējamību, var konstatēt, 
ka šie aktīvi izriet no noziedzīgām 
darbībām vai arī tos izmantos turpmākās 
noziedzīgās darbībās.

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Konfiskācijas rīkojumus parasti izdod, 
pamatojoties uz notiesājošu spriedumu. 
Atsevišķos gadījumos ― pat ja nevar 
pieņemt notiesājošu spriedumu 
krimināllietā ― tomēr vajadzētu būt 
iespējai konfiscēt aktīvus, lai pārtrauktu 
noziedzīgas darbības un nodrošinātu, ka 
noziedzīgu darbību rezultātā gūtie 
ienākumi netiek no jauna ieguldīti 
likumīgajā ekonomikā. Dažās dalībvalstīs 
konfiskācija ir atļauta gadījumos, kad nav 
pietiekamu pierādījumu, lai sāktu 
kriminālvajāšanu, ja tiesa, izvērtējot 
iespējamību, uzskata, ka īpašuma izcelsme 
ir nelikumīga, kā arī situācijās, kad 
aizdomās turētā vai apsūdzētā persona 
bēguļo, lai izvairītos no kriminālvajāšanas, 
vai to nevar tiesāt citu iemeslu dēļ, vai ir 
mirusi pirms kriminālprocesa pabeigšanas. 
Tas attiecas uz konfiskāciju bez notiesājoša 
sprieduma. Būtu jāparedz noteikums, kas 
visās dalībvalstīs atļautu veikt konfiskāciju 
bez notiesājoša sprieduma vismaz iepriekš
minētajos konkrētajos gadījumos. Tas 
atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Pretkorupcijas konvencijas 54. panta 
1. punkta c) apakšpunktam, kurā ir 
noteikts, ka ikvienai konvencijas 
dalībvalstij jāizvērtē tādu pasākumu 
pieņemšana, kuri nepieciešami, lai atļautu 
nelikumīgi iegūta īpašuma konfiscēšanu 
bez notiesājoša sprieduma krimināllietā, 
tostarp arī gadījumos, kad likumpārkāpēju 
nevar tiesāt tā nāves, bēguļošanas vai 
prombūtnes dēļ.

(12) Konfiskācijas rīkojumus parasti izdod, 
pamatojoties uz notiesājošu spriedumu. 
Atsevišķos gadījumos ― pat ja nevar 
pieņemt notiesājošu spriedumu 
krimināllietā ― tomēr vajadzētu būt 
iespējai konfiscēt aktīvus, lai pārtrauktu 
noziedzīgas darbības un nodrošinātu, ka 
noziedzīgu darbību rezultātā gūtie 
ienākumi netiek no jauna ieguldīti 
likumīgajā ekonomikā vai noziedzīgās 
darbībās. Dažās dalībvalstīs konfiskācija ir 
atļauta gadījumos, kad nav pietiekamu 
pierādījumu, lai sāktu kriminālvajāšanu, ja 
tiesa pēc visu pieejamo pierādījumu 
pilnīgas izvērtēšanas ir pārliecināta, ka 
īpašuma izcelsme ir nelikumīga, kā arī 
situācijās, kad aizdomās turētā vai 
apsūdzētā persona bēguļo, lai izvairītos no 
kriminālvajāšanas, vai to nevar tiesāt citu 
iemeslu dēļ, vai ir mirusi pirms 
kriminālprocesa pabeigšanas. Tas attiecas 
uz konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma. 
Būtu jāparedz noteikums, kas visās 
dalībvalstīs atļautu veikt konfiskāciju bez 
notiesājoša sprieduma vismaz iepriekš 
minētajos konkrētajos gadījumos. Tas 
atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Pretkorupcijas konvencijas 54. panta 
1. punkta c) apakšpunktam, kurā ir 
noteikts, ka ikvienai konvencijas 
dalībvalstij jāizvērtē tādu pasākumu 
pieņemšana, kuri nepieciešami, lai atļautu 
nelikumīgi iegūta īpašuma konfiscēšanu 
bez notiesājoša sprieduma krimināllietā, 
tostarp arī gadījumos, kad likumpārkāpēju 
nevar tiesāt tā nāves, bēguļošanas vai 
prombūtnes dēļ.
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Or. de

Grozījums Nr. 46
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Konfiskācijas rīkojumus parasti izdod, 
pamatojoties uz notiesājošu spriedumu. 
Atsevišķos gadījumos ― pat ja nevar 
pieņemt notiesājošu spriedumu ― tomēr
vajadzētu būt iespējai konfiscēt aktīvus, lai 
pārtrauktu noziedzīgas darbības un 
nodrošinātu, ka noziedzīgu darbību 
rezultātā gūtie ienākumi netiek no jauna 
ieguldīti likumīgajā ekonomikā. Dažās 
dalībvalstīs konfiskācija ir atļauta 
gadījumos, kad nav pietiekamu 
pierādījumu, lai sāktu kriminālvajāšanu, ja 
tiesa, izvērtējot iespējamību, uzskata, ka 
īpašuma izcelsme ir nelikumīga, kā arī 
situācijās, kad aizdomās turētā vai 
apsūdzētā persona bēguļo, lai izvairītos no 
kriminālvajāšanas, vai to nevar tiesāt citu 
iemeslu dēļ, vai ir mirusi pirms 
kriminālprocesa pabeigšanas. Tas attiecas 
uz konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma. 
Būtu jāparedz noteikums, kas visās 
dalībvalstīs atļautu veikt konfiskāciju bez 
notiesājoša sprieduma vismaz iepriekš 
minētajos konkrētajos gadījumos. Tas 
atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Pretkorupcijas konvencijas 54. panta 
1. punkta c) apakšpunktam, kurā ir 
noteikts, ka ikvienai konvencijas 
dalībvalstij jāizvērtē tādu pasākumu 
pieņemšana, kuri nepieciešami, lai atļautu 
nelikumīgi iegūta īpašuma konfiscēšanu 
bez notiesājoša sprieduma krimināllietā, 
tostarp arī gadījumos, kad likumpārkāpēju 
nevar tiesāt tā nāves, bēguļošanas vai 
prombūtnes dēļ.

(12) Konfiskācijas rīkojumus parasti izdod, 
pamatojoties uz notiesājošu spriedumu. 
Atsevišķos gadījumos ― pat ja nevar 
pieņemt notiesājošu spriedumu ― tik un tā
vajadzētu būt iespējai konfiscēt aktīvus, lai 
pārtrauktu noziedzīgas darbības un 
nodrošinātu, ka noziedzīgu darbību 
rezultātā gūtie ienākumi netiek no jauna 
ieguldīti likumīgajā ekonomikā. Dažās 
dalībvalstīs konfiskācija ir atļauta 
gadījumos, kad nav pietiekamu 
pierādījumu, lai sāktu kriminālvajāšanu, 
vai, neraugoties uz kriminālvajāšanu, ja 
tiesa, izvērtējot iespējamību, uzskata, ka 
sociāli bīstamas personas vai personas ar 
noziedzīgu dzīvesveidu īpašuma izcelsme 
ir nelikumīga vai neproporcionāla, 
salīdzinot ar personas deklarētajiem 
ienākumiem, kā arī situācijās, kad 
aizdomās turētā vai apsūdzētā persona 
bēguļo, lai izvairītos no kriminālvajāšanas, 
vai to nevar tiesāt citu iemeslu dēļ, vai ir 
mirusi pirms kriminālprocesa pabeigšanas. 
Tas attiecas uz konfiskāciju bez notiesājoša 
sprieduma. Būtu jāparedz noteikums, kas 
visās dalībvalstīs atļautu veikt konfiskāciju 
bez notiesājoša sprieduma vismaz iepriekš 
minētajos konkrētajos gadījumos, ieskaitot 
šādu rīkojumu bez notiesājoša sprieduma 
savstarpēju atzīšanu. Tas atbilst Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas 
konvencijas 54. panta 1. punkta 
c) apakšpunktam, kurā ir noteikts, ka 
ikvienai konvencijas dalībvalstij jāizvērtē
tādu pasākumu pieņemšana, kuri 
nepieciešami, lai atļautu nelikumīgi iegūta 
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īpašuma konfiscēšanu bez notiesājoša 
sprieduma krimināllietā, tostarp arī 
gadījumos, kad likumpārkāpēju nevar tiesāt 
tā nāves, bēguļošanas vai prombūtnes dēļ,
vai arī citos atbilstošos gadījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Atsevišķos gadījumos jābūt iespējai 
pilnībā vai daļēji iztikt bez konfiskācijas 
rīkojuma. Tādējādi tas būtu iespējams 
gadījumos, ja pasākums neproporcionāli 
apgrūtinātu attiecīgo personu vai atstātu 
to bez iztikas līdzekļiem, vai ja 
konfiskācijas izmaksas neproporcionāli 
pārsniedz konfiscējamo summu.

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā pašlaik nav paredzēti nosacījumi pārmērīgu grūtību gadījumos. Ja ir 
pieejami konfiskācijas nosacījumi, konfiskācijas rīkojums būtu obligāts. Lai novērstu 
neproporcionālas sekas, ir svarīgi ieviest tā dēvēto „grūtību klauzulu”.

Grozījums Nr. 48
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Direktīvas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Konfiskācija nedrīkstētu aizkavēt 
vai novērst pamatotus prasījumus, ko 
sniedz personas, kas cietušas attiecīgās 



PE498.052v02-00 16/79 AM\923342LV.doc

LV

personas veiktajos noziedzīgajos 
nodarījumos. Jābūt iespējai atbrīvot no 
konfiskācijas, ja cietusī persona iesniedz 
prasījumu pret vainīgo personu par 
noziedzīgu nodarījumu un ja konfiskācija 
novērstu šā prasījuma izpildi.

Or. de

Grozījums Nr. 49
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Aizdomās turētās vai apsūdzētās 
personas rīcība, nododot informētai trešai 
personai īpašumu, lai izvairītos no tā 
konfiskācijas, ir ierasta prakse, kas kļūst 
arvien izplatītāka. Pašreizējā Savienības 
tiesiskajā regulējumā nav saistošu 
noteikumu par tāda īpašuma konfiskāciju, 
kas nodots trešām personām. Tādēļ 
palielinās nepieciešamība atļaut trešām 
personām nodota īpašuma konfiskāciju, 
kas parasti būtu jādara gadījumos, ja 
apsūdzētajai personai nav īpašuma, kuru 
varētu konfiscēt. Noteiktos gadījumos ir 
lietderīgi paredzēt konfiskāciju, ko 
piemēro trešām personām, ja, izvērtējot 
konkrētus faktus, ir konstatēts, ka 
notiesātās, aizdomās turētās vai 
apsūdzētās personas īpašuma 
konfiskācija, visticamāk, nebūs 
iespējama, vai situācijās, kad unikāli 
priekšmeti jāatdod to likumīgajam 
īpašniekam. Turklāt, lai aizsargātu bona 
fide trešo personu intereses, šādu 
konfiskāciju vajadzētu veikt tikai tad, ja 
trešā persona zināja vai tai vajadzēja zināt, 
ka īpašums iegūts noziedzīgi vai ka tas tika 
nodots, lai izvairītos no tā konfiscēšanas, 
un tika atdots bez atlīdzības vai nodots 
apmaiņā pret samaksu, kas zemāka nekā

(13) Aizdomās turētās vai apsūdzētās 
personas rīcība, nododot informētai trešai 
personai īpašumu, lai izvairītos no tā 
konfiskācijas, ir ierasta prakse, kas kļūst 
arvien izplatītāka. Pašreizējā Savienības 
tiesiskajā regulējumā nav saistošu
noteikumu par tāda īpašuma konfiskāciju, 
kas nodots trešām personām. Tādēļ 
palielinās nepieciešamība atļaut trešām 
personām nodota vai trešo personu iegūta 
īpašuma konfiskāciju. Lai aizsargātu bona 
fide trešo personu intereses, šādu 
konfiskāciju vajadzētu veikt tikai tad, ja 
trešā persona zināja vai tai vajadzēja zināt, 
ka īpašums bijis nozieguma rīks vai 
noziedzīgi iegūti līdzekļi vai ka tas tika 
nodots, lai izvairītos no tā konfiscēšanas, 
vai ja tas tika atdots bez atlīdzības vai 
nodots apmaiņā pret samaksu, kas ir 
ievērojami zemāka nekā tā tirgus vērtība.
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tirgus vērtība.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Aizdomās turētās vai apsūdzētās 
personas rīcība, nododot informētai trešai 
personai īpašumu, lai izvairītos no tā 
konfiskācijas, ir ierasta prakse, kas kļūst 
arvien izplatītāka. Pašreizējā Savienības 
tiesiskajā regulējumā nav saistošu 
noteikumu par tāda īpašuma konfiskāciju, 
kas nodots trešām personām. Tādēļ 
palielinās nepieciešamība atļaut trešām 
personām nodota īpašuma konfiskāciju, kas 
parasti būtu jādara gadījumos, ja 
apsūdzētajai personai nav īpašuma, kuru 
varētu konfiscēt. Noteiktos gadījumos ir 
lietderīgi paredzēt konfiskāciju, ko piemēro 
trešām personām, ja, izvērtējot konkrētus 
faktus, ir konstatēts, ka notiesātās, 
aizdomās turētās vai apsūdzētās personas 
īpašuma konfiskācija, visticamāk, nebūs 
iespējama, vai situācijās, kad unikāli 
priekšmeti jāatdod to likumīgajam 
īpašniekam. Turklāt, lai aizsargātu bona 
fide trešo personu intereses, šādu 
konfiskāciju vajadzētu veikt tikai tad, ja 
trešā persona zināja vai tai vajadzēja zināt, 
ka īpašums iegūts noziedzīgi vai ka tas tika 
nodots, lai izvairītos no tā konfiscēšanas, 
un tika atdots bez atlīdzības vai nodots 
apmaiņā pret samaksu, kas zemāka nekā 
tirgus vērtība.

(13) Aizdomās turētās vai apsūdzētās 
personas rīcība, nododot informētai trešai 
personai īpašumu, lai izvairītos no tā 
konfiskācijas, ir ierasta prakse, kas kļūst 
arvien izplatītāka. Pašreizējā Savienības 
tiesiskajā regulējumā nav saistošu 
noteikumu par tāda īpašuma konfiskāciju, 
kas nodots trešām personām. Tādēļ 
palielinās nepieciešamība atļaut trešām 
personām nodota īpašuma konfiskāciju, kas 
parasti būtu jādara gadījumos, ja 
apsūdzētajai personai nav īpašuma, kuru 
varētu konfiscēt. Noteiktos gadījumos ir 
lietderīgi paredzēt konfiskāciju, ko piemēro 
trešām personām, ja, izvērtējot konkrētus 
faktus, ir konstatēts, ka notiesātās, 
aizdomās turētās vai apsūdzētās personas 
īpašuma konfiskācija, visticamāk, nebūs 
iespējama, vai situācijās, kad unikāli 
priekšmeti jāatdod to likumīgajam 
īpašniekam. Turklāt, lai aizsargātu bona 
fide trešo personu intereses, šādu 
konfiskāciju vajadzētu veikt tikai tad, ja 
trešā persona zināja vai tai vajadzēja zināt, 
ka īpašums iegūts noziedzīgi vai ka tas tika 
nodots, lai izvairītos no tā konfiscēšanas, 
un tika atdots bez atlīdzības vai nodots 
apmaiņā pret samaksu, kas zemāka nekā tā
tirgus vērtība. Jābūt iespējamai arī 
konfiskācijai, ko piemēro trešām 
personām, ja konkrētā aizdomās turētā 
vai apsūdzētā persona jau no paša 
sākuma ir rīkojusies citas fiziskas vai 
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juridiskas personas labā.

Or. de

Grozījums Nr. 51
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai panāktu efektīvāku cīņu pret 
noziedzīgajām organizācijām un smagiem 
noziegumiem, ievērojot jau esošo pieredzi, 
dalībvalstīm savā sodāmības sistēmā būtu 
jāparedz tāds noziedzīgs nodarījums, lai 
sodītu un tiesātu par tādu rīcību, kuras 
mērķis ir fiktīvi piedēvētas īpašumtiesības 
un īpašuma pieejamība trešajām 
personām nolūkā izvairīties no īpašuma 
izņemšanas un konfiskācijas. Pienācīgi 
būtu jāsoda arī par atbalstu šāda 
noziedzīga nodarījuma veikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Noteikumi par trešām personām 
piemērotu konfiskāciju ir paplašināti gan 
attiecībā uz fiziskām, gan juridiskām 
personām.

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Bieži vien aizdomās turētajām vai 
apsūdzētajām personām izdodas slēpt 
īpašumu visu kriminālprocesa laiku. Tādēļ 
konfiskācijas rīkojumus nevar izpildīt, un 
veidojas situācijas, kad personas, pret kuru 
īpašumu ir vērsti konfiskācijas rīkojumi, 
pēc soda izciešanas gūst labumu no sava 
īpašuma. Tādējādi ir jāatļauj noteikt 
precīzu tā īpašuma apmēru, kas jākonfiscē 
pat pēc galīgā notiesājošā sprieduma par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, lai būtu 
iespējama konfiskācijas rīkojumu pilnīga 
izpilde gadījumos, kad sākotnēji nav 
atklāts nekāds īpašums vai arī tā apmērs 
nav pietiekams, un konfiskācijas rīkojums 
netiek izpildīts. Tā kā iesaldēšanas 
rīkojumi ierobežo tiesības uz īpašumu, 
šādus pagaidu pasākumus nevajadzētu 
izmantot ilgāk, nekā tas ir nepieciešams 
īpašuma pieejamības saglabāšanas nolūkā, 
ņemot vērā tā iespējamo konfiskāciju 
vēlāk. Tādēļ varētu būt nepieciešama lietas 
regulāra pārskatīšana tiesā, lai 
nodrošinātu, ka pasākumu mērķis novērst 
īpašuma izšķērdēšanu paliek spēkā.

(15) Bieži vien aizdomās turētajām vai 
apsūdzētajām personām izdodas slēpt 
īpašumu visu kriminālprocesa laiku. Tādēļ 
konfiskācijas rīkojumus nevar izpildīt, un 
veidojas situācijas, kad personas, pret kuru 
īpašumu ir vērsti konfiskācijas rīkojumi, 
pēc soda izciešanas gūst labumu no sava 
īpašuma. Tādējādi ir jāatļauj noteikt 
precīzu tā īpašuma apmēru, kas jākonfiscē 
pat pēc galīgā notiesājošā sprieduma par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, lai būtu 
iespējama konfiskācijas rīkojumu pilnīga 
izpilde gadījumos, kad sākotnēji nav 
atklāts nekāds īpašums vai arī tā apmērs 
nav pietiekams, un konfiskācijas rīkojums 
netiek izpildīts. Tā kā iesaldēšanas 
rīkojumi ierobežo tiesības uz īpašumu, 
šādus pagaidu pasākumus nevajadzētu 
izmantot ilgāk, nekā tas ir nepieciešams 
īpašuma pieejamības saglabāšanas nolūkā, 
ņemot vērā tā iespējamo konfiskāciju 
vēlāk. Tādēļ vajadzības gadījumā varētu 
būt nepieciešama lietas pārskatīšana tiesā, 
lai nodrošinātu, ka pasākumu mērķis 
novērst īpašuma izšķērdēšanu paliek spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Īpašums, kas iesaldēts, ņemot vērā tā 
iespējamo konfiskāciju vēlāk, būtu 

(16) Īpašums, kas iesaldēts, ņemot vērā tā 
iespējamo konfiskāciju vēlāk, būtu 
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pienācīgi jāpārvalda, lai tas nezaudētu savu 
saimniecisko vērtību. Dalībvalstīm būtu 
jāveic nepieciešamie pasākumi, tostarp 
īpašuma pārdošana vai nodošana, lai 
mazinātu šādus zaudējumus. Dalībvalstīm 
būtu jāveic attiecīgi pasākumi, piemēram, 
jāizveido nacionālie centralizētie līdzekļu 
pārvaldības biroji vai līdzīgi mehānismi 
(gadījumos, kad šādas funkcijas ir 
decentralizētas), lai pienācīgi pārvaldītu 
pirms konfiskācijas iesaldētos aktīvus un 
saglabātu to vērtību līdz brīdim, kad tiesu 
iestādes taisīs spriedumu.

pienācīgi jāpārvalda, lai tas nezaudētu savu 
saimniecisko vērtību, lai veicinātu tā 
atkārtotu izmantošanu sociālajām 
vajadzībām un lai izvairītos no turpmāka 
noziedznieku iefiltrēšanās riska. Tāpēc 
būtu lietderīgi apsvērt Eiropas fonda 
veidošanu, kurā sakopos dalībvalstīs 
konfiscēto aktīvu daļu. Šāds fonds tad 
būtu pieejams Eiropas pilsoņu, asociāciju, 
NVO koalīciju un jebkādu citu pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju izmēģinājuma 
projektiem, lai veicinātu konfiscēto aktīvu 
efektīvu atkārtotu izmantošanu 
sociālajām vajadzībām un paplašinātu 
Eiropas Savienības demokrātiskās 
funkcijas. Dalībvalstīm būtu jāveic 
nepieciešamie pasākumi, tostarp īpašuma 
pārdošana vai nodošana, lai mazinātu šādus 
zaudējumus un lai atbalstītu sociālos 
mērķus. Dalībvalstīm būtu jāveic attiecīgi 
pasākumi, piemēram, jāizveido nacionālie 
centralizētie līdzekļu pārvaldības biroji vai 
līdzīgi mehānismi (gadījumos, kad šādas 
funkcijas ir decentralizētas), lai pienācīgi 
pārvaldītu pirms konfiskācijas iesaldētos 
aktīvus un saglabātu to vērtību līdz brīdim, 
kad tiesu iestādes taisīs spriedumu.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Īpašums, kas iesaldēts, ņemot vērā tā 
iespējamo konfiskāciju vēlāk, būtu 
pienācīgi jāpārvalda, lai tas nezaudētu savu 
saimniecisko vērtību. Dalībvalstīm būtu 
jāveic nepieciešamie pasākumi, tostarp 
īpašuma pārdošana vai nodošana, lai 
mazinātu šādus zaudējumus. Dalībvalstīm 
būtu jāveic attiecīgi pasākumi, piemēram, 

(16) Īpašums, kas iesaldēts, ņemot vērā tā 
iespējamo konfiskāciju vēlāk, būtu 
pienācīgi jāpārvalda, lai tas nezaudētu savu 
saimniecisko vērtību. Dalībvalstīm būtu 
jāveic nepieciešamie pasākumi, tostarp 
īpašuma nodošana, lai mazinātu šādus 
zaudējumus. Dalībvalstīm būtu jāveic visi 
attiecīgie pasākumi, gan leģislatīvie, gan 
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jāizveido nacionālie centralizētie līdzekļu 
pārvaldības biroji vai līdzīgi mehānismi 
(gadījumos, kad šādas funkcijas ir 
decentralizētas), lai pienācīgi pārvaldītu 
pirms konfiskācijas iesaldētos aktīvus un 
saglabātu to vērtību līdz brīdim, kad tiesu 
iestādes taisīs spriedumu.

cita veida, piemēram, jāizveido nacionālie 
centralizētie līdzekļu pārvaldības biroji vai 
līdzīgi mehānismi (gadījumos, kad šādas 
funkcijas ir decentralizētas), lai pienācīgi 
pārvaldītu pirms konfiskācijas iesaldētos
aktīvus un saglabātu to vērtību līdz brīdim, 
kad tiesu iestādes taisīs spriedumu.

Or. it

Grozījums Nr. 56
Mario Borghezio

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Īpašums, kas iesaldēts, ņemot vērā tā 
iespējamo konfiskāciju vēlāk, būtu 
pienācīgi jāpārvalda, lai tas nezaudētu savu 
saimniecisko vērtību. Dalībvalstīm būtu 
jāveic nepieciešamie pasākumi, tostarp 
īpašuma pārdošana vai nodošana, lai 
mazinātu šādus zaudējumus. Dalībvalstīm 
būtu jāveic attiecīgi pasākumi, piemēram, 
jāizveido nacionālie centralizētie līdzekļu 
pārvaldības biroji vai līdzīgi mehānismi 
(gadījumos, kad šādas funkcijas ir 
decentralizētas), lai pienācīgi pārvaldītu 
pirms konfiskācijas iesaldētos aktīvus un 
saglabātu to vērtību līdz brīdim, kad tiesu 
iestādes taisīs spriedumu.

(16) Īpašums, kas iesaldēts, ņemot vērā tā 
iespējamo konfiskāciju vēlāk, būtu 
pienācīgi jāpārvalda, lai tas nezaudētu savu 
saimniecisko vērtību un tiktu saglabāts 
nodarbinātības līmenis. Dalībvalstīm būtu 
jāveic nepieciešamie pasākumi, tostarp 
īpašuma pārdošana vai nodošana, lai 
mazinātu šādus zaudējumus. Dalībvalstīm 
būtu jāveic attiecīgi pasākumi, piemēram, 
jāizveido nacionālie centralizētie līdzekļu 
pārvaldības biroji vai līdzīgi mehānismi 
(gadījumos, kad šādas funkcijas ir 
decentralizētas), lai pienācīgi pārvaldītu 
pirms konfiskācijas iesaldētos aktīvus un 
saglabātu to vērtību līdz brīdim, kad tiesu 
iestādes taisīs spriedumu.

Or. it

Grozījums Nr. 57
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)



PE498.052v02-00 22/79 AM\923342LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai pilsoniskā sabiedrība varētu 
konkrēti sajust dalībvalstu tās rīcības 
efektivitāti, kas vērsta pret organizēto 
noziedzību, tostarp mafiju, un lai 
noziedzīgi iegūtie līdzekļi faktiski tiktu 
atņemti noziedzniekiem, ir jāpieņem 
kopīgi pasākumi, lai izvairītos no tā, ka 
noziedzīgās organizācijas atkārtoti iegūst 
savā valdījumā nelegāli iegūtu īpašumu. 
Vairāku dalībvalstu labākās prakses veidi 
ir apliecinājušies kā efektīvi līdzekļi: 
līdzekļu pārvaldības biroju vai līdzīgu 
mehānismu veiktā pārvaldība un 
administrēšana, kā arī konfiscētā īpašuma 
izmantošana projektos, kuru mērķis ir 
pretstatīt un novērst noziedzību, citi 
institucionālie vai publiskie nolūki vai 
izmantošana sociālajām vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Konfiscētie noziedzīgi iegūtie 
līdzekļi būtu jāvelta sabiedrības interesēm 
un sociālajām vajadzībām.

Or. de

Grozījums Nr. 59
Salvatore Iacolino

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Prakse lietot konfiscētos aktīvus 
sociālajām vajadzībām veicina un stiprina 
tiesiskuma kultūras izplatīšanos, palīdzību 
noziegumos cietušajām personām un 
darbību pret organizēto noziedzību, 
tādējādi radot pienācīgus mehānismus, 
kas sniedz labumu sabiedrībai un 
teritorijas sociālekonomiskajai attīstībai 
un ko var īstenot arī nevalstiskās 
organizācijas, izmantojot objektīvus 
kritērijus.

Or. it

Pamatojums

Dažas dalībvalstis jau ir mēģinājušas izmantot konfiscētos noziedzīgi iegūtos aktīvus 
sabiedrības vajadzībām, un tam ir bijuši lieli panākumi sociālajā ziņā un attiecībā uz 
noziedzīgu darbību novēršanu.

Grozījums Nr. 60
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ir ļoti maz uzticamu informācijas 
avotu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
iesaldēšanu un konfiskāciju. Lai šo 
direktīvu varētu novērtēt, ir jāvāc 
piemērotu statistikas datu salīdzināmais 
minimums par īpašuma izsekošanu, tiesu 
iestāžu darbību un īpašuma atsavināšanas 
darbībām.

(17) Ir ļoti maz uzticamu informācijas 
avotu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
iesaldēšanu un konfiskāciju. Lai šo 
direktīvu varētu novērtēt, ir jāvāc 
piemērotu statistikas datu salīdzināmais 
minimums par īpašuma izsekošanu, tiesu 
iestāžu darbību un īpašuma atsavināšanas 
darbībām, vienlaikus ievērojot 
proporcionalitātes principu.

Or. en
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Grozījums Nr. 61
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ir ļoti maz uzticamu informācijas 
avotu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
iesaldēšanu un konfiskāciju. Lai šo 
direktīvu varētu novērtēt, ir jāvāc 
piemērotu statistikas datu salīdzināmais 
minimums par īpašuma izsekošanu, tiesu 
iestāžu darbību un īpašuma atsavināšanas 
darbībām.

(17) Ir ļoti maz uzticamu informācijas 
avotu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
iesaldēšanu un konfiskāciju. Lai šo 
direktīvu varētu novērtēt, ir jāvāc 
piemērotu statistikas datu salīdzināmais 
minimums par īpašuma izsekošanu, tiesu 
iestāžu darbību un īpašuma pārvaldības un 
atsavināšanas darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Mario Borghezio

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ir ļoti maz uzticamu informācijas 
avotu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
iesaldēšanu un konfiskāciju. Lai šo 
direktīvu varētu novērtēt, ir jāvāc 
piemērotu statistikas datu salīdzināmais
minimums par īpašuma izsekošanu, tiesu 
iestāžu darbību un īpašuma atsavināšanas 
darbībām.

(17) Ir ļoti maz uzticamu informācijas 
avotu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
iesaldēšanu un konfiskāciju. Lai šo 
direktīvu varētu novērtēt, ir jāvāc atbilstoši 
salīdzināmie statistikas dati par īpašuma 
izsekošanu, tiesu iestāžu darbību un 
īpašuma atsavināšanas darbībām.

Or. it

Grozījums Nr. 63
Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Jāreģistrē tā īpašuma vērtība, kuru 
paredzēts atkārtoti izmantot tieši vai 
netieši skarto noziegumos cietušo personu 
labā.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Šajā direktīvā ir respektētas 
pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
galvenokārt tiesības uz īpašumu, tiesības 
uz privātās un ģimenes dzīves 
neaizskaramību, tiesības uz personas datu 
aizsardzību, tiesības izmantot efektīvus 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus un tiesības 
uz taisnīgu tiesu, nevainīguma prezumpcija 
un tiesības uz aizstāvību, tiesības tikt 
netiesātam un nesodītam divreiz 
krimināllietā par vienu un to pašu 
noziedzīgo nodarījumu un noziedzīgu 
nodarījumu likumības un samērīguma 
principi. Šī direktīva jāīsteno saskaņā ar 
šīm tiesībām un principiem.

(18) Šajā direktīvā ir respektētas 
pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā, 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
galvenokārt tiesības uz īpašumu, tiesības 
uz privātās un ģimenes dzīves 
neaizskaramību, tiesības uz personas datu 
aizsardzību, tiesības izmantot efektīvus 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus un tiesības 
uz taisnīgu tiesu, nevainīguma prezumpcija 
un tiesības uz aizstāvību, tiesības tikt 
netiesātam un nesodītam divreiz 
krimināllietā par vienu un to pašu 
noziedzīgo nodarījumu un noziedzīgu 
nodarījumu likumības un samērīguma 
principi. Šī direktīva jāīsteno saskaņā ar 
šīm tiesībām un principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Dažas dalībvalstis jau ir sekmīgi 
pieņēmušas konfiskācijas bez notiesājoša 
sprieduma sistēmas. Faktiski Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa (ECT) nekad nav 
uzskatījusi par pamattiesību pārkāpumu, 
kā atļauts Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā un Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijā, to, ka uz 
personām var attiecināt šādu viņu mantas 
atsavināšanas pasākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Mariya Gabriel

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi 
būtiski ietekmē personu tiesības – ne tikai 
aizdomās turēto vai apsūdzēto personu, bet 
arī tādu trešo personu tiesības, kuras netiek 
vajātas. Tādēļ ir jāparedz īpaši aizsardzības 
pasākumi un tiesiskās aizsardzības līdzekļi, 
lai šīs direktīvas noteikumu īstenošanas 
gaitā nodrošinātu šo personu pamattiesību 
saglabāšanu.

(19) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi 
būtiski ietekmē personu tiesības – ne tikai 
aizdomās turēto vai apsūdzēto personu, bet 
arī tādu trešo personu tiesības, kuras netiek 
vajātas. Tādēļ ir jāparedz visi 
nepieciešamie aizsardzības pasākumi un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi, lai šīs 
direktīvas noteikumu īstenošanas gaitā 
nodrošinātu šo personu pamattiesību 
saglabāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā to, ka dalībvalstu līmenī 
šīs direktīvas mērķi, proti, uzlabot īpašuma 
konfiskāciju krimināllietās, nevar 
pietiekami labi sasniegt un ka minēto 
mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
paredz tikai tādus pasākumus, kas ir 
nepieciešami šā mērķa sasniegšanai.

(20) Ņemot vērā to, ka dalībvalstu līmenī 
šīs direktīvas mērķi, proti, uzlabot īpašuma 
konfiskāciju, nevar pietiekami labi sasniegt 
un ka minēto mērķi var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
direktīvā paredz tikai tādus pasākumus, kas 
ir nepieciešami šā mērķa sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir noteikts noteikumu 
minimums, kas attiecas uz īpašuma 
iesaldēšanu, ņemot vērā tā iespējamo 
konfiskāciju vēlāk, un uz īpašuma 
konfiskāciju krimināllietās.

Šajā direktīvā ir noteikts noteikumu 
minimums, kas attiecas uz īpašuma 
izņemšanu vai iesaldēšanu, ņemot vērā tā 
iespējamo konfiskāciju vēlāk, uz īpašuma 
konfiskāciju krimināllietās un bez 
notiesājoša sprieduma, kā arī uz 
konfiscētā īpašuma pārvaldību un 
atsavināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neskar to tiesvedību, ko 
dalībvalstis var izmantot, lai atņemtu 
vainīgajai personai attiecīgo īpašumu.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Alexander Alvaro, Renate Weber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) „noziedzīgi iegūti līdzekļi” ir jebkāds 
saimniecisks labums, kas gūts, izdarot 
noziedzīgu nodarījumu; tie var sastāvēt no 
jebkāda veida īpašuma un ietver tiešu 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu turpmāku 
atkārtotu ieguldīšanu, ko veic aizdomās 
turētā vai apsūdzētā persona, un jebkādus 
vērtīgus labumus;

1) „noziedzīgi iegūti līdzekļi” ir jebkāds 
tiešs saimniecisks labums, kas gūts, izdarot 
noziedzīgu nodarījumu; tie var sastāvēt no 
jebkāda veida īpašuma un ietver tiešu 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu turpmāku 
atkārtotu ieguldīšanu, ko veic aizdomās 
turētā vai apsūdzētā persona, un jebkādus 
vērtīgus labumus;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) „noziedzīgi iegūti līdzekļi” ir jebkāds 
saimniecisks labums, kas gūts, izdarot 
noziedzīgu nodarījumu; tie var sastāvēt no 
jebkāda veida īpašuma un ietver tiešu 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu turpmāku 
atkārtotu ieguldīšanu, ko veic aizdomās 
turētā vai apsūdzētā persona, un jebkādus 
vērtīgus labumus;

1) „noziedzīgi iegūti līdzekļi” ir jebkāds 
tiešs saimniecisks labums, kas gūts, izdarot 
noziedzīgu nodarījumu; tie var sastāvēt no 
jebkāda veida īpašuma un ietver tiešu 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu turpmāku 
atkārtotu ieguldīšanu, ko veic aizdomās 
turētā vai apsūdzētā persona, un jebkādus 
vērtīgus labumus;
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Or. en

Pamatojums

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu definēšana kā „jebkāds saimniecisks labums, kas gūts, izdarot 
noziedzīgu nodarījumu”, drīzāk ir neskaidra un ļoti nenoteikta, un šī definīcija neļauj 
saskaņoti un vienoti novērtēt to saimniecisko labumu, kas tiktu atņemts. Tas var radīt būtiskas 
domstarpības, novērtējot konfiscēto apjomu. Kamēr dažas valstis konfiscēs noziedzīgi iegūtos 
līdzekļus vai aizstājēju, citas var konfiscēt arī ienākumus, kas nav saistīti ar noziedzīgām 
darbībām.

Grozījums Nr. 72
Zbigniew Ziobro

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) „noziedzīgi iegūti līdzekļi” ir jebkāds 
saimniecisks labums, kas gūts, izdarot 
noziedzīgu nodarījumu; tie var sastāvēt no 
jebkāda veida īpašuma un ietver tiešu 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu turpmāku 
atkārtotu ieguldīšanu, ko veic aizdomās 
turētā vai apsūdzētā persona, un jebkādus 
vērtīgus labumus;

1) „noziedzīgi iegūti līdzekļi” ir jebkāds 
saimniecisks labums, kas tieši vai netieši
gūts, izdarot noziedzīgu nodarījumu; tie 
var sastāvēt no jebkāda veida īpašuma un 
ietver tiešu noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
turpmāku atkārtotu ieguldīšanu, ko veic 
aizdomās turētā vai apsūdzētā persona, un 
jebkādus vērtīgus labumus;

Or. pl

Grozījums Nr. 73
Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) „noziedzīgi iegūti līdzekļi” ir jebkāds 
saimniecisks labums, kas gūts, izdarot 
noziedzīgu nodarījumu; tie var sastāvēt no 
jebkāda veida īpašuma un ietver tiešu 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu turpmāku 
atkārtotu ieguldīšanu, ko veic aizdomās 

1) „noziedzīgi iegūti līdzekļi” ir jebkāds 
saimniecisks labums, kas tieši vai netieši
gūts, izdarot noziedzīgu nodarījumu; tie 
var sastāvēt no jebkāda veida īpašuma un 
ietver tiešu noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
turpmāku atkārtotu ieguldīšanu, ko veic 
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turētā vai apsūdzētā persona, un jebkādus 
vērtīgus labumus;

aizdomās turētā vai apsūdzētā persona, un 
jebkādus vērtīgus labumus;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Zbigniew Ziobro

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) „īpašums” ir jebkāda veida ķermeniska 
vai bezķermeniska, kustama vai nekustama 
manta un juridiski dokumenti vai 
instrumenti, kas apliecina īpašumtiesības 
uz šo mantu vai tiesības uz tās daļu;

2) „īpašums” ir jebkāda veida ķermeniska 
vai bezķermeniska, kustama vai nekustama 
manta un juridiski dokumenti vai 
instrumenti, kas apliecina īpašumtiesības 
uz šo mantu vai tiesības uz tās daļu, kā arī 
īpašums, kas ir laulāto kopīpašums;

Or. pl

Grozījums Nr. 75
Alexander Alvaro, Renate Weber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) „konfiskācija” ir pēc tiesvedības par 
noziedzīgu nodarījumu tiesas uzlikts sods 
vai pasākums, kā rezultātā notiek galīga 
īpašuma atņemšana;

4) „konfiskācija” ir pēc tiesvedības par 
noziedzīgu nodarījumu tiesas noteikts 
pasākums, kā rezultātā notiek galīga 
īpašuma atņemšana;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) „konfiskācija” ir pēc tiesvedības par 
noziedzīgu nodarījumu tiesas uzlikts sods 
vai pasākums, kā rezultātā notiek galīga 
īpašuma atņemšana;

4) „konfiskācija” ir pasākums, ko noteikusi 
tiesa ar spriedumu vai pēc
kriminālprocesa, kā rezultātā notiek galīga 
īpašuma atņemšana;

Or. de

Pamatojums

Das Löschen der Einziehung als "Strafe" dient der Erlangung einer einheitlichen 
europäischen Umsetzung des Vermögensabschöpfungsrechts, welche eine Einigung über den 
Charakter der Einziehung voraussetzt. Andernfalls wäre nicht auszuschließen, dass die 
Vollstreckung einer Maßnahme, die im Anordnungsstaat Strafe ist, im Vollstreckungsstaat 
den verfassungsrechtlichen Maßstäben der Vollstreckung einer Strafe zu unterwerfen wäre, 
obgleich die Einziehung nach dem Recht des Vollstreckungsstaates nicht als Strafe betrachtet 
würde. Die zweite Änderung dient der Klarstellung, dass die Einziehung nicht nur nach dem 
Urteil, sondern auch mit dem Urteil angeordnet werden kann.

Grozījums Nr. 77
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) „konfiskācija” ir pēc tiesvedības par 
noziedzīgu nodarījumu tiesas uzlikts sods 
vai pasākums, kā rezultātā notiek galīga 
īpašuma atņemšana;

4) „konfiskācija” ir pēc tiesvedības tiesas 
uzlikts sods vai pasākums, kā rezultātā 
notiek galīga īpašuma atņemšana;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) „iesaldēšana” ir pagaidu aizliegums 
nodot, iznīcināt, pārveidot, atsavināt vai 
pārvietot īpašumu vai īpašuma pagaidu 
uzraudzība vai kontrole;

5) „iesaldēšana” vai izņemšana ir pagaidu 
aizliegums nodot, iznīcināt, pārveidot, 
atsavināt vai pārvietot īpašumu vai 
īpašuma pagaidu uzraudzība vai kontrole;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a) kā arī jebkādi citi juridiskie akti, ja 
šajos aktos ir īpaši paredzēts, ka šo 
direktīvu piemēro noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas saskaņoti konkrētajā 
aktā;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) kā arī jebkādi citi turpmākie juridiskie 
akti, kuros noziedzīgie nodarījumi ir 
saskaņoti visā ES,

Or. en

Grozījums Nr. 81
Sarah Ludford
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a) „attiecīgā persona” ir ikviena 
persona, ko tieši skar apsūdzētas vai 
notiesātas personas aktīvu iesaldēšana vai 
konfiskācija;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Petru Constantin Luhan

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pēc galīgā 
notiesājošā sprieduma par noziedzīgu 
nodarījumu pilnībā vai daļēji konfiscēt 
nozieguma rīkus un noziedzīgi iegūtus 
līdzekļus.

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pēc galīgā 
notiesājošā sprieduma par noziedzīgu 
nodarījumu konfiscēt visus nozieguma 
rīkus un noziedzīgi iegūtus līdzekļus.

Or. ro

Grozījums Nr. 83
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pēc galīgā 
notiesājošā sprieduma par noziedzīgu 
nodarījumu pilnībā vai daļēji konfiscēt 

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tiesu iestādēm, 
pamatojoties uz galīgo notiesājošo 
spriedumu par noziedzīgu nodarījumu, 
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nozieguma rīkus un noziedzīgi iegūtus 
līdzekļus.

pilnībā vai daļēji konfiscēt nozieguma 
rīkus un noziedzīgi iegūtus līdzekļus vai 
īpašumu, kura vērtība atbilst šādiem 
nozieguma rīkiem un noziedzīgi iegūtiem 
līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Mariya Gabriel

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pēc galīgā 
notiesājošā sprieduma par noziedzīgu 
nodarījumu pilnībā vai daļēji konfiscēt 
nozieguma rīkus un noziedzīgi iegūtus 
līdzekļus.

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tikai tiesu iestādēm
pēc galīgā notiesājošā sprieduma par 
noziedzīgu nodarījumu pilnībā vai daļēji 
konfiscēt nozieguma rīkus un noziedzīgi 
iegūtus līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pēc galīgā 
notiesājošā sprieduma par noziedzīgu 
nodarījumu pilnībā vai daļēji konfiscēt 
nozieguma rīkus un noziedzīgi iegūtus 
līdzekļus.

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tiesu iestādei vai 
tiesu iestādei, kas rīkojas atbilstoši tiesas 
rīkojumam, pēc galīgā notiesājošā 
sprieduma par noziedzīgu nodarījumu 
pilnībā vai daļēji konfiscēt nozieguma 
rīkus un noziedzīgi iegūtus līdzekļus.

Or. de
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Grozījums Nr. 86
Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pēc galīgā 
notiesājošā sprieduma par noziedzīgu 
nodarījumu pilnībā vai daļēji konfiscēt 
nozieguma rīkus un noziedzīgi iegūtus 
līdzekļus.

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pēc galīgā 
notiesājošā sprieduma par noziedzīgu 
nodarījumu pilnībā vai daļēji konfiscēt 
nozieguma rīkus, aktīvus un noziedzīgi 
iegūtus līdzekļus.

Or. it

Grozījums Nr. 87
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pēc galīgā 
notiesājošā sprieduma par noziedzīgu 
nodarījumu konfiscēt īpašumu, kura 
vērtība atbilst noziedzīgi iegūto līdzekļu 
summai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 88
Mariya Gabriel

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pēc galīgā 
notiesājošā sprieduma par noziedzīgu 
nodarījumu konfiscēt īpašumu, kura vērtība 
atbilst noziedzīgi iegūto līdzekļu summai.

2. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri gadījumā, ja 1. punktā 
minētā konfiskācija nav iespējama, ļauj 
tikai tiesu iestādēm pēc galīgā notiesājošā 
sprieduma par noziedzīgu nodarījumu 
konfiscēt īpašumu, kura vērtība atbilst 
noziedzīgi iegūto līdzekļu summai.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pēc galīgā 
notiesājošā sprieduma par noziedzīgu 
nodarījumu konfiscēt īpašumu, kura vērtība 
atbilst noziedzīgi iegūto līdzekļu summai.

2. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tiesu iestādei vai 
tiesu iestādei, kas rīkojas atbilstoši tiesas 
rīkojumam, saskaņā ar tās jurisdikciju 
pēc galīgā notiesājošā sprieduma par 
noziedzīgu nodarījumu konfiscēt īpašumu, 
kura vērtība atbilst noziedzīgi iegūto 
līdzekļu summai, ja 1. punktā paredzētā 
konfiskācija nav iespējama.

Or. de

Grozījums Nr. 90
Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pēc galīgā 
notiesājošā sprieduma par noziedzīgu 

2. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pēc galīgā 
notiesājošā sprieduma par noziedzīgu 
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nodarījumu konfiscēt īpašumu, kura 
vērtība atbilst noziedzīgi iegūto līdzekļu 
summai.

nodarījumu konfiscēt īpašumu vērtībā, kas 
atbilst noziedzīgi iegūto līdzekļu summai, 
peļņai vai nozieguma vērtībai atbilstošai 
summai.

Or. it

Grozījums Nr. 91
Zbigniew Ziobro

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pēc galīgā 
notiesājošā sprieduma par noziedzīgu 
nodarījumu konfiscēt īpašumu, kura vērtība 
atbilst noziedzīgi iegūto līdzekļu summai.

2. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pēc galīgā 
notiesājošā sprieduma par noziedzīgu 
nodarījumu konfiscēt īpašumu, kura vērtība 
atbilst noziedzīgi iegūto līdzekļu summai. 
Pilnīgu vai daļēju īpašuma konfiskāciju 
neparedz, ja finansiālie noziedzīgi iegūtie 
līdzekļi vai to atbilstošā vērtība ir jāatgriež 
skartajai pusei vai citam subjektam.

Or. pl

Grozījums Nr. 92
Zbigniew Ziobro

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Laikā, kad notiek notiesāšana par 
noziegumu, no kura vainīgā persona 
guvusi — arī netieši — finansiālus 
noziedzīgi iegūtus līdzekļus ievērojamā 
vērtībā, īpašumu, kuru vainīgā persona 
ieguvusi savā īpašumā vai kura 
īpašumtiesības tā ieguvusi citādi 
nozieguma izdarīšanas laikā vai pēc tam, 
līdz brīdim, kad tiek pieņemts 
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spriedums ― arī juridiski nesaistošs 
spriedums ―, uzskata par finansiāliem 
noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, ja vien 
vainīgā persona vai cita ieinteresētā 
persona nevar uzskatāmi parādīt īpašuma 
likumīgo izcelsmi un tā iegūšanā 
izmantotos līdzekļus.

Or. pl

Grozījums Nr. 93
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai pilnvarotu tiesu iestādes 
gadījumā, kad nav notiesājoša sprieduma, 
konfiscēt aizdomās turētās personas 
aktīvus, ja tiesa uzskata, ka, izvērtējot 
iespējamību, var konstatēt, ka attiecīgās 
aizdomās turētās personas aktīvi tieši vai 
netieši ir noziedzīgā darbībā iegūti līdzekļi 
vai ir paredzēti noziedzīgai izmantošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Sarah Ludford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai pilnvarotu tiesu iestādes 
gadījumā, kad nav notiesājoša sprieduma, 
konfiscēt nozieguma rīkus un saskaņā ar 
krimināllikumu nelikumīgas darbības 
rezultātā iegūtos līdzekļus, ja tiesa, 
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izvērtējot iespējamību, konstatē jebkādus 
faktus, kas rada aizdomas par nelikumīgu 
darbību. Šo noteikumu nepiemēro 
dalībvalstīs, kurās jau ir civiltiesiskās 
konfiskācijas pilnvaras, kas ļauj veikt 
konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma 
krimināllietā.

Or. en

Pamatojums

Tiek atzītas dažās dalībvalstīs ieviestās civiltiesiskās konfiskācijas pilnvaras, kas nav saistītas 
ar krimināltiesvedību.

Grozījums Nr. 95
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Kompensācijas prasījumi

Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka vērā tiek 
ņemti skartās personas kompensācijas 
prasījumi.

Or. de

Grozījums Nr. 96
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pilnībā vai daļēji 

1. Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj kompetentajām 
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konfiscēt īpašumu, kas pieder par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 
notiesātai personai, ja tiesa, pamatojoties 
uz konkrētiem faktiem, konstatē, ka
notiesātā persona attiecīgo īpašumu, 
visticamāk, ir ieguvusi līdzīgu noziedzīgu 
darbību rezultātā, nevis citu darbību 
rezultātā.

iestādēm pilnībā vai daļēji konfiscēt 
īpašumu, kas pieder par noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanu notiesātai personai, 
ja, pamatojoties uz konkrētiem faktiem, 
piemēram, īpašuma vērtība ir 
neproporcionāla notiesātās personas 
likumīgajiem ienākumiem, tiesa, izvērtējot 
iespējamību, konstatē, ka attiecīgais 
īpašums ir iegūts nelikumīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Alexander Alvaro, Renate Weber

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pilnībā vai daļēji 
konfiscēt īpašumu, kas pieder par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 
notiesātai personai, ja tiesa, pamatojoties 
uz konkrētiem faktiem, konstatē, ka 
notiesātā persona attiecīgo īpašumu, 
visticamāk, ir ieguvusi līdzīgu noziedzīgu 
darbību rezultātā, nevis citu darbību 
rezultātā.

1. Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pilnībā vai daļēji 
konfiscēt īpašumu, kas pieder par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 
notiesātai personai, ja, pamatojoties uz 
konkrētiem faktiem un pilnībā izmantojot 
visus pierādījumus, tiesa ir pārliecināta, 
ka notiesātā persona attiecīgo īpašumu ir 
ieguvusi līdzīgu noziedzīgu darbību 
rezultātā, nevis citu darbību rezultātā.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Petru Constantin Luhan

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pilnībā vai daļēji

1. Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj konfiscēt visu
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konfiscēt īpašumu, kas pieder par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 
notiesātai personai, ja tiesa, pamatojoties 
uz konkrētiem faktiem, konstatē, ka 
notiesātā persona attiecīgo īpašumu, 
visticamāk, ir ieguvusi līdzīgu noziedzīgu 
darbību rezultātā, nevis citu darbību 
rezultātā.

īpašumu, kas pieder par noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanu notiesātai personai, 
ja tiesa, pamatojoties uz konkrētiem 
faktiem, konstatē, ka notiesātā persona 
attiecīgo īpašumu ir ieguvusi līdzīgu 
noziedzīgu darbību rezultātā, nevis 
jebkādu citu darbību rezultātā.

Or. ro

Grozījums Nr. 99
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pilnībā vai daļēji 
konfiscēt īpašumu, kas pieder par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 
notiesātai personai, ja tiesa, pamatojoties 
uz konkrētiem faktiem, konstatē, ka 
notiesātā persona attiecīgo īpašumu, 
visticamāk, ir ieguvusi līdzīgu noziedzīgu 
darbību rezultātā, nevis citu darbību 
rezultātā.

1. Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pilnībā vai daļēji 
konfiscēt īpašumu, kas pieder par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 
notiesātai personai, ja, pamatojoties uz 
konkrētiem faktiem un pilnībā izmantojot 
visus pieejamos pierādījumus, tiesa ir 
pārliecināta, ka notiesātā persona attiecīgo 
īpašumu ir ieguvusi līdzīgu noziedzīgu 
darbību rezultātā, nevis citu darbību 
rezultātā.

Or. de

Pamatojums

Tiesības uz īpašumu nozīmē, ka uz konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma jāattiecina stingri 
konstitucionālie standarti. Konstitucionāli pamatoti ir tikai tādi gadījumi, ja konkrētā tiesa ir 
pārliecināta par attiecīgā objekta noziedzīgo izcelsmi pēc visu pierādījumu pamatīgas 
pārbaudes. Konkrēts nodarījums nav jānosaka. Tomēr tiesai jābūt vismaz pārliecinātai par 
īpašuma noziedzīgo izcelsmi.

Grozījums Nr. 100
Rui Tavares
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pilnībā vai daļēji 
konfiscēt īpašumu, kas pieder par
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 
notiesātai personai, ja tiesa, pamatojoties 
uz konkrētiem faktiem, konstatē, ka 
notiesātā persona attiecīgo īpašumu, 
visticamāk, ir ieguvusi līdzīgu noziedzīgu 
darbību rezultātā, nevis citu darbību 
rezultātā.

1. Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pilnībā vai daļēji 
konfiscēt īpašumu, kas pieder par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 
notiesātai personai, ja, pamatojoties uz 
konkrētiem faktiem un pilnībā izmantojot 
visus pierādījumus, tiesa ir pārliecināta, 
ka notiesātā persona attiecīgo īpašumu ir 
ieguvusi līdzīgu noziedzīgu darbību 
rezultātā, nevis citu darbību rezultātā.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Véronique Mathieu

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pilnībā vai daļēji 
konfiscēt īpašumu, kas pieder par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 
notiesātai personai, ja tiesa, pamatojoties 
uz konkrētiem faktiem, konstatē, ka
notiesātā persona attiecīgo īpašumu, 
visticamāk, ir ieguvusi līdzīgu noziedzīgu 
darbību rezultātā, nevis citu darbību 
rezultātā.

1. Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pilnībā vai daļēji 
konfiscēt īpašumu, kas pieder par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 
notiesātai personai, ja tiesa, pamatojoties 
uz konkrētiem faktiem, konstatē, ka 
apsūdzētajai personai piederošajam 
īpašumam, visticamāk, ir nelikumīga 
izcelsme.

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Alexander Alvaro, Renate Weber
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tai konfiscēt 
noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nozieguma 
rīkus bez notiesājoša sprieduma pēc 
tiesvedības, kurā, ja aizdomās turētā vai 
apsūdzētā persona būtu varējusi piedalīties 
lietas iztiesāšanā, būtu pieņemts 
notiesājošs spriedums, ja

Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tai konfiscēt 
noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nozieguma 
rīkus bez notiesājoša sprieduma, ja tiesa, 
pamatojoties uz konkrētiem faktiem un 
pilnībā izmantojot visus pierādījumus, ir 
pārliecināta, ka pēc tiesvedības būtu 
pieņemts notiesājošs spriedums, ja 
aizdomās turētā vai apsūdzētā persona būtu 
varējusi piedalīties lietas iztiesāšanā, ja

Or. en

Grozījums Nr. 103
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tai konfiscēt 
noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nozieguma 
rīkus bez notiesājoša sprieduma pēc 
tiesvedības, kurā, ja aizdomās turētā vai 
apsūdzētā persona būtu varējusi piedalīties 
lietas iztiesāšanā, būtu pieņemts 
notiesājošs spriedums, ja

Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tai konfiscēt 
noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nozieguma 
rīkus bez notiesājoša sprieduma, ja tiesa, 
pamatojoties uz konkrētiem faktiem un 
pilnībā izmantojot visus pieejamos 
pierādījumus, ir pārliecināta, ka pēc 
tiesvedības tiktu pieņemts notiesājošs 
spriedums, ja aizdomās turētā vai 
apsūdzētā persona būtu varējusi piedalīties 
lietas iztiesāšanā, ja

Or. de

Pamatojums

Tiesības uz īpašumu nozīmē, ka uz konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma jāattiecina stingri 
konstitucionālie standarti. Konstitucionāli pamatoti ir tikai tādi gadījumi, ja konkrētā tiesa ir 
pārliecināta par attiecīgā objekta noziedzīgo izcelsmi pēc visu pierādījumu pamatīgas 
pārbaudes. Konkrēts nodarījums nav jānosaka. Tomēr tiesai jābūt vismaz pārliecinātai par 
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īpašuma noziedzīgo izcelsmi.

Grozījums Nr. 104
Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tai konfiscēt 
noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nozieguma 
rīkus bez notiesājoša sprieduma pēc 
tiesvedības, kurā, ja aizdomās turētā vai 
apsūdzētā persona būtu varējusi piedalīties 
lietas iztiesāšanā, būtu pieņemts 
notiesājošs spriedums, ja

Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tai konfiscēt 
noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nozieguma 
rīkus bez notiesājoša sprieduma, ja tiesa, 
pamatojoties uz konkrētiem faktiem un 
pilnībā izmantojot visus pierādījumus, ir 
pārliecināta, ka pēc tiesvedības būtu 
pieņemts notiesājošs spriedums, ja 
aizdomās turētā vai apsūdzētā persona būtu 
varējusi piedalīties lietas iztiesāšanā, ja

Or. en

Grozījums Nr. 105
Véronique Mathieu

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tai konfiscēt 
noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nozieguma 
rīkus bez notiesājoša sprieduma pēc 
tiesvedības, kurā, ja aizdomās turētā vai 
apsūdzētā persona būtu varējusi piedalīties 
lietas iztiesāšanā, būtu pieņemts 
notiesājošs spriedums, ja

Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tai konfiscēt 
noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nozieguma 
rīkus bez notiesājoša sprieduma pēc 
tiesvedības, ja tiesu iestādes, pamatojoties 
uz pierādījumiem, ir pārliecinātas, ka
aizdomās turētā vai apsūdzētā persona tiktu 
atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā, 
ja tā būtu varējusi piedalīties lietas 
iztiesāšanā,

Or. fr
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Grozījums Nr. 106
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tai konfiscēt 
noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nozieguma 
rīkus bez notiesājoša sprieduma pēc 
tiesvedības, kurā, ja aizdomās turētā vai 
apsūdzētā persona būtu varējusi piedalīties 
lietas iztiesāšanā, būtu pieņemts notiesājošs 
spriedums, ja

Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tai konfiscēt 
noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nozieguma 
rīkus bez notiesājoša sprieduma pēc 
tiesvedības, kurā, ja aizdomās turētā vai 
apsūdzētā persona būtu varējusi piedalīties 
lietas iztiesāšanā, būtu pieņemts notiesājošs 
spriedums, vai jebkurā citā tiesvedībā, ja

Or. en

Grozījums Nr. 107
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai ļautu tiesu iestādēm 
konfiscēt jebkādus aktīvus, kas pieder 
personai, kura nespēj apstiprināt to 
likumīgo izcelsmi, ja tiesa, pamatojoties 
uz īpašiem apstākļiem un ievērojot 
tiesības uz aizstāvību un trešo personu 
bona fide, konstatē, ka šie aktīvi radušies 
tādu noziedzīgu darbību rezultātā, kas, 
iespējams, attiecas uz šo personu.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Mariya Gabriel
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) aizdomās turētās vai apsūdzētās 
personas nāve vai pastāvīga slimība liedz 
turpināt kriminālvajāšanu, vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 109
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aizdomās turētās vai apsūdzētās 
personas nāve vai pastāvīga slimība liedz 
turpināt kriminālvajāšanu, vai

a) aizdomās turētās vai apsūdzētās 
personas pastāvīga slimība liedz turpināt 
kriminālvajāšanu, vai

Or. de

Pamatojums

Jāsvītro iespēja veikt konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma aizdomās turētās vai apsūdzētās 
personas nāves gadījumā. Ja varbūtēji vainīgā personā mirst, tas nozīmētu, ka konfiskācijas 
rīkojums tiek vērsts uz tās mantiniekiem. Tad tā būtu konfiskācija, ko piemēro trešai personai, 
atbilstoši 6. pantam, kurai būtu jānotiek tikai, ievērojot stingrus nosacījumus.

Grozījums Nr. 110
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aizdomās turētās vai apsūdzētās 
personas nāve vai pastāvīga slimība liedz 
turpināt kriminālvajāšanu, vai

a) aizdomās turētās vai apsūdzētās 
personas slimība vai pastāvīga slimība, kā 
rezultātā persona nespēj piedalīties lietas 
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iztiesāšanā, kavē efektīvu
kriminālvajāšanu vai ja slimības dēļ ir 
beidzies noilguma periods,

Or. en

Pamatojums

Slimība būtu jādefinē šaurāk kā stāvoklis, kad persona nespēj piedalīties lietas iztiesāšanā. Ir 
lietderīgi atdalīt punktus par nāvi, slimību un bēguļošanu (sk. pārējos grozījumus), jo apstākļi 
ir atšķirīgi.

Grozījums Nr. 111
Mariya Gabriel

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) aizdomās turētās vai apsūdzētās 
personas slimība vai bēguļošana nolūkā 
izvairīties no kriminālvajāšanas vai 
tiesāšanas liedz īstenot kriminālvajāšanu 
pienācīgā termiņā un rada būtisku risku, 
ka tā būs jāpārtrauc noilguma dēļ.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 112
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) aizdomās turētās vai apsūdzētās 
personas slimība vai bēguļošana nolūkā 
izvairīties no kriminālvajāšanas vai 
tiesāšanas liedz īstenot kriminālvajāšanu 
pienācīgā termiņā un rada būtisku risku, ka 
tā būs jāpārtrauc noilguma dēļ.

b) aizdomās turētās vai apsūdzētās 
personas bēguļošana nolūkā izvairīties no 
kriminālvajāšanas vai tiesāšanas 
apvienojumā ar nespēju apsūdzēto 
personu nogādāt atpakaļ, pamatojoties uz 
Pamatlēmumu 2002/584/TI vai citā veidā,
liedz īstenot kriminālvajāšanu pienācīgā 
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termiņā un rada būtisku risku, ka tā būs 
jāpārtrauc noilguma dēļ.

Or. en

Pamatojums

Pirms īpašuma konfiscēšanas dalībvalstīm saprātīgā veidā jācenšas panākt apsūdzētās 
personas nogādāšanu atpakaļ, izdodot Eiropas apcietināšanas orderi vai izmantojot citus 
Eiropas sadarbības veidus. Slimības un nāves gadījumi aplūkoti atsevišķi citos grozījumos.

Grozījums Nr. 113
Georgios Papanikolaou

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) aizdomās turētās vai apsūdzētās 
personas slimība vai bēguļošana nolūkā 
izvairīties no kriminālvajāšanas vai 
tiesāšanas liedz īstenot kriminālvajāšanu 
pienācīgā termiņā un rada būtisku risku, ka 
tā būs jāpārtrauc noilguma dēļ.

b) aizdomās turētās vai apsūdzētās 
personas slimība vai bēguļošana nolūkā 
izvairīties no kriminālvajāšanas vai 
tiesāšanas liedz īstenot kriminālvajāšanu 
pienācīgā termiņā un rada būtisku risku, ka 
tā būs jāpārtrauc noilguma dēļ. Tas attiecas 
uz tām dalībvalstīm, kurās ar likumu nav 
atzīta aizmuguriska notiesāšana par 
noziedzīgu nodarījumu. 

Or. el

Grozījums Nr. 114
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) aizdomās turētā vai apsūdzētā persona 
ir mirusi,

Or. en
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Grozījums Nr. 115
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo noteikumu nepiemēro dalībvalstīs, 
kurās jau ir civiltiesiskās konfiskācijas 
pilnvaras, kas ļauj veikt konfiskāciju šajās 
lietas kategorijās.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) noziedzīgi iegūtus līdzekļus, kurus
notiesātā persona vai cita persona tās 
vārdā, aizdomās turētā vai apsūdzētā 
persona ir nodevusi trešām personām,
ņemot vērā 5. pantā minētos apstākļus,
vai

a) noziedzīgi iegūtus līdzekļus vai 
nozieguma rīkus, kuri tieši vai netieši 
nodoti trešām personām vai ko ieguvušas 
trešās personas, vai

Or. en

Grozījums Nr. 117
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) noziedzīgi iegūtus līdzekļus, kurus 
notiesātā persona vai cita persona tās 
vārdā, aizdomās turētā vai apsūdzētā 
persona ir nodevusi trešām personām, 
ņemot vērā 5. pantā minētos apstākļus, vai

a) aktīvus, kurus notiesātā persona vai cita 
persona tās vārdā, aizdomās turētā vai 
apsūdzētā persona ir nodevusi trešām 
personām, ņemot vērā 5. pantā minētos 
apstākļus, vai

Or. en

Grozījums Nr. 118
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) citu notiesātās personas īpašumu, kurš, 
lai izvairītos no tā konfiskācijas, ir nodots 
trešām personām tādā vērtībā, kas atbilst 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu summai.

b) citu notiesātās personas īpašumu, kurš 
vienīgi nolūkā izvairīties no tā 
konfiskācijas ir nodots trešām personām 
tādā vērtībā, kas atbilst aktīvu summai.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) citu notiesātās personas īpašumu, kurš, 
lai izvairītos no tā konfiskācijas, ir nodots 
trešām personām tādā vērtībā, kas atbilst 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu summai.

b) citu īpašumu, kurš, lai izvairītos no tā 
konfiskācijas, ir nodots trešām personām 
vai kuru ieguvušas trešās personas tādā 
vērtībā, kas atbilst noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu summai.

Or. en
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Grozījums Nr. 120
Roberta Angelilli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) citu notiesātās personas īpašumu, kurš, 
lai izvairītos no tā konfiskācijas, ir nodots 
trešām personām tādā vērtībā, kas atbilst 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu summai.

b) citu notiesātās personas īpašumu, kurš, 
lai izvairītos no tā konfiskācijas, ir nodots 
trešām personām tādā vērtībā, kas atbilst 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu summai, peļņai 
vai nozieguma vērtībai atbilstošai 
summai. 

Or. it

Grozījums Nr. 121
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punktā minētos noziedzīgi 
iegūtos līdzekļus vai īpašumu ir iespējams 
konfiscēt, ja tas jāatdod likumīgajam 
īpašniekam vai šādos gadījumos

2. Panta 1. punktā minētos noziedzīgi 
iegūtos līdzekļus vai īpašumu ir iespējams 
konfiscēt, ja

Or. de

Pamatojums

Civilprasības par restitūciju esība nepamato tiesības konfiscēt noziedzīgi iegūtos līdzekļus vai 
īpašumu trešajai personai. Valsts tiesības konfiscēt nelikumīgi iegūtu īpašumu ir stingri 
jānodala no skartās personas civilprasības par restitūciju, jo tās principā ir savstarpēji 
konkurējošas. Katrā gadījumā jāizvairās no šo abu prasību sajaukšanas.

Grozījums Nr. 122
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punktā minētos noziedzīgi 
iegūtos līdzekļus vai īpašumu ir iespējams 
konfiscēt, ja tas jāatdod likumīgajam 
īpašniekam vai šādos gadījumos

2. Panta 1. punktā minētos noziedzīgi 
iegūtos līdzekļus vai īpašumu ir iespējams 
konfiscēt, ja

Or. en

Grozījums Nr. 123
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izvērtējot konkrētus faktus attiecībā uz 
notiesāto, aizdomās turēto vai apsūdzēto 
personu, ir konstatēts, ka notiesātās 
personas vai, ievērojot 5. pantā minētos 
apstākļus, aizdomās turētās vai apsūdzētās 
personas īpašuma konfiskācija, 
visticamāk, nebūs iespējama, un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 124
Salvatore Iacolino

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noziedzīgi iegūti līdzekļi vai īpašums 
tika nodots bez atlīdzības vai apmaiņā pret 
samaksu, kas zemāka nekā tirgus vērtība,
un trešā persona:

b) noziedzīgi iegūti līdzekļi vai īpašums 
tika nodots bez atlīdzības vai apmaiņā pret 
samaksu, kas zemāka nekā tirgus vērtība,
ja tas notiek, neskarot attiecīgās trešās 
personas labticības principu:

Or. it
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Grozījums Nr. 125
Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noziedzīgi iegūti līdzekļi vai īpašums 
tika nodots bez atlīdzības vai apmaiņā pret 
samaksu, kas zemāka nekā tirgus vērtība, 
un trešā persona:

b) noziedzīgi iegūti līdzekļi vai īpašums 
tika nodots bez atlīdzības vai apmaiņā pret 
procentuālu daudzumu, kas zemāks nekā 
tirgus vērtība, un trešā persona:

Or. it

Grozījums Nr. 126
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noziedzīgi iegūti līdzekļi vai īpašums 
tika nodots bez atlīdzības vai apmaiņā pret 
samaksu, kas zemāka nekā tirgus vērtība, 
un trešā persona:

b) noziedzīgi iegūti līdzekļi vai īpašums 
tika nodots bez atlīdzības vai apmaiņā pret 
samaksu, kas ievērojami zemāka nekā 
tirgus vērtība;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) noziedzīgi iegūtu līdzekļu gadījumā ― 
trešā persona zināja par to nelikumīgo 
izcelsmi vai gadījumā, ja trešā persona to 
nezināja, tad tai kā saprātīgai personai, 
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pamatojoties uz konkrētiem faktiem un 
apstākļiem, būtu vajadzējis rasties 
aizdomām par šo līdzekļu nelikumīgo 
izcelsmi,

Or. en

Grozījums Nr. 128
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) cita īpašuma gadījumā ― trešā 
persona zināja, ka tas tika nodots, lai 
izvairītos no īpašuma konfiskācijas tādā 
apmērā, kas atbilst noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu summai, vai gadījumā, ja trešā 
persona to nezināja, tad tai kā saprātīgai 
personai, pamatojoties uz konkrētiem 
faktiem un apstākļiem, būtu vajadzējis 
rasties aizdomām par to, ka šis īpašums 
tika nodots, lai izvairītos no šādas 
konfiskācijas,

Or. en

Grozījums Nr. 129
Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) noziedzīgi iegūtu līdzekļu gadījumā ― 
zināja par to nelikumīgo izcelsmi vai 
gadījumā, ja trešā persona to nezināja, 
tad tai kā saprātīgai personai, 
pamatojoties uz konkrētiem faktiem un 
apstākļiem, vajadzēja rasties aizdomām 
par šo līdzekļu nelikumīgo izcelsmi;

i) noziedzīgi iegūtu līdzekļu gadījumā ― 
zināja par to nelikumīgo izcelsmi;
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Or. it

Grozījums Nr. 130
Zbigniew Ziobro

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) uzskata, ka persona, kas ir vistuvāk 
vainīgajai personai, apzinās, ka īpašums 
ir noziedzīgi iegūti līdzekļi, un 
ekonomikas dalībnieku gadījumā, ka 
vainīgā persona vai tai vistuvākā persona 
ir rīkojusies kā daļa no juridiskas 
personas struktūras vai bijusi pilnvarota 
pārvaldīt vai pārstāvēt uzņēmumu 
īpašuma iegūšanas laikā;

Or. pl

Grozījums Nr. 131
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Īpašuma fiktīva nodošana trešām 

personām
Katra dalībvalsts veic likumdošanas 
pasākumus, lai ieviestu noteikumus ar 
mērķi veikt tiesvedību par to personu 
darbībām, kuras fiktīvi nodod 
īpašumtiesības un dara īpašumu pieejamu 
trešām personām nolūkā izvairīties no 
īpašuma izņemšanas vai konfiskācijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 132
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesaldēšana Iesaldēšana vai izņemšana

Or. en

Grozījums Nr. 133
Mariya Gabriel

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tai iesaldēt tādu 
īpašumu, ņemot vērā tā iespējamo 
konfiskāciju vēlāk, kam draud izšķērdēšana 
un kas var tikt slēpts vai nodots ārpus 
attiecīgās jurisdikcijas. Šādus pasākumus 
nosaka tiesa.

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tai iesaldēt tādu 
īpašumu, ņemot vērā tā iespējamo 
konfiskāciju vēlāk, kam draud izšķērdēšana 
un kas var tikt slēpts vai nodots ārpus 
attiecīgās jurisdikcijas. Šādus pasākumus 
nosaka tiesa. Šādi pasākumi ietver 
konfiskācijas bez notiesājoša sprieduma 
ieviešanu, pilnībā ievērojot tiesības uz 
aizstāvību un trešo personu bona fide, ar 
iespēju tos apstrīdēt tiesā.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tai iesaldēt tādu
īpašumu, ņemot vērā tā iespējamo 
konfiskāciju vēlāk, kam draud 
izšķērdēšana un kas var tikt slēpts vai 
nodots ārpus attiecīgās jurisdikcijas. Šādus 
pasākumus nosaka tiesa.

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tai nekavējoties
iesaldēt īpašumu, ņemot vērā tā iespējamo 
konfiskāciju vēlāk, ja tam draud 
izšķērdēšana un tas var tikt slēpts vai 
nodots ārpus attiecīgās jurisdikcijas, vai ja 
ir iemesls uzskatīt, ka ir ievēroti 
konfiskācijas nosacījumi. Šādiem 
pasākumiem vajadzīgs kompetentās valsts 
iestādes rīkojums, ko iegūst nekavējoties 
pēc īpašuma iesaldēšanas, izņemot 
gadījumu, ja īpašums sastāv no kustamām 
daļām. Šādā gadījumā rīkojumu pieprasa 
tikai tad, ja to lūdz attiecīgā persona. 
Personai, ko skar šā panta pasākumi, ir 
tiesības apstrīdēt rīkojumu un iesniegt 
pret to apelāciju tiesā.

Or. de

Grozījums Nr. 135
Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tai iesaldēt tādu
īpašumu, ņemot vērā tā iespējamo 
konfiskāciju vēlāk, kam draud 
izšķērdēšana un kas var tikt slēpts vai 
nodots ārpus attiecīgās jurisdikcijas.
Šādus pasākumus nosaka tiesa.

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tās kompetentajām 
iestādēm nekavējoties iesaldēt vai izņemt
īpašumu nolūkā vēlāk, iespējams, to 
konfiscēt. Personai, kuru skar šajā pantā 
paredzētie pasākumi, ir tiesības iesniegt 
apelāciju tiesā.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Véronique Mathieu
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tai iesaldēt tādu 
īpašumu, ņemot vērā tā iespējamo 
konfiskāciju vēlāk, kam draud izšķērdēšana 
un kas var tikt slēpts vai nodots ārpus 
attiecīgās jurisdikcijas. Šādus pasākumus 
nosaka tiesa.

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tai iesaldēt tādu 
īpašumu, ņemot vērā tā iespējamo 
konfiskāciju vēlāk, kam draud izšķērdēšana 
un kas var tikt slēpts vai nodots ārpus 
attiecīgās jurisdikcijas. Šādus pasākumus 
nosaka kompetentās iestādes.

Or. fr

Grozījums Nr. 137
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tās kompetentajām 
iestādēm pirms tiesas lēmuma 
nekavējoties iesaldēt īpašumu, ja pastāv 
liels risks, ka šāds īpašums tiks izšķērdēts, 
slēpts vai nodots. Šādus pasākumus 
iespējami drīz apstiprina tiesa.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Panta 1. punkta grozījums apvienots ar 2. punktu.

Grozījums Nr. 138
Georgios Papanikolaou

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tās kompetentajām 
iestādēm pirms tiesas lēmuma nekavējoties 
iesaldēt īpašumu, ja pastāv liels risks, ka 
šāds īpašums tiks izšķērdēts, slēpts vai 
nodots. Šādus pasākumus iespējami drīz 
apstiprina tiesa.

2. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tās kompetentajām 
iestādēm pirms tiesas lēmuma nekavējoties 
iesaldēt īpašumu, ja pastāv liels risks, ka 
šāds īpašums tiks izšķērdēts, slēpts vai 
nodots. Šādus pasākumus iespējami drīz 
apstiprina tiesa, arī kriminālprocesa 
sagatavošanas laikā.

Or. el

Grozījums Nr. 139
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu personām, 
kuras skar šajā direktīvā noteiktie 
pasākumi, tiesības uz efektīviem 
aizsardzības līdzekļiem un aizdomās 
turētajām personām ― tiesības uz taisnīgu 
lietas izskatīšanu, tādējādi saglabājot šo 
personu tiesības.

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai personām, kuru aktīvi 
saskaņā ar šo direktīvu ir iesaldēti vai 
konfiscēti, neatkarīgi no tā, kam 
konfiskācijas brīdī ir to īpašumtiesības, 
nodrošinātu tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību, tostarp tiesības uz taisnīgu 
tiesu.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Mariya Gabriel

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu personām, 
kuras skar šajā direktīvā noteiktie 

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu personām, 
kuras skar šajā direktīvā noteiktie 
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pasākumi, tiesības uz efektīviem 
aizsardzības līdzekļiem un aizdomās 
turētajām personām ― tiesības uz taisnīgu 
lietas izskatīšanu, tādējādi saglabājot šo 
personu tiesības.

pasākumi, visas tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību, tostarp visas tiesības uz 
taisnīgu tiesu un iespēju pārsūdzēt 
lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Sarah Ludford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 
attiecīgajām personām ir tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību, pirms tiek 
pieņemts galīgais lēmums par 
konfiskāciju, tostarp iespēja izmantot 
tiesisko pārstāvību, lai saglabātu savas 
tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Renate Weber

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ikviens 
lēmums par īpašuma iesaldēšanu tiek 
pamatots, lēmums iespējami drīz tiek 
paziņots iesaistītajai personai un ka tas 
paliek spēkā tikai tik ilgi, cik nepieciešams, 
lai saglabātu īpašumu, ņemot vērā tā 
konfiskāciju vēlāk. Katra dalībvalsts 
nodrošina, lai tās personas, kuru īpašums 

2. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ikviens 
lēmums par īpašuma iesaldēšanu tiek 
pamatots, lēmums iespējami drīz tiek 
paziņots iesaistītajai personai un ka tas 
paliek spēkā tikai tik ilgi, cik nepieciešams, 
lai saglabātu īpašumu, ņemot vērā tā 
konfiskāciju vēlāk. Katra dalībvalsts 
nodrošina, lai tās personas, kuru īpašums 
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tiek skarts, jebkurā laikā, pirms tiek 
pieņemts lēmums par konfiskāciju, var 
efektīvi izmantot iespēju apstrīdēt tiesā 
lēmumu par iesaldēšanu. Iesaldēto 
īpašumu, kas netiek konfiscēts, 
nekavējoties nodod tā likumīgā īpašnieka 
rīcībā.

tiek skarts, jebkurā laikā, pirms tiek 
pieņemts lēmums par konfiskāciju, var 
efektīvi izmantot iespēju apstrīdēt tiesā 
lēmumu par iesaldēšanu. Iesaldēto 
īpašumu, kas netiek konfiscēts, 
nekavējoties nodod tā likumīgā īpašnieka 
rīcībā, un īpašniekam tiek saglabātas 
tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, ja 
iesaldēšanas pasākuma dēļ viņa īpašums 
ir pārveidots.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Renate Weber

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ikviens 
lēmums par konfiskāciju tiek pamatots un 
ka lēmums tiek paziņots iesaistītajai 
personai. Katra dalībvalsts nodrošina, lai 
tās personas, kuru īpašums tiek skarts, var 
efektīvi izmantot iespēju apstrīdēt tiesā 
lēmumu par konfiskāciju.

3. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ikviens 
lēmums par konfiskāciju tiek pamatots un 
ka lēmums nekavējoties tiek paziņots 
iesaistītajai personai. Katra dalībvalsts 
nodrošina, lai tās personas, kuru īpašums 
tiek skarts, var efektīvi izmantot iespēju 
apstrīdēt tiesā lēmumu par konfiskāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ikviens 
lēmums par konfiskāciju tiek pamatots un 
ka lēmums tiek paziņots iesaistītajai 

3. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
apsūdzētajai vai notiesātajai personai ir 
iespēja apstrīdēt konfiskāciju neatkarīgā 
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personai. Katra dalībvalsts nodrošina, lai 
tās personas, kuru īpašums tiek skarts, var 
efektīvi izmantot iespēju apstrīdēt tiesā 
lēmumu par konfiskāciju.

tiesu iestādē. Minētajām personām tiek 
nodrošināta piekļuve lietiskajiem 
pierādījumiem saskaņā ar Direktīvu par 
tiesībām uz informāciju kriminālprocesā; 
tām ir vismaz tiesības tikt uzklausītām, 
tiesības uzdot jautājumus un tiesības 
iesniegt pierādījumus, pirms tiek pieņemts 
galīgais lēmums par konfiskāciju. Katra 
dalībvalsts veic papildu nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ikviens 
lēmums par konfiskāciju tiek pamatots un 
ka lēmums tiek paziņots iesaistītajai 
personai. Katra dalībvalsts nodrošina, lai 
tās personas, kuru īpašums tiek skarts, var 
efektīvi izmantot iespēju apstrīdēt tiesā 
lēmumu par konfiskāciju.

Or. en

Pamatojums

Pamattiesību hartas 48. pantā saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantu un ECT 
judikatūru prasīts nodrošināt iespēju apsūdzētajai personai tikt uzklausītai, pirms tiek 
pieņemts lēmums par konfiskāciju, jautājumā par to, vai noziedzīgi iegūtie līdzekļi vai 
nozieguma rīki faktiski ir saistīti ar jebkādu noziedzīgu nodarījumu vai arī ir iegūti, neizdarot 
pārkāpumu.

Grozījums Nr. 145
Véronique Mathieu

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ikviens 
lēmums par konfiskāciju tiek pamatots un 
ka lēmums tiek paziņots iesaistītajai 
personai. Katra dalībvalsts nodrošina, lai 
tās personas, kuru īpašums tiek skarts, var 
efektīvi izmantot iespēju apstrīdēt tiesā 
lēmumu par konfiskāciju.

3. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ikviens 
lēmums par konfiskāciju tiek pamatots. 
Katra dalībvalsts nodrošina, lai tās 
personas, kuru īpašums tiek skarts, var 
efektīvi izmantot iespēju apstrīdēt tiesā 
lēmumu par konfiskāciju.

Or. fr
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Grozījums Nr. 146
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ikviens 
lēmums par konfiskāciju tiek pamatots un 
ka lēmums tiek paziņots iesaistītajai
personai. Katra dalībvalsts nodrošina, lai 
tās personas, kuru īpašums tiek skarts, var 
efektīvi izmantot iespēju apstrīdēt tiesā 
lēmumu par konfiskāciju.

3. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
apsūdzētajai vai notiesātajai personai ir 
iespēja apstrīdēt konfiskāciju neatkarīgā 
tiesu iestādē. Minētajām personām tiek 
nodrošināta piekļuve lietiskajiem 
pierādījumiem saskaņā ar Direktīvu par 
tiesībām uz informāciju kriminālprocesā; 
tām ir vismaz tiesības tikt uzklausītām, 
tiesības uzdot jautājumus un tiesības 
iesniegt pierādījumus, pirms tiek pieņemts 
galīgais lēmums par konfiskāciju. Katra 
dalībvalsts veic papildu nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ikviens 
lēmums par konfiskāciju tiek pamatots un 
ka lēmums tiek paziņots apsūdzētajai vai 
notiesātajai personai. Katra dalībvalsts 
nodrošina, lai tās personas, kuru īpašums 
tiek skarts, var efektīvi izmantot iespēju 
apstrīdēt tiesā lēmumu par konfiskāciju.

Or. en

Pamatojums

Pamattiesību hartas 48. pantā saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantu un ECT 
judikatūru prasīts nodrošināt iespēju apsūdzētajai vai notiesātajai personai tikt uzklausītai, 
pirms tiek pieņemts lēmums par konfiskāciju saistībā ar noziedzīgu nodarījumu.

Grozījums Nr. 147
Véronique Mathieu

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ikviens 
lēmums par konfiskāciju tiek paziņots pēc 
iespējas drīzāk. Šādu paziņojumu var 
atlikt gadījumos, ka tas draud traucēt 
izmeklēšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 148
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Direktīvas 4. pantā minēto 
kriminālprocesu gadījumā aizdomās 
turētajai vai apsūdzētajai personai ir 
efektīva iespēja apstrīdēt pieņēmumu, uz 
kura pamata attiecīgo īpašumu uzskata par 
noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem.

4. Direktīvas 4. pantā minēto 
kriminālprocesu gadījumā notiesātajai
personai ir efektīva iespēja apstrīdēt
pieņēmumu, uz kura pamata attiecīgo 
īpašumu uzskata par noziedzīgi iegūtiem 
līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 4. pants attiecas tikai uz notiesātajām personām, tāpēc nav pareizi atsaukties uz 
„aizdomās turētu vai apsūdzētu personu”.

Grozījums Nr. 149
Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Direktīvas 5. pantā minētajos gadījumos 
personas, kuru īpašumu skar lēmums par 

5. Direktīvas 5. pantā minētajos gadījumos 
persona, kuras īpašumu skar lēmums par 
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konfiskāciju, kriminālprocesā pārstāv 
advokāts, kas nodrošina, lai tiktu ievērotas 
personas tiesības uz aizstāvību saistībā ar 
noziedzīga nodarījuma sastāva 
konstatēšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
un nozieguma rīku noteikšanu.

konfiskāciju, tiek informēta, ka 
kriminālprocesa laikā tai ir tiesības, ka to 
pārstāv tās izraudzīts advokāts vai tiek 
nodrošināts ex officio advokāts saskaņā 
ar īpašiem dalībvalstī spēkā esošiem 
noteikumiem, lai tiktu ievērotas personas 
tiesības uz aizstāvību saistībā ar noziedzīga 
nodarījuma sastāva konstatēšanu un 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu un nozieguma 
rīku noteikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Direktīvas 5. pantā minētajos 
gadījumos personas, kuru īpašumu skar 
lēmums par konfiskāciju, kriminālprocesā 
pārstāv advokāts, kas nodrošina, lai tiktu 
ievērotas personas tiesības uz aizstāvību 
saistībā ar noziedzīga nodarījuma sastāva 
konstatēšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
un nozieguma rīku noteikšanu.

5. Personai, kuras īpašumu skar lēmums 
par konfiskāciju, ir tiesības, ka
kriminālprocesā to pārstāv advokāts, kas 
nodrošina, lai tiktu ievērotas personas 
tiesības uz aizstāvību saistībā ar noziedzīga 
nodarījuma sastāva konstatēšanu un 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu un nozieguma 
rīku noteikšanu.

Or. en

Pamatojums

Tiesībām uz advokātu jābūt visā krimināltiesvedībā, uz ko attiecas šī direktīva. Tomēr ES nav 
pilnvaru šajā tiesību aktā noteikt pienākumu dalībvalstīm maksāt par advokātu, kā netieši 
norādīts priekšlikumā.

Grozījums Nr. 151
Mariya Gabriel

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja persona, kuras īpašums tiek skarts, ir 
trešā persona, šo personu vai šīs personas 
advokātu informē par kriminālprocesu, 
kura noslēgumā var pieņemt lēmumu par 
īpašuma konfiskāciju, un advokātam ļauj 
piedalīties šādā kriminālprocesā tādā mērā, 
cik nepieciešams, lai efektīvi aizsargātu 
personas tiesības. Minētajai personai ir 
vismaz tiesības tikt uzklausītai, tiesības 
uzdot jautājumus un tiesības iesniegt 
pierādījumus, pirms tiek pieņemts galīgais 
lēmums par konfiskāciju.

6. Ja persona, kuras īpašums tiek skarts, ir 
trešā persona, šo personu vai šīs personas 
advokātu informē par kriminālprocesu, 
kura noslēgumā var pieņemt lēmumu par 
īpašuma konfiskāciju, un advokātam ļauj 
piedalīties šādā kriminālprocesā tādā mērā, 
cik nepieciešams, lai efektīvi aizsargātu 
personas tiesības. Minētajai personai ir 
visas tiesības uz taisnīgu tiesu un efektīvu 
tiesību aizsardzību, pirms tiek pieņemts 
galīgais lēmums par konfiskāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Renate Weber

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja persona, kuras īpašums tiek skarts, ir 
trešā persona, šo personu vai šīs personas 
advokātu informē par kriminālprocesu, 
kura noslēgumā var pieņemt lēmumu par 
īpašuma konfiskāciju, un advokātam ļauj 
piedalīties šādā kriminālprocesā tādā mērā, 
cik nepieciešams, lai efektīvi aizsargātu 
personas tiesības. Minētajai personai ir 
vismaz tiesības tikt uzklausītai, tiesības 
uzdot jautājumus un tiesības iesniegt 
pierādījumus, pirms tiek pieņemts galīgais 
lēmums par konfiskāciju.

6. Ja persona, kuras īpašums tiek skarts, ir 
trešā persona, šo personu vai šīs personas 
advokātu nekavējoties informē par 
kriminālprocesu, kura noslēgumā var 
pieņemt lēmumu par īpašuma konfiskāciju, 
un advokātam ļauj piedalīties šādā 
kriminālprocesā tādā mērā, cik 
nepieciešams, lai efektīvi aizsargātu 
personas tiesības. Minētajai personai ir 
vismaz tiesības tikt uzklausītai, tiesības 
uzdot jautājumus un tiesības iesniegt 
pierādījumus, pirms tiek pieņemts galīgais 
lēmums par konfiskāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aktīvu kopuma konfiskācijai jānovērš 
turpmāka šo pašu aktīvu konfiskācija. 
Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek 
novērsta vairākkārtēja to pašu aktīvu 
konfiskācija.

Or. de

Pamatojums

Der Richtlinienvorschlag verhält sich nicht zu der Frage, wie zu verfahren ist, wenn mehrere 
Mitgliedstaaten wegen vorgeworfenen strafbarer Handlungen gegen unterschiedliche 
Personen ermitteln und in den verschiedenen Mitgliedstaaten jeweils die Einziehung des 
gleichen wirtschaftlichen Vorteils aus diesen Straftaten in Betracht kommt. Nach geltendem 
Recht fehlt zu dieser Konstellation jegliche Regelung. Insbesondere handelt es sich nicht um 
einen Fall von „Ne bis in idem“ nach Art. 54 des SDÜ, da es sich bei der 
Gewinnabschöpfung nach allgemeinem Verständnis nicht um eine Sanktion handelt.

Grozījums Nr. 154
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka, ja 
noziedzīga nodarījuma rezultātā 
skartajām personām ir prasījumi pret 
apsūdzēto personu, konfiskācija 
neapdraud šādu prasījumu izpildi.

Or. de

Pamatojums

Jābūt vienotiem noteikumiem par skarto personu prasījumu apstrādi. Ja Eiropas tiesību akti 
par konfiskāciju nozīmētu, ka skarto personu prasījumus nevar izpildīt, tas būtu pretrunā 
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mērķiem, kas pausti Komisijas citos tiesību aktos par cietušo personu tiesībām. Jānodrošina, 
ka direktīvas priekšlikumā paredzētā konfiskācija nevar aizkavēt skarto personu prasījumus.

Grozījums Nr. 155
Alexander Alvaro, Renate Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Saimnieciskā labuma konfiskācijai 
jābūt tādai, lai to pašu saimniecisko 
labumu nevarētu konfiscēt atkārtoti. 
Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai izvairītos no dažu 
saimniecisko labumu daudzkārtējas 
savākšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Sarah Ludford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja tiesa izdara secinājumu, ka 
konfiskācijas rezultātā attiecīgā persona 
paliktu bez iztikas līdzekļiem, konfiskāciju 
vajadzētu atcelt daļēji vai pilnībā, 
ievērojot proporcionalitātes principu.

Or. en

Pamatojums

Ievērojot proporcionalitātes principu, konfiskācijas rezultātā skartā persona vai korporatīvās 
struktūras nedrīkst palikt bez likumīgajiem iztikas līdzekļiem.
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Grozījums Nr. 157
Alexander Alvaro, Renate Weber

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 6.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.c Ja tiesa izdara secinājumu, ka 
konfiskācijas rezultātā attiecīgā persona 
paliktu bez iztikas līdzekļiem, konfiskāciju 
vajadzētu atcelt daļēji vai pilnībā, 
ievērojot proporcionalitātes principu.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Alexander Alvaro, Renate Weber

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Katra dalībvalsts veic nepieciešamās 
darbības, lai nodrošinātu, ka konfiskācija 
neapdraud skartās personas tiesības un 
īpašumtiesības pret apsūdzēto personu, 
kas izriet no tās noziedzīgās darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Alexander Alvaro, Renate Weber

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, ar kuriem būtu iespējams 
noteikt precīzu tā īpašuma apmēru, kas 

Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, ar kuriem būtu iespējams 
noteikt precīzu tā īpašuma apmēru, kas 
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jākonfiscē atbilstoši galīgajam 
notiesājošajam spriedumam par 
noziedzīgo nodarījumu vai atbilstoši 
5. pantā paredzētajam kriminālprocesam, 
kura noslēgumā ir pieņemts lēmums par 
konfiskāciju, un kuri ļautu īstenot 
turpmākus pasākumus tādā mērā, cik 
nepieciešams, lai efektīvi izpildītu šādu 
lēmumu par konfiskāciju.

jākonfiscē.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, ar kuriem būtu iespējams 
noteikt precīzu tā īpašuma apmēru, kas 
jākonfiscē atbilstoši galīgajam 
notiesājošajam spriedumam par 
noziedzīgo nodarījumu vai atbilstoši 
5. pantā paredzētajam kriminālprocesam, 
kura noslēgumā ir pieņemts lēmums par 
konfiskāciju, un kuri ļautu īstenot 
turpmākus pasākumus tādā mērā, cik 
nepieciešams, lai efektīvi izpildītu šādu 
lēmumu par konfiskāciju.

Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, ar kuriem būtu iespējams 
noteikt precīzu tā īpašuma apmēru, kas 
jākonfiscē. Lēmumam jābūt 
proporcionālam, un tajā jāņem vērā
jebkādas grūtības attiecībā uz apsūdzēto 
vai notiesāto personu vai ikvienu attiecīgo 
personu.

Or. en

Pamatojums

Pasākums jāpiemēro visām darbībām, uz ko attiecas šī direktīva, un tam jānodrošina, ka tiek 
atņemti tikai tie aktīvi, kas būtu proporcionāli apsūdzēto personu, notiesāto personu un 
iesaistīto pušu īpašumtiesībām, kā arī attiecīgajai noziedzīgajai darbībai.

Grozījums Nr. 161
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker
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Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsevišķos gadījumos var būt iespējams 
saskaņā ar proporcionalitātes principu 
pilnībā vai daļēji atbrīvot no konfiskācijas 
rīkojuma, ja konfiskācija radītu 
pārmērīgas grūtības attiecīgajai personai 
vai tās ģimenes locekļiem. Uzskata, ka 
šāds gadījums pastāv, ja pasākums 
neproporcionāli apgrūtinātu attiecīgo 
personu vai atstātu to bez iztikas 
līdzekļiem, vai ja konfiskācijas izmaksas 
neproporcionāli pārsniedz konfiscējamo 
summu.

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā pašlaik nav paredzēti nosacījumi pārmērīgu grūtību gadījumos. Ja 
būtu pieejami konfiskācijas nosacījumi, konfiskācijas rīkojums būtu obligāts. Lai novērstu 
neproporcionālas sekas, ir svarīgi ieviest tā dēvēto „grūtību klauzulu”. Atbilstoši 
proporcionalitātes principam konfiskācija nedrīkst izraisīt to, ka attiecīgā fiziskā persona 
paliek bez iztikas līdzekļiem vai arī tiek iznīcināta attiecīgā juridiskā persona.

Grozījums Nr. 162
Salvatore Iacolino

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Konfiscēto aktīvu izmantošana sociālām 

vajadzībām
Dalībvalstis veic tiešus pasākumus, lai 
veicinātu noziedzīgi iegūto aktīvu, 
nozieguma rīku un noziedzīgi iegūto 
līdzekļu izmantošanu sociālajām 
vajadzībām. Šādus līdzekļus var darīt 
pieejamus sabiedriskajām struktūrām, lai 
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ļautu uzsākt pasākumus, kas veicina 
tiesiskumu un palīdzības sniegšanu 
cietušajām personām, tostarp 
nevalstiskajās organizācijās, izmantojot 
objektīvus kritērijus, kā arī policijas 
spēkiem un tiesu iestādēm, lai apkarotu 
noziedzību, kā norādīts 2. panta 
6. punktā.

Or. it

Pamatojums

Dažas dalībvalstis jau ir mēģinājušas izmantot noziedzīgi iegūtos aktīvus sabiedrības 
vajadzībām, un tam ir bijuši lieli panākumi sociālajā ziņā un attiecībā uz noziedzīgu darbību 
novēršanu.

Grozījums Nr. 163
Véronique Mathieu

Direktīvas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Sadarbība starp dalībvalstīm

Dalībvalstis nodrošina, ka par tiem 
pašiem noziedzīgajiem nodarījumiem 
netiek konfiscēti tie paši finansiālie 
labumi. Finansiālie labumi, kas reiz ir 
konfiscēti, nevar tikt konfiscēti atkārtoti 
par tiem pašiem noziegumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 164
Salvatore Iacolino

Direktīvas priekšlikums
10. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Iesaldēta īpašuma pārvaldība Iesaldēta un konfiscēta īpašuma pārvaldība

Or. it

Pamatojums

Īpašuma pārvaldība jādefinē labāk, arī ja šis īpašums ir konfiscēts, attiecībā uz tā 
izmantošanu sociālajām vajadzībām.

Grozījums Nr. 165
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesaldēta īpašuma pārvaldība Iesaldēta, izņemta un konfiscēta īpašuma 
pārvaldība

Or. en

Grozījums Nr. 166
Salvatore Iacolino

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, piemēram, izveido 
centralizētus valsts birojus vai līdzīgus 
mehānismus, ar kuriem nodrošina, ka 
iesaldētais īpašums tiek pienācīgi 
pārvaldīts, ņemot vērā tā iespējamo 
konfiskāciju vēlāk.

1. Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, piemēram, izveido 
centralizētus valsts birojus vai līdzīgus 
mehānismus, ar kuriem nodrošina, ka 
iesaldētais īpašums tiek pienācīgi 
pārvaldīts, ņemot vērā tā iespējamo 
konfiskāciju vēlāk, un nodrošina iespēju 
konfiscēto īpašumu izmantot sociālām 
vajadzībām.
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Or. it

Pamatojums

Īpašuma pārvaldība jādefinē labāk, arī ja šis īpašums ir konfiscēts, attiecībā uz tā 
izmantošanu sociālajām vajadzībām.

Grozījums Nr. 167
Emine Bozkurt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šajā saistībā ļoti svarīga ir cieša 
pārrobežu sadarbība un konstruktīva 
informācijas apmaiņa starp dalībvalstu 
policijas, tiesu un finanšu iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts nodrošina, lai 1. punktā 
minētie pasākumi vairotu šāda īpašuma 
saimniecisko vērtību, un tie paredz pārdot 
vai nodot tādu īpašumu, kura vērtība var 
samazināties.

2. Katra dalībvalsts nodrošina, lai 1. punktā 
minētie pasākumi attiecībā uz iesaldēto 
īpašumu vairotu šāda īpašuma 
saimniecisko vērtību, un tie tikai 
vajadzības gadījumā paredz pārdot vai 
nodot tādu īpašumu, kura vērtība var 
samazināties. Katra dalībvalsts veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai šajā posmā
novērstu jebkādu noziedznieku 
iefiltrēšanos.

Or. en
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Grozījums Nr. 169
Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts nodrošina, lai 1. punktā 
minētie pasākumi vairotu šāda īpašuma 
saimniecisko vērtību, un tie paredz pārdot 
vai nodot tādu īpašumu, kura vērtība var 
samazināties.

2. Katra dalībvalsts nodrošina, lai 1. punktā 
minētie pasākumi veicina atkārtotu 
izmantošanu sociālajām vajadzībām un 
vairo šāda īpašuma saimniecisko vērtību, 
un tie paredz pārdot vai nodot tādu 
īpašumu, kura vērtība var samazināties. 
Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai šajā posmā novērstu 
jebkādu noziedznieku iefiltrēšanos.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir saskaņot direktīvas tekstu ar 16. apsvērumā izdarīto grozījumu.

Grozījums Nr. 170
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, pamatojoties uz pastāvošo 
labāko praksi, lai nodrošinātu konfiscētā 
īpašuma atsavināšanu un nodošanu 
saņēmējam. Prioritāte ir nodot šādu 
īpašumu tiesībaizsardzības un noziegumu 
novēršanas projektiem, kā arī citiem 
valsts interešu un sociālo vajadzību 
projektiem. Jebkādu citu šāda īpašuma 
nodošanu saņēmējam apsver tikai tad, ja 
iepriekš minētie gadījumi nav iespējami, 
un jebkurā gadījumā katra dalībvalsts 
veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
šajā posmā novērstu jebkādu 
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noziedznieku iefiltrēšanos vai nelikumīgu 
iefiltrēšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Emine Bozkurt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Katra dalībvalsts nodrošina, ka 
ievērojama konfiscēto aktīvu daļa ir 
paredzēta atkārtotai izmantošanai 
noziegumos tieši vai netieši cietušo 
personu vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Salvatore Iacolino

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Katra dalībvalsts var izveidot 
apgrozāmo fondu, lai finansētu 
pasākumus ar mērķi aizsargāt īpašumu 
laikposmā starp tā iesaldēšanu un 
konfiskāciju, lai nodrošinātu tā 
neaizskaramību pret jebkādiem 
vandālisma aktiem vai darbībām, kas var 
mazināt tā tūlītēju pieejamību.

Or. it

Grozījums Nr. 173
Cornelis de Jong
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Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 11. pants svītrots
Statistika
Dalībvalstis regulāri vāc un glabā 
attiecīgo iestāžu visaptverošus statistikas 
datus, lai pārbaudītu to konfiskācijas 
sistēmu efektivitāti. Iegūtos statistikas 
datus katru gadu nosūta Komisijai un 
attiecībā uz visiem noziedzīgiem 
nodarījumiem norāda:
(a) izpildīto iesaldēšanas rīkojumu skaitu;
(b) izpildīto konfiskācijas rīkojumu 
skaitu;
(c) iesaldētā īpašuma vērtību;
(d) atgūtā īpašuma vērtību;
(e) citā dalībvalstī izpildāmu iesaldēšanas 
rīkojumu pieprasījumu skaitu;
(f) citā dalībvalstī izpildāmu konfiskācijas 
rīkojumu pieprasījumu skaitu;
(g) tā īpašuma vērtību, kas atgūts pēc 
rīkojumu izpildes citā dalībvalstī;
(h) tā īpašuma vērtību, kuru paredzēts 
atkārtoti izmantot tiesībaizsardzības, 
preventīviem vai sociāliem mērķiem;
(i) attiecību starp to lietu skaitu, kurās ir 
izdoti konfiskācijas rīkojumi, un 
notiesājošu spriedumu skaitu, kuri 
piespriesti par tādiem noziedzīgiem 
nodarījumiem, uz kuriem attiecas šī 
direktīva;
(j) tādu gadījumu skaitu, kad tiesas ir 
atteikušas izdot iesaldēšanas un 
konfiskācijas rīkojumus;
(k) tādu gadījumu skaitu, kad 
pieprasījumi izdot iesaldēšanas un 
konfiskācijas rīkojumus ir apstrīdēti tiesā 
un tādēļ nav izpildīti.
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Or. en

Grozījums Nr. 174
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Statistika

Dalībvalstis regulāri apkopo un glabā 
attiecīgo iestāžu visaptverošus statistikas 
datus, lai pārbaudītu to konfiskācijas 
sistēmu efektivitāti. Iegūtos statistikas 
datus katru gadu nosūta Komisijai un 
tajos iekļauj:
a) izpildīto iesaldēšanas rīkojumu skaitu;
b) izpildīto konfiskācijas rīkojumu skaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis regulāri vāc un glabā attiecīgo 
iestāžu visaptverošus statistikas datus, lai 
pārbaudītu to konfiskācijas sistēmu 
efektivitāti. Iegūtos statistikas datus katru 
gadu nosūta Komisijai un attiecībā uz 
visiem noziedzīgiem nodarījumiem norāda:

Dalībvalstis regulāri vāc un glabā attiecīgo 
iestāžu visaptverošus statistikas datus, lai 
pārbaudītu to konfiskācijas sistēmu 
efektivitāti. Iegūtos statistikas datus katru 
gadu nosūta Komisijai un attiecībā uz 
visiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas 
ietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā,
norāda:

Or. de
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Grozījums Nr. 176
Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – ka punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) izmantošanas veidu, kāds noteikts 
konfiscētajam īpašumam, un ieguldījumu, 
kādu tas devis attiecīgās teritorijas un 
vietējās sabiedrības sociālajā un 
ekonomiskajā attīstībā;

Or. it

Grozījums Nr. 177
Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – kb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

kb) procedūru ilgumu konfiscētā īpašuma 
piešķiršanai, īpaši, ja konkrētais īpašums 
konfiskācijas laikā bijis labā stāvoklī;

Or. it


