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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

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

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

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

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

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

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

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas 
Republikas un Zviedrijas Karalistes iniciatīvu par Padomes pamatlēmumu 2009/.../TI 
par jurisdikcijas īstenošanas konfliktu novēršanu un atrisināšanu krimināltiesvedībā
(8535/2009 – C7-0000/2009 – 2009/0802(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas 
Republikas un Zviedrijas Karalistes iniciatīvu (8535/2009),

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

– ņemot vērā ES līguma 39. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir
apspriedusies (C7-0000/2009),

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu, 55. pantu un 44. panta 4. punktu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2009),

1. apstiprina grozīto Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, 
Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iniciatīvu;

2. aicina Padomi atbilstīgi grozīt tekstu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Čehijas 
Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un 
Zviedrijas Karalistes iniciatīvu;

5. pauž apņēmību steidzamības kārtībā izskatīt visus turpmākos priekšlikumus, cieši 
sadarbojoties ar dalībvalstu parlamentiem, ja šī iniciatīva netiks pieņemta pirms Lisabonas 
līguma stāšanās spēkā;

6. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī Čehijas 
Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un 
Zviedrijas Karalistes valdībām.
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Grozījums Nr. 1

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas 
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
4. apsvērums

Padomes projekts Grozījums

(4) Starp dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm būtu jānotiek tiešām apspriedēm 
nolūkā vienoties par efektīvu risinājumu, 
lai izvairītos no nelabvēlīgām sekām, ko 
rada paralēla tiesvedība, un lai novērstu 
attiecīgo kompetento iestāžu laika un 
resursu izšķērdēšanu. Tāds efektīvs 
risinājums jo īpaši varētu būt 
krimināltiesvedības apvienošana vienā 
dalībvalstī, piemēram, nododot 
krimināltiesvedību. Tas varētu būt arī 
jebkurš cits risinājums, kas ļautu minētajai 
tiesvedībai notikt iedarbīgi un pieņemami, 
tostarp saistībā ar atvēlēto laiku, 
piemēram, lietas nodošana Eurojust, ja 
kompetentās iestādes nespēj vienoties.
Šajā sakarā īpaša uzmanība būtu jāvelta 
jautājumam par pierādījumu vākšanu, ko 
var ietekmēt paralēli notiekoša tiesvedība.

(4) Starp dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm būtu jānotiek tiešām apspriedēm 
nolūkā vienoties par efektīvu risinājumu, 
lai izvairītos no nelabvēlīgām sekām, ko 
rada paralēla tiesvedība, un lai novērstu 
attiecīgo kompetento iestāžu laika un 
resursu izšķērdēšanu. Tāds efektīvs 
risinājums jo īpaši varētu būt 
krimināltiesvedības apvienošana vienā 
dalībvalstī, piemēram, nododot 
krimināltiesvedību. Tas varētu būt arī 
jebkurš cits risinājums, kas ļautu minētajai 
tiesvedībai notikt iedarbīgi un pieņemami, 
tostarp saistībā ar atvēlēto laiku. Šajā 
sakarā īpaša uzmanība būtu jāvelta 
jautājumam par pierādījumu vākšanu, ko 
var ietekmēt paralēli notiekoša tiesvedība.

Or. en

Pamatojums

Lietas nodošana Eurojust nevajadzētu notikt izvēles veidā vai kā pēdējā iespēja.

Grozījums Nr. 2

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas 
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
7. apsvērums

Padomes projekts Grozījums

(7) Kompetentajai iestādei, pie kuras ir 
vērsusies citas dalībvalsts kompetentā 
iestāde, vajadzētu būt vispārējam 
pienākumam atbildēt uz iesniegto lūgumu.
Saziņas iestāde tiek mudināta noteikt 

(7) Kompetentai iestādei, pie kuras ir 
vērsusies citas dalībvalsts kompetentā 
iestāde, vajadzētu atbildēt uz iesniegto 
lūgumu līdz noteiktajam termiņam. Visā 
saziņas procedūras laikā kompetentām 
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termiņu, līdz kuram lūguma saņēmējai 
iestādei būtu jāsniedz atbilde, ja tas 
iespējams. Visā saziņas procedūras laikā 
kompetentām iestādēm būtu pilnīgi jāņem 
vērā īpašā situācija, kādā atrodas personas, 
kurām piemērota brīvības atņemšana.

iestādēm būtu pilnīgi jāņem vērā īpašā 
situācija, kādā atrodas personas, kurām 
piemērota brīvības atņemšana.

Or. en

Pamatojums

Tās kompetentās iestādes atbildi, pie kuras vērsusies citas dalībvalsts kompetenta iestāde, 
nevajadzētu uzskatīt par „vispārēju pienākumu”, bet vairāk par obligātu saistību. Termiņu 
šajā sakarā jānosaka ar pamatlēmumu.

Grozījums Nr. 3

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas 
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
8. apsvērums

Padomes projekts Grozījums

(8) Tiešai saziņai starp kompetentām 
iestādēm vajadzētu būt galvenajam 
principam, veicot saskaņā ar šo 
pamatlēmumu izveidoto sadarbību.
Atbilstīgi dalībvalstu procesuālās 
autonomijas principam būtu jādod 
dalībvalstīm rīcības brīvība lemt par to, 
kuras iestādes ir kompetentas rīkoties 
saskaņā ar šo pamatlēmumu, ar 
nosacījumu, ka tādas iestādes ir 
kompetentas iesaistīties un pieņemt 
lēmumu saskaņā ar tā noteikumiem.

(8) Tiešai saziņai starp kompetentām 
iestādēm un Eurojust iesaistīšanai
vajadzētu būt galvenajam principam, veicot 
saskaņā ar šo pamatlēmumu izveidoto 
sadarbību.

Or. en

Pamatojums

Eurojust vajadzētu noteikt vadošo lomu, atpsoguļojot stāvokli, kas izriet no Padomes Lēmuma 
2009/426/TI. Tā kā jurisdikcijas jautājumi, par kuriem šajā sakarā ir runa, ir ļoti svarīgi, 
tikai tiesu varas iestādes vajadzētu uzskatīt par kompetentām iestādēm.



PE427.961v01-00 8/23 PR\788675LV.doc

LV

Grozījums Nr. 4

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas 
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
9. apsvērums

Padomes projekts Grozījums

(9) Cenšoties panākt vienošanos par 
efektīvu risinājumu ar mērķi izvairīties no 
nelabvēlīgām sekām, kuras rada paralēla 
tiesvedība, kas notiek divās vai vairāk 
dalībvalstīs, kompetentajām iestādēm būtu 
jāņem vērā, ka katra lieta ir īpaša, un 
jāapsver visi tās fakti un apstākļi. Lai 
panāktu vienošanos, kompetentām
iestādēm būtu jāņem vērā atbilstīgi 
kritēriji, kuri var ietvert kritērijus, kas 
noteikti Eurojust 2003. gada ziņojumā 
publicētajās pamatnostādnēs, kuras bija 
izstrādātas speciālistu vajadzībām, un 
jāņem vērā, piemēram, vieta, kur ir 
izdarīta noziedzīgā nodarījuma lielākā 
daļa; vieta, kur ir radīts vislielākais 
zaudējums; aizdomās turamās vai 
apsūdzētās personas atrašanās vieta un 
iespējas panākt viņas nodošanu vai 
izdošanu citām jurisdikcijām; aizdomās 
turamās vai apsūdzētās personas 
valstspiederība vai pastāvīgā uzturēšanās 
vieta; aizdomās turamās vai apsūdzētās 
personas būtiskas intereses; cietušo un 
liecinieku būtiskas intereses; pierādījumu 
pieņemamība un iespējami aizkavējumi.

(9) Cenšoties panākt vienošanos par 
efektīvu risinājumu ar mērķi izvairīties no 
nelabvēlīgām sekām, kuras rada paralēla 
tiesvedība, kas notiek divās vai vairāk 
dalībvalstīs, kompetentajām iestādēm būtu 
jāņem vērā, ka katra lieta ir īpaša, un 
jāapsver visi tās fakti un apstākļi.

Or. en

Pamatojums

Kritērijiem jurisdikcijas noteikšanai vajadzētu būt skaidri paredzētiem, un labāk tos  iekļaut 
pamatlēmuma struktūrā, nevis apsvērumu daļā.
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Grozījums Nr. 5

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas 
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
10. apsvērums

Padomes projekts Grozījums

(10) Kompetento iestāžu pienākums sākt 
tiešas apspriedes, lai panāktu vienošanos 
saistībā ar šo pamatlēmumu, nedrīkstētu 
izslēgt iespēju tādas tiešas apspriedes veikt
ar Eurojust palīdzību.

(10) Kompetento iestāžu pienākums sākt 
tiešas apspriedes, lai panāktu vienošanos 
saistībā ar šo pamatlēmumu, vajadzētu 
īstenot ar Eurojust palīdzību.

Or. en

Pamatojums

Eurojust vajadzētu noteikt vadošo lomu, atpsoguļojot stāvokli, kas izriet no Padomes Lēmuma 
2009/426/TI. Tā kā jurisdikcijas jautājumi, par kuriem šajā sakarā ir runa, ir ļoti svarīgi, 
tikai tiesu varas iestādes vajadzētu uzskatīt par kompetentām iestādēm.

Grozījums Nr. 6

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas 
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
14. apsvērums

Padomes projekts Grozījums

(14) Tā kā Eurojust ir īpaši labi piemērots 
tam, lai sniegtu palīdzību jurisdikcijas 
konfliktu atrisināšanā, lietas nodošanai 
Eurojust vajadzētu būt standarta rīcībai 
gadījumos, kad nav iespējams panākt 
vienošanos. Būtu jānorāda, ka saskaņā ar 
13. panta 7. punkta a) apakšpunktu 
Padomes Lēmumā 2002/187/TI, ar ko 
izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret 
smagiem noziegumiem ("Eurojust 
lēmums"), kā tas pēdējo reizi grozīts ar 
Padomes Lēmumu 2009/…/TI (… gada 
…) par Eurojust stiprināšanu, Eurojust ir 
jātiek informētam par jebkuru gadījumu, 
kad ir radušies vai varētu rasties 
jurisdikcijas konflikti, un ka lietu jebkurā 
brīdī var nodot Eurojust, ja vismaz viena 

(14) Tā kā Eurojust ir īpaši labi piemērots 
tam, lai sniegtu palīdzību jurisdikcijas 
konfliktu atrisināšanā, lietas nodošanai 
Eurojust vajadzētu būt standarta. Būtu 
jānorāda, ka saskaņā ar 13. panta 7. punkta 
a) apakšpunktu Padomes Lēmumā 
2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai 
pastiprinātu cīņu pret smagiem 
noziegumiem ("Eurojust lēmums"), kā tas 
pēdējo reizi grozīts ar Padomes Lēmumu 
2009/426/TI (2008. gada 16. decembris) 
par Eurojust stiprināšanu, Eurojust ir jātiek 
informētam par jebkuru gadījumu, kad ir 
radušies vai varētu rasties jurisdikcijas 
konflikti, un ka lietu jebkurā brīdī var 
nodot Eurojust, ja vismaz viena no tiešās 
apspriedēs iesaistītajām kompetentajām 



PE427.961v01-00 10/23 PR\788675LV.doc

LV

no tiešās apspriedēs iesaistītajām 
kompetentajām iestādēm to uzskata par 
piemērotu.

iestādēm to uzskata par piemērotu.

Or. en

Pamatojums

Eurojust vajadzētu noteikt vadošo lomu, atpsoguļojot stāvokli, kas izriet no Padomes Lēmuma 
2009/426/TI. Tā kā jurisdikcijas jautājumi, par kuriem šajā sakarā ir runa, ir ļoti svarīgi, 
tikai tiesu varas iestādes vajadzētu uzskatīt par kompetentām iestādēm.

Grozījums Nr. 7

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas 
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
16. apsvērums

Padomes projekts Grozījums

(16) Šim pamatlēmumam nevajadzētu būt 
par pamatu pārmērīgam administratīvajam 
slogam, ja tajā risinātās problēmas var 
atrisināt ar jau pieejamiem citiem 
piemērotākiem līdzekļiem. Tādējādi, ja 
dalībvalstis jau savstarpēji izmanto 
elastīgākus instrumentus vai mehānismus, 
tiem būtu jāprevalē pār šo pamatlēmumu.

(16) Šim pamatlēmumam nevajadzētu būt 
par pamatu pārmērīgam administratīvajam 
slogam, ja tajā risinātās problēmas var 
atrisināt ar jau pieejamiem citiem 
piemērotākiem līdzekļiem. Tādējādi, ja 
dalībvalstis jau savstarpēji izmanto 
elastīgākus instrumentus vai mehānismus, 
tad tie prevalē pār šo pamatlēmumu ar
nosacījumu, ka netiek samazināta 
aizdomās turētajam vai apsūdzētajam 
piešķirtā aizsardzība.

Or. en

Pamatojums

Referente uzskata, ka aizdomās turēto vai apsūdzēto aizsardzībai jāpiešķir vislielākā 
uzmanība.
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Grozījums Nr. 8

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas 
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
20. apsvērums

Padomes projekts Grozījums

(20) Šajā pamatlēmumā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas atzīti 
Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā un 
atspoguļoti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā,

(20) Šajā pamatlēmumā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas atzīti 
Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā un 
atspoguļoti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, jo īpaši tās 50. pantā,

Or. en

Pamatojums

Jurisdikcijas konfliktu novēršanas un atrisināšanas galīgais mērķis ir izvairīties no 
situācijām, kad personas tiek divas reizes tiesātas par tiem pašiem faktiem, un tādējādi 
izvairīties no ne bis in idem gadījumiem.

Grozījums Nr. 9

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas 
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Padomes projekts Grozījums

(b) "kompetentā iestāde" ir tiesu iestāde
vai cita iestāde, kura saskaņā ar savas 
dalībvalsts tiesību aktiem ir kompetenta 
veikt šā pamatlēmuma 2. panta 1. punktā 
minētās darbības;

(b) „kompetentā iestāde” ir tiesnesis, 
izmeklēšanas tiesnesis vai valsts 
prokurors, vai cita tiesu varas iestāde, 
kura saskaņā ar savas dalībvalsts tiesību 
aktiem ir kompetenta veikt šā 
pamatlēmuma 2. panta 1. punktā minētās 
darbības;

Or. en

Pamatojums

Jebkuri ar jurisdikciju saistīti jautājumi būtu jārisina tiesu varas iestādēm, ar to domājot, 
tiesnešus, izmeklēšanas tiesnešus vai prokurorus.
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Grozījums Nr. 10

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas 
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Padomes projekts Grozījums

3a. Saskaņā ar lēmumu par Eurojust 
saziņas iestāde vienlaicīgi informē arī 
Eurojust. 

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā Eurojust koordinējošo lomu, to vajadzētu iesaistīt agrīnākajā procesa fāzē.

Grozījums Nr. 11

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas 
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
6. pants – 1. punkts

Padomes projekts Grozījums

1. Atbildi uz lūgumu, kas iesniegts saskaņā 
ar 5. panta 1. punktu, lūguma saņēmēja 
iestāde sniedz pieņemamā termiņā, ko 
norādījusi saziņas iestāde, vai, ja termiņš 
nav norādīts, bez liekas kavēšanās un 
informē saziņas iestādi par to, vai šajā 
dalībvalstī notiek paralēla tiesvedība. Ja 
saziņas iestāde ir informējusi lūguma 
saņēmēju iestādi, ka aizdomās turamajai 
vai apsūdzētajai personai ir piemērots ar 
brīvības atņemšanu saistīts drošības 
līdzeklis, lūguma saņēmēja iestāde 
jautājumu izskata nekavējoties.

1. Atbildi uz lūgumu, kas iesniegts saskaņā 
ar 5. panta 1. punktu, lūguma saņēmēja 
iestāde sniedz pieņemamā termiņā, ko 
norādījusi saziņas iestāde, vai, ja termiņš 
nav norādīts, 15 dienu laikā un informē 
saziņas iestādi par to, vai šajā dalībvalstī 
notiek paralēla tiesvedība. Ja saziņas 
iestāde ir informējusi lūguma saņēmēju 
iestādi, ka aizdomās turamajai vai 
apsūdzētajai personai ir piemērots ar 
brīvības atņemšanu saistīts drošības 
līdzeklis, lūguma saņēmēja iestāde 
jautājumu izskata nekavējoties.

Or. en

Pamatojums

Maksimālā termiņa noteikšana atbildes saņemšanai galvenokārt šajā gadījumā šķiet 
piemērota.
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Grozījums Nr. 12

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas 
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Padomes projekts Grozījums

(c) visi attiecīgie dati par aizdomās 
turamās vai apsūdzētās personas identitāti
un par cietušajiem, ja tādi ir;

(c) aizdomās turamās un apsūdzētās 
personas, un cietušo, ja tādi ir;vārds, 
tautība, dzimšanas datums un adrese;

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka ir nepieciešams papildus precizēt, kas ir domāts ar „attiecīgajiem datiem”.

Grozījums Nr. 13

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas 
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
10. pants – 1. punkts

Padomes projekts Grozījums

1. Ja ir konstatēts, ka notiek paralēla 
tiesvedība, attiecīgo dalībvalstu 
kompetentās iestādes sāk tiešas apspriedes, 
lai vienotos par efektīvu risinājumu ar 
mērķi izvairīties no nelabvēlīgām sekām, 
ko rada tāda paralēla tiesvedība. Apspriežu 
rezultātā vajadzības gadījumā 
krimināltiesvedību var apvienot vienā 
dalībvalstī.

1. Ja ir konstatēts, ka notiek paralēla 
tiesvedība, attiecīgo dalībvalstu 
kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās 
sāk tiešas apspriedes, lai vienotos par 
efektīvu risinājumu ar mērķi izvairīties no 
nelabvēlīgām sekām, ko rada tāda paralēla 
tiesvedība. Apspriežu rezultātā vajadzības 
gadījumā krimināltiesvedību var apvienot 
vienā dalībvalstī. Ja aizdomās turamā vai 
apsūdzētā persona tiek turēta iepriekšējā 
apcietinājumā vai ieslodzījumā, tiešu 
apspriežu mērķis ir steidzamā kārtā 
panākt konsensu.

Or. en

Pamatojums

Nav noteikts termiņš saistībā ar pienākumu apspriesties, kas paredzēts 10. pantā. Šāda 
kavēšanās procesā iesaistītajām pusēm, īpaši aizdomās turētajam un īpaši, ja tas atrodas 
ieslodzījumā, varētu izraisīt nelabvēlīgas sekas.
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Grozījums Nr. 14

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas 
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
11. pants

Padomes projekts Grozījums

Iesaistoties tiešās apspriedēs par kādu lietu, 
lai panāktu vienošanos saskaņā ar 
10. pantu, dalībvalstu kompetentās iestādes 
ņem vērā šīs lietas faktus un apstākļus, un 
visus faktorus, ko tās uzskata par 
svarīgiem.

Iesaistoties tiešās apspriedēs par kādu lietu, 
lai panāktu vienošanos saskaņā ar 
10. pantu, dalībvalstu kompetentās iestādes 
ņem vērā šīs lietas faktus un apstākļus, un, 
piemēram, šādus faktorus:

– vieta, kur ir izdarīta noziedzīgā 
nodarījuma lielākā daļa,
– vieta, kur ir radīts vislielākais 
zaudējums,
– aizdomās turamās vai apsūdzētās 
personas atrašanās vieta un iespējas 
panākt tās nodošanu vai izdošanu citām 
jurisdikcijām,
– aizdomās turamās vai apsūdzētās 
personas valstspiederība vai pastāvīgās 
uzturēšanās vieta; 
– aizdomās turamās vai apsūdzētās 
personas jebkādas būtiskas intereses, 
– cietušo un liecinieku jebkādas būtiskas 
intereses,
– pierādījumu pieņemamība vai 
– iespējama kavēšanās.

Or. en

Pamatojums

Kritērijiem jurisdikcijas noteikšanai vajadzētu būt skaidri paredzētiem, un labāk tos  iekļaut 
pamatlēmuma struktūrā, nevis apsvērumu daļā.
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Grozījums Nr. 15

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas 
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
11.a pants (jauns)

Padomes projekts Grozījums

11.a pants
Procesuālās garantijas

Apsūdzētām personām: 
- paziņo par dalībvalstu iestāžu, kā arī 
dalībvalstu iestāžu un Eurojust veikto 
informācijas apmaiņu un apspriešanos, 
un izvēlētajiem risinājumiem vai nespēju 
panākt vienošanos saskaņā ar šo 
pamatlēmumu, tostarp par iesaistītajiem 
dalībniekiem, informācijas saturu un 
iemesliem;
- ir tiesības iesniegt iebildumus attiecībā 
uz piemērotāku jurisdikciju pirms 
risinājuma izvēles;
- ir tiesības pārsūdzēt jebkuru lēmumu, 
kas pieņemts saskaņā ar 10. panta 
1. punktu, vai nespēju panākt vienošanos, 
lai panāktu jautājuma atkārtotu 
izskatīšanu. 
Dalībvalstis nodrošina, ka šai personai 
tiek garantēti rakstiskas un mutiskas 
tulkošanas pakalpojumi un juridiskā 
palīdzība.

Or. en

Pamatojums

Pret  apsūdzēto personu aizsardzību jāizturas ar vislielāko rūpību. Šīs personas pamattiesību 
ievērošanu nekādā gadījumā nedrīkst ierobežot. Tādēļ referente uzskata, ka jāparedz 
atbilstīgas procesuālās garantijas.
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Grozījums Nr. 16

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas 
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
11.b pants (jauns)

Padomes projekts Grozījums

11.b pants
Pamattiesības

Konsensam, kas panākts saskaņā ar 
10. panta 1. punktu, ir jābūt taisnīgam, 
neatkarīgam un objektīvam, un, tas 
jāpanāk, piemērojot principus, kas atzīti 
Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā 
un izklāstīti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā un Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijā, lai nodrošinātu 
aizdomās turēto un apsūdzēto 
cilvēktiesību aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Pamattiesību ievērošanu nekādā gadījumā nedrīkst ierobežot.

Grozījums Nr. 17

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas 
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes projekts Grozījums

1a. Jebkurai valsts iestādei jebkurā 
procedūras stadijā valsts līmenī  ir tiesības 
lūgt Eurojust padomu un nodot tam 
izskatīšanai īpaši sarežģītas lietas, kad 
rodas jautājums par labāko piemērojamo 
jurisdikciju.

Or. en
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Pamatojums

Savas koordinējošās lomas dēļ Eurojust ir ārkārtīgi labas iespējas palīdzēt valsts iestādēm 
risināt šāda veida jautājumus, un šķiet, ka nepieciešams uzsvērt to.

Grozījums Nr. 18

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
12. pants – 2. punkts

Padomes projekts Grozījums

2. Ja nav bijis iespējams panākt 
vienošanos saskaņā ar 10. pantu, jebkura 
iesaistīto dalībvalstu kompetentā iestāde 
vajadzības gadījumā nodod lietu Eurojust, 
ja Eurojust ir kompetents rīkoties 
atbilstīgi Eurojust lēmuma 4. panta 
1. punktam.

2. Ja nav panākts konsenss 6 mēnešu laikā 
pēc tiešās apspriešanās sākuma, Eurojust 
tiek informēts par iemesliem, kuru dēļ nav 
bijis iespējams panākt vienošanos, un tas, 
darbojoties kā kolēģija, sniedz atzinumu 
saskaņā ar Lēmuma par Eurojust 7. panta 
2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina pēc iespējas plašāka Eurojust rīcības brīvība, kā noteikts Padomes 
2008. gada 16. decembra Lēmumā 2008/426//TI par Eurojust stiprināšanu un ar kuru groza 
Lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem 
noziegumiem.

Grozījums Nr. 19

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas 
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes projekts Grozījums

2a. Ja dalībvalstis pieņem lēmumu 
nepildīt Eurojust atzinumā noteikto, tās 
rakstiski informē Eurojust par savu 
lēmumu saskaņā ar Lēmuma par 
Eurojust 7. pantu.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek papildināts iepriekšējais grozījums.

Grozījums Nr. 20

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas 
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
12. pants – 2.b punkts (jauns)

Padomes projekts Grozījums

2b. Šajā pamatlēmumā nepiemēro 
Lēmuma par Eurojust 4. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šajā pamatlēmumā un šīs apspriešanās darbības jomā nav iemesla ierobežot Eurojust 
kompetenci, kurā vajadzētu iekļaut visu veidu noziegumu izskatīšanu.

Grozījums Nr. 21

Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas 
un Zviedrijas Karalistes iniciatīva
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Padomes projekts Grozījums

1. Ciktāl citi juridiskie instrumenti vai 
mehānismi ļauj paplašināt šā pamatlēmuma 
mērķus vai palīdzēt vienkāršot vai 
atvieglināt procedūru, lai valstu iestādes 
apmainītos ar informāciju par savu 
krimināltiesvedību, sāktu tiešas apspriedes 
un censtos vienoties par efektīvu 
risinājumu ar mērķi izvairīties no 
nelabvēlīgām sekām, ko rada paralēla 
tiesvedība, dalībvalstis var:

1. Ciktāl citi juridiskie instrumenti vai 
mehānismi ļauj šā pamatlēmuma mērķus 
paplašināt vai palīdzēt vienkāršot vai 
atvieglināt procedūru, lai valstu iestādes 
apmainītos ar informāciju par savu 
krimināltiesvedību, sāktu tiešas apspriedes 
un censtos vienoties par efektīvu 
risinājumu ar mērķi izvairīties no 
nelabvēlīgām sekām, ko rada paralēla 
tiesvedība, un ja netiek mazināta 
aizdomās turamai vai apsūdzētai personai 
sniegtā aizsardzība, dalībvalstis var:

Or. en
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Pamatojums

Referente uzskata, ka aizdomās turēto vai apsūdzēto aizsardzībai jāpiešķir vislielākā 
uzmanība.
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PASKAIDROJUMS

Hāgas programma brīvības, drošības un tiesiskuma stiprināšanai Eiropas Savienībā pievēršas 
jurisdikcijas konfliktiem, uzsverot, ka pārrobežu gadījumos, ja ir iesaistītas vairākas puses, 
īpaša uzmanība ir jāvelta iespējām koncentrēt apsūdzību vienā dalībvalstī un ka, lai pabeigtu 
visaptverošo pasākumu programmu tiesu nolēmumu savstarpējas atzīšanas principa 
īstenošanai krimināllietās, jāturpina veltīt uzmanību priekšlikumiem, kas attiecas uz 
jurisdikcijas konfliktiem un principam par dubultas sodīšanas novēršanu.

Šis jautājums ir cieši saistīts ar dubultās sodīšanas novēršanas principu, kas izklāstīts 
Konvencijas, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu (KĪŠN), 54.–58. pantā.

Priekšlikumu par Padomes pamatlēmumu attiecībā uz jurisdikcijas konfliktu novēršanu un 
atrisināšanu krimināltiesvedībā iesniedza pēc Čehijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas un 
Zviedrijas iniciatīvas, un tās mērķis ir novērst un risināt jurisdikcijas konfliktus 
kriminālprocesos.

Šīs likumdošanas iniciatīvas mērķis bija noteikt:

 procesuālo sistēmu, saistībā ar kuru valstu varas iestādēm jāapmainās ar informāciju 
par notiekošu kriminālprocesu, lai uzzinātu, vai par tiem pašiem faktiem nenotiek 
paralēla izmeklēšana kādā citā dalībvalstī vai dalībvalstīs;

 procesu, saskaņā ar kuru attiecīgo valstu varas iestādes vienotos par 
kriminālizmeklēšanas jurisdikciju attiecībā uz konkrētiem faktiem, kas ir divu vai 
vairāku dalībvalstu jurisdikcijā;

 noteikumus un vienotus kritērijus, ko vajadzētu ņemt vērā attiecīgu divu vai vairāku 
dalībvalstu iestādēm, kad tās cenšas panākt vienošanos par jurisdikciju, kurā veikt 
kriminālizmeklēšanu par konkrētiem faktiem.

Saskaņā ar ES līguma 39. pantu Eiropas Parlamentam tika lūgts sniegt atzinumu par iepriekš 
minēto likumdošanas iniciatīvu.

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas 2009. gada 19. marta sanāksmē atzinuma 
sagatavotāja Renate Weber iesniedza ziņojuma projektu.  

Vienlaicīgi viņa uzsvēra, ka saskaņā ar neaoficiālu informāciju Padome būtiski pārveidojusi 
likumdošanas priekšlikumu. Viņa uzskatīja, ka nav lietderīgi strādāt ar novecojušu tekstu un 
aicināja apspriesties ar Eiropas Parlamentu par aktualizētu tekstu. 

Komiteja un Padomes Čehijas prezidentūras pārstāvji, kas bija vienādās domās ar Eiropas 
Parlamentu atbalstīja atzinuma sagatavotāju un paziņoja par atkārtotu apspriešanos attiecībā 
uz pamatlēmuma teksta galīgo versiju. Gaidot jaunu apspriešanos ar Padomi, Pilsoņi brīvību, 
iekšlietu un tieslietu komitejas priekšsēdētājs atlika procedūru.
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2009. gada 6. aprīlī dalībvalstis panāca vispārēju konsensu par tekstu, kas būtiski atšķiras no 
sākotnējās iniciatīvas.

Šis atzinums attiecas uz tekstu, par kuru panākta vienošanās ar Padomi. Padomes noteiktais 
termiņš atzinuma sniegšanai saskaņā ar ES līguma 39. pantu ir 2009. gada 23. oktobris.

Pamatlēmuma projekts attiecas uz situācijām, kad pret vienu un to pašu personu saistībā ar 
tiem pašiem faktiem paralēli notiek kriminālizmeklēšana dažādās dalībvalstīs, kas tādējādi 
varētu radīt situāciju, ka saistībā ar minēto procesu spriedumu pieņem divās vai vairāk 
dalībvalstīs, un tādējādi radot principa pārkāpumu par izvairīšanos no dubultās sodīšanas.

Pamatlēmuma projektā ir iekļauti šādi pasākumi:

 procedūra, ar ko izveido saziņu starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai 
apstiprinātu to, ka paralēli notiek krimināltiesvedība par vieniem un tiem pašiem 
faktiem saistībā ar to pašu personu;

 no teikumi par informācijas apmaiņu, izmantojot tiešas apspriedes starp divu vai 
vairāku dalībvalstu kompetentām iestādēm, kurās paralēli notiek kriminālizmeklēšana, 
lai panāktu konsensu par jebkādu efektīvu risinājumu ar mērķi izvairīties no 
nelabvēlīgām sekām, ko rada šāda paralēla izmeklēšana.

Nav noteikts termiņš, kādā iestādei, no kuras pieprasīta informācija, jāsniedz atbilde.

Nav norādīti kritēriji, lai konstatētu, kura no jurisdiksijas iestādēm būtu vispiemērotākā.

Pamatlēmuma projektam nav pievienots neviens paraugs, lai dotu noradījumus 
kompetentajam iestādēm (tāds bija sākotnejā tekstā).

Neskatoties uz pienākumu sazināties ar citu dalībvalstu kompetento iestādi, nav paredzēts 
līdzīgs pienākums informēt Eurojust.

Eurojust loma risināt iespējamos strīdus ir nenozīmīga un nebūt nav apmierinoša.
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ATZINUMA SAGATAVOTĀJAS VIEDOKLIS

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Čehijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas 
Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iniciatīvu Padomes 
pamatlēmumam par kriminālprocesa jurisdikcijas pretrunu novēršanai un risināšanai. 

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē to, ka pašreizējā tekstā skaidri izdarīta atsauce uz 
dubultās sodīšanas novēršanas principu, jo sākotnējā tekstā tas tā nebija.

Principa par dubultas sodīšanas novēršanu efektīva piemērošana ir cieši saistīta ar 
pamattiesību aizsardzību un ir loģisks papildinājums savstarpējās atzīšanas principam, 
saskaņā ar kuru dalībvalstis pieņem un izpilda citu valstu tiesu spriedumus.  Šī tiesību akta 
pieņemšana nodrošinātu, ka principa par dubultas sodīšanas novēršanu ievērošana tiek 
nodrošināta visā Eiropas Savienības teritorijā un nevis tikai valstu kriminālprocesā.

Atzinuma sagatavotāja uzsver to, ka šis pamatlēmums aprobežojas tikai ar dalībvalstu 
pienākumu informēt citai citu un sākt tiešu apspriedi, „lai vienotos par efektīvu risinājumu ar 
mērķi izvairīties no nelabvēlīgām sekām, ko rada tāda paralēla kriminālprocesa īstenošana; 
apspriežu rezultātā vajadzības gadījumā kriminālprocesu var apvienot vienā dalībvalstī”, un 
izsaka nožēlu, ka ar šo pamatlēmumu netiek paredzēts mehānisms kompetences strīdu patiesai 
atrisināšanai, kā arī nav noteikti attiecīgi kritēriji, kuras dalībvalsts jurisdikcijā vajadētu būt 
procesam.

Saskaņā ar atzinuma sagatavotājas viedokli personai, pret kuru izvirzīta apsūdzība, ir 
jāpievērš vislielākā uzmanība un jānodrošina pastāvīgas procesuālās garantijas. Šādām 
garantijām vajadzētu aptvert vismaz apsūdzētās personas tiesības paust savu viedokli un 
saņemt informāciju par svarīgiem jautājumiem, lai tādējādi šai personai būtu pamats apstrīdēt 
jebkuru iespējami nepamatotu tiesu varas iestāžu izvēlēto risinājumu.

Atzinuma sagatavotāja vēlētos arī uzsvērt, ka lēmumam par jurisdikciju vai, kā to dēvē 
pamatlēmuma projektā — „konsenss par jebkādu efektīvu risinājumu ar mērķi izvairīties no 
nelabvēlīgām sekām, ko rada šāda paralēla izmeklēšana”, ir jābūt taisnīgam, neatkarīgam un 
objektīvam, kā arī jābalstās uz Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā, Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā un Eiropas Cilvēktiesību konvencijā izklāstītajiem principiem.

Attiecībā uz informāciju, kuru valstu iestādes paziņo par oficiāli apsūdzēto personu, atzinuma 
sagatavotāja atbalsta ideju, ka ir svarīgi nodrošināt atbilstošu personas datu aizsardzības 
līmeni un ka pamatlēmumā, ir jāprecizē, kādus personas datus iekļaut paziņojumos. 
Paziņojumos būtu jāiekļauj tikai aizdomās turamo/apsūdzēto personu, ja tās ir zināmas, un 
cietušo, ja tādi ir, vārdi, tautība, dzimšanas dati un adreses.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Eurojust iesaistīšana lēmuma pieņemšanā par jurisdikciju 
ir ārkārtīgi svarīga. Eurojust ir jāiesaista pēc iespējas agrāk tā koordinējošās lomas dēļ, kā arī 
tādēļ, ka Eurojust uzdevumi saskaņā ar Padomes 2008. gada 16. decembra  Lēmumu 
2008/426/TI par Eurojust stiprināšanu, ar kuru groza Lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido 
Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem, kļūst arvien nozīmīgāki.
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Eurojust tādēļ būtu jāiesaista, tiklīdz uzsākta „sazināšanās” procedūra. Jāuzsver, ka jebkurai 
valsts iestādei jebkurā valsts līmeņa procedūras stadijā ir tiesības apspriesties ar Eurojust un 
iesniegt tam izskatīšanai specifiskas lietas, kad rodas jautājums par labāko piemērojamo 
jurisdikciju. Ja 6 mēnešu laikā nav panākta vienošanās pēc tiešām apspriedēm ar 
kompetentām valsts iestādēm, Eurojust ir jāinformē par iemesliem, kuru dēļ nav panākta 
vienošanās, un saskaņā ar kārtību, kas noteikta 2008. gada Lēmumā par grozījumiem, 
Eurojust kolēģijai ir jāsniedz atzinums. 

Atzinuma sagatavotāja norāda, ka iniciatīva attiecībā uz pamatlēmumu koncentrējas vienīgi 
uz pozitīviem strīdiem par jurisdikciju. Neviens no noteikumiem neattiecas uz negatīviem 
jurisdikcijas strīdiem (ja neviena dalībvalsts nav noteikusi savu jurisdikciju attiecībā uz 
noziedzīgo nodarījumu). Tādēļ, pienācīgi ņemot vērā Eurojust lomu, atzinuma sagatavotāja 
aicina Eiropas Komisiju visdrīzākajā laikā iesniegt priekšlikumu, kas papildinātu šo 
pamatlēmumu ar noteikumiem par negatīvu jurisdikcijas strīdu risināšanu.

Vairākos grozījumos ir uzsvērts, ka jebkuri jautājumi attiecībā uz jurisdikciju ir jārisina tiesu 
varas iestādēm, t. i., tiesnešiem, izmeklēšanas tiesnešiem vai prokuroriem. 


