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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

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

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

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

Grozījumi akta projektā

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

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



PR\807292LV.doc 3/29 PE439.397v01-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ...........................5

PASKAIDROJUMS .............................................................................................................27



PE439.397v01-00 4/29 PR\807292LV.doc

LV



PR\807292LV.doc 5/29 PE439.397v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu par tiesībām uz mutisku un 
rakstisku tulkojumu kriminālprocesā
(00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā dalībvalstu grupas iniciatīvu (00001/2010),

– ņemot vērā Līguma par ES darbību 82. panta 2. punkta otrās daļas b) punktu un 289. panta 
4. punktu, ar kuru saskaņā Padome ir iesniegusi Parlamentam iniciatīvu (C7-0005/2010),

– ņemot vērā Līguma par ES darbību 294. panta 3. un 15. punktu;

– ņemot vērā Parlamenta priekšsēdētājam [nosūtītos valstu parlamentu pamatotos 
atzinumus / nosūtīto valsts parlamenta pamatoto atzinumu] par to, vai iniciatīva atbilst 
subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM[......]),

– ņemot vērā Reglamenta 44. un 55. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Juridiskās 
komitejas atzinumu (A7-0000/2010),

1. pieņem šeit izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas projekts
1. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(1) Eiropas Savienība ir sev noteikusi 
mērķi uzturēt un attīstīt brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpu. Saskaņā ar 1999. gada 
15. un 16. oktobra Tamperes Eiropadomes 
secinājumiem un jo īpaši ar to 33. punktu 
savstarpējas atzīšanas principam būtu 
jākļūst par stūrakmeni tiesu iestāžu 
sadarbībai Eiropas Savienībā kā civillietās, 
tā krimināllietās.

(1) Eiropas Savienība ir sev noteikusi 
mērķi uzturēt un attīstīt brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpu. Saskaņā ar 1999. gada 
15. un 16. oktobra Tamperes Eiropadomes 
secinājumiem un īpaši ar to 33. punktu 
nepieciešamā tiesību aktu tuvināšana 
sekmētu sadarbību, tādējādi ļaujot 
savstarpējās atzīšanas principam kļūt par 
tiesiskās sadarbības stūrakmeni Eiropas 
Savienībā gan civillietās, gan 
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krimināllietās.

Or. en

Pamatojums

Tamperē pieņemto secinājumu precizējums.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas projekts
5. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(5) Kaut gan visas dalībvalstis ir Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas (ECHR) puses, pieredze 
liecina, ka tas pats par sevi ne vienmēr 
nodrošina pietiekamu uzticības pakāpi 
citu dalībvalstu krimināltiesību sistēmām.

(5) Priekšnoteikums lēmumu savstarpējai 
atzīšanai krimināllietās ir dalībvalstu 
uzticēšanās to krimināltiesiskajām 
sistēmām. Tomēr savstarpēja uzticēšanās 
ir jāstiprina. Lai šādu uzticēšanos 
panāktu, ir jāievēro Eiropas Cilvēktiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā
(ECHR) noteiktie minimālie standarti, it 
īpaši nodrošinot konsekventāku ECHR 
5. un 6. pantā paredzēto tiesību un 
aizsardzības pasākumu īstenošanu. 
Turklāt, izmantojot šo direktīvu un citus 
pasākumus, Eiropas Savienībā ir 
jāturpina pilnveidot šos standartus, 
tostarp ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu (turpmāk „Harta”). 
Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm katrā 
ziņā būtu jāievēro ECHR un Hartā 
noteiktie standarti, kas pilnveidoti Eiropas 
tiesu praksē.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu savstarpēju uzticēšanos, ar šo direktīvu, ņemot vērā Pamattiesību hartu, būtu 
gan jāstiprina ECHR standartu ievērošana, gan jānodrošina „ES pievienotā vērtība”, 
paļaujoties uz tiem.
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas projekts
8. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(8) Tiesības uz mutisku un rakstisku 
tulkojumu tiem, kas nesaprot valodu, kurā 
notiek process, ir paredzētas ECHR
6. pantā, kā tas izstrādāts Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas praksē. Šīs direktīvas 
noteikumi atvieglo šo tiesību piemērošanu 
praksē. Tālab ar šo direktīvu iecerēts 
nodrošināt aizdomās turētas vai 
apsūdzētas personas tiesības uz mutisku 
un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā, 
lai aizsargātu minētās personas tiesības uz 
taisnīgu procesu.

(8) Hartas 47. un 48. pantā ir noteikts, ka 
jāievēro tiesības uz taisnīgu tiesu un 
aizstāvību. Tiesības, inter alia, uz mutisku 
un rakstisku tulkojumu tiem, kas nesaprot 
tiesvedības valodu, ir paredzētas ECHR
5. un 6. pantā, kā tas interpretēts Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas praksē. Šīs direktīvas 
noteikumi atvieglo šo tiesību piemērošanu 
praksē kriminālprocesa kontekstā, tostarp 
pirmstiesas procesa, iztiesāšanas un visos 
pārsūdzības posmos līdz procesa 
galīgajam noslēgumam.

Or. en

Pamatojums

Ir lietderīgi atsaukties uz attiecīgajiem ES Hartas un ECHR noteikumiem un konkretizēt 
„kriminālprocesa” posmus.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas projekts
10. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(10) Šīs direktīvas noteikumiem būtu 
jānodrošina aizdomās turētai vai 
apsūdzētai personai, kura nerunā procesa
valodā vai šo valodu nesaprot, tiesības 
saprast pret viņu vērstās aizdomas vai
apsūdzības un saprast procesu, lai viņa 
varētu izmantot savas tiesības, paredzot 
bezmaksas un precīzu palīdzību valodas 
jomā. Aizdomās turētajai vai apsūdzētajai 
personai, inter alia, būtu jāspēj izskaidrot 
savam advokātam savu notikumu versiju, 
norādīt uz apgalvojumiem, kuriem viņa 
nepiekrīt, un paziņot savam advokātam 

(10) Ar šīs direktīvas noteikumiem, 
paredzot atbilstīgā termiņā un ar 
atbilstīgiem līdzekļiem sniegtu bezmaksas, 
kvalitatīvu un precīzu lingvistisku 
palīdzību nolūkā nodrošināt taisnīgu 
lietas izskatīšanu, būtu jānodrošina tiesību 
aizsardzība aizdomās turētajai personai, 
kura nerunā tiesvedības valodā vai nesaprot
to, lai šī persona saprastu pret viņu vērstās 
apsūdzības, izprastu tiesvedību un tādējādi 
varētu īstenot savas tiesības. Šī palīdzība 
būtu jāsniedz arī saziņā starp aizdomās 
turēto personu un tās aizstāvības 
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jebkādus faktus, ar kuriem būtu jānāk 
klajā viņas aizsardzībai. Šajā sakarā 
jāatgādina, ka šīs direktīvas noteikumi 
nosaka minimālos noteikumus.
Dalībvalstis var izvērst šajā direktīvā 
noteiktās tiesības, lai nodrošinātu augstāka 
līmeņa aizsardzību arī situācijās, kuras nav 
nepārprotami minētas šajā direktīvā. 
Aizsardzības līmenim nekad nevajadzētu 
būt zemākam par ECHR noteiktajiem 
standartiem, kā interpretēts Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas praksē.

advokātu, kā arī rakstiski sagatavota 
materiāla gadījumā, un tā ir 
nepieciešama, lai nodrošinātu, ka 
aizdomās turētā persona saprot pret viņu 
ierosināto lietu un īsteno savas tiesības, 
un lai nodrošinātu taisnīgu lietas 
izskatīšanu. Tā attiecīgos gadījumos būtu 
jāsniedz arī, lai saprastu apcietinājuma 
vietā piemērotos noteikumus, tostarp 
kārtību, kādā var iegūt informāciju un 
iesniegt sūdzības, kā arī oficiālajā saziņā 
starp iestādi, kas ir veikusi apcietināšanu, 
un apcietināto personu. Dalībvalstis var 
izvērst šajā direktīvā noteiktās tiesības, lai 
nodrošinātu augstāka līmeņa aizsardzību 
arī situācijās, kuras nav nepārprotami 
minētas šajā direktīvā.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, ņemot vērā attiecīgo pantu, tostarp 1. panta, grozījumus.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas projekts
11. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(11) Nebūtu jāuzliek pienākums 
dalībvalstīm nodrošināt mutisko 
tulkojumu saziņai starp aizdomās turēto 
vai apsūdzēto personu un viņas advokātu 
gadījumos, kad viņi var efektīvi sazināties 
vienā valodā. Tāpat nebūtu jāuzliek 
pienākums dalībvalstīm nodrošināt 
mutisko tulkojumu saziņai, kurā tiesības 
uz mutisko tulkojumu tiek skaidri 
izmantotas citiem mērķiem nekā tam, lai 
īstenotu tiesības uz taisnīgu tiesu 
attiecīgajā procesā.

(11) Ar šiem direktīvas noteikumiem cik 
drīz vien iespējams būtu jāpapildina 
visaptverošs procesuālo aizsardzības 
pasākumu tiesiskais regulējums, ietverot 
nevainības prezumpcijas principa 
pienācīgu ievērošanu; tiesības uz 
vienlīdzīgu attieksmi, lemjot par 
atbrīvojumu pret drošības naudu; tiesības 
saņemt juridisku konsultāciju un 
nepieciešamības gadījumā — bezmaksas 
juridisko palīdzību; tiesības saņemt 
informāciju par tiesībām („Tiesību 
vēstuli”); tiesības sniegt pierādījumus; 
mazāk aizsargātu personu tiesības saņemt 
īpašu palīdzību; aizdomās turēto 
mazgadīgo personu aizsardzību; tiesības 
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sazināties ar konsulārajām iestādēm un 
trešām personām; obligātos 
apcietinājumā turēšanas standartus un 
pieejamos kompensāciju mehānismus. 

Or. en

Pamatojums

Lēmumu par tiesībām uz lingvistiskiem pakalpojumiem pieņems katrā gadījumā atsevišķi, un 
to var pārsūdzēt šajā direktīvā noteiktajā kārtībā. Šī direktīva par tiesībām uz mutisku un 
rakstisku tulkojumu ir tikai pirmais juridiskais instruments, kuru izmantos izvēlētajā 
pakāpeniskajā pieejā. Pēc šīs direktīvas pieņemšanas steidzami jānāk klajā ar citiem 
pasākumiem, kas saistīti ar procesuālajām pamattiesībām.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas projekts
12. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(12) Būtu jānosaka iespēja atbilstīgi valsts 
tiesību aktiem pārskatīt konstatējumu, ka 
nav vajadzīgs mutisks vai rakstisks 
tulkojums. Šādu pārskatīšanu var veikt, 
piemēram, īpašā sūdzības procedūrā vai 
saistībā ar procesuālu lēmumu 
pārsūdzības ierasto procedūru.

(12) Vajadzētu būt tiesībām pārsūdzēt
konstatējumu, ka nav vajadzīgs mutisks vai 
rakstisks tulkojums.

Or. en

Pamatojums

Pārsūdzības tiesības nodrošina lielāku aizsardzību nekā pārskatīšanas iespēja. 

Grozījums Nr. 7

Direktīvas projekts
12.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(12a) Dalībvalstis nodrošina, lai 
tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, 
policijas un attiecīgiem tiesu darbiniekiem 
tiktu piedāvātas apmācību iespējas, lai 
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minētās personas spētu novērtēt 
nepieciešamību nodrošināt aizdomās 
turētajai personai tulkojumu, nodrošinātu 
aizdomās turētās personas spējas saprast 
tiesvedību un novērtētu mutiskā un 
rakstiskā tulkojuma kvalitāti.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā būtu jāietver noteikums par apmācību. Teksts papildināts ar šo jauno apsvērumu, 
ņemot vērā jauno 5. panta 2. punktu. Teksta redakcija veidota tā, lai apmācības varētu 
organizēt profesionāli uzņēmumi. 

Grozījums Nr. 8

Direktīvas projekts
13. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(13) Atbilstīga palīdzība būtu jāsniedz arī 
tām aizdomās turētajām vai apsūdzētajām
personām, kas cieš no dzirdes vai runas 
traucējumiem.

(13) Atbilstīga palīdzība būtu jāsniedz arī 
tām aizdomās turētajām personām, kuras
cieš no fiziskās vai garīgās veselības 
traucējumiem, kas ietekmē viņu spējas 
efektīvi sazināties, piemēram, dzirdes vai 
runas traucējumiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, ņemot vērā ierosinātos 2. panta 5. punkta grozījumus par fiziskās vai 
garīgās veselības traucējumiem.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas projekts
14. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(14) Pienākums rūpēties par aizdomās
turētajām vai apsūdzētajām personām, 
kuras ir potenciāli sliktā situācijā, jo īpaši 
fizisku trūkumu dēļ, kuri kavē viņu spējas 

(14) Pienākums rūpēties par aizdomās 
turētajām personām, kuras nesaprot vai 
nespēj sekot līdzi tiesvedībai, ir taisnīgas 
tiesas pamatā. Tāpēc kriminālvajāšanas, 
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efektīvi sazināties, ir taisnīgas tiesas 
pamatā. Tāpēc kriminālvajāšanas, 
tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm būtu 
jānodrošina, lai šīs personas varētu efektīvi 
izmantot šajā direktīvā noteiktās tiesības, 
piemēram, pievēršot uzmanību jebkādam 
iespējamam trūkumam, kas var ietekmēt 
šo personu spējas sekot līdzi procesam un 
skaidri izteikt savas domas, kā arī veicot
piemērotus pasākumus šo tiesību 
nodrošināšanai.

tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm būtu 
jānodrošina, lai aizdomās turētās personas, 
kas atrodas potenciāli neaizsargātā 
situācijā, būtu spējīgas efektīvi izmantot 
savas tiesības. Šīm iestādēm būtu 
jāapzinās jebkādi iespējami trūkumi un 
jāveic piemēroti pasākumi šo tiesību 
nodrošināšanai. Tam tā vienmēr vajadzētu 
būt gadījumos, ja aizdomās turētā persona 
ir nepilngadīga vai cieš no invaliditātes, 
kas traucē tai aktīvi piedalīties tiesvedībā.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai precizētu tekstu.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas projekts
14.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(14a) Šī direktīva būtu jāizvērtē, ņemot 
vērā iegūto praktisko pieredzi. 
Nepieciešamības gadījumā šajā direktīvā 
būtu jāizdara grozījumi, lai uzlabotu tajā 
noteiktos aizsardzības pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, ņemot vērā ierosināto grozījumu Nr. 39 attiecībā uz 8. pantu.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas projekts
15. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(15) Taisnīga procesa nodrošināšanai 
aizdomās turētās vai apsūdzētās personas
vajadzībām jāpārtulko būtiski dokumenti 

(15) Taisnīga procesa nodrošināšanai būtu
jātulko rakstiski sagatavotais materiāls, 
kas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka
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vai vismaz šādu dokumentu svarīgas 
vietas. Dalībvalstu iestāžu ziņā ir noteikt, 
kuri dokumenti būtu jātulko, ievērojot 
valsts tiesību aktus. Daži dokumenti būtu 
vienmēr jāuzskata par būtiskiem 
dokumentiem, kas būtu jātulko, piemēram, 
lēmums par brīvības atņemšanu personai, 
apsūdzība vai apsūdzības raksts un 
jebkurš spriedums.

aizdomās turētā persona saprot pret viņu 
ierosināto lietu un īsteno savas tiesības.
Daži dokumenti, piemēram, lēmums par 
brīvības atņemšanu personai, 
apsūdzība / apsūdzības raksts, būtiski 
dokumentāri pierādījumi, jebkāds 
spriedums, aizdomās turētās personas 
advokāta rakstiskas juridiskas 
konsultācijas un, attiecīgā gadījumā, 
apcietinājuma vietā piemērojamie 
noteikumi, tostarp kārtība, kādā var iegūt 
informāciju un iesniegt sūdzības, būtu 
vienmēr jāuzskata par nepieciešamu, 
rakstiski sagatavotu materiālu, kas būtu 
jātulko.

Or. en

Pamatojums

Pārskatītā teksta redakcija labāk nodrošina taisnīgu procesu un ļauj katrā gadījumā atsevišķi 
noteikt tulkošanas pienākuma apmēru, izmantojot novērtēšanas un pārsūdzības procedūras.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas projekts
16. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(16) Atteikšanās no tiesībām uz 
dokumentu rakstisku tulkojumu būtu 
jāformulē nepārprotami, ar aizsardzības 
pasākumu minimumu, un tai nevajadzētu 
būt pretrunā jebkurām būtiskām 
sabiedrības interesēm.

(16) Ikvienā atteikšanās gadījumā no 
tiesībām uz rakstiska materiāla tulkojumu 
būtu jāpiemēro šādas prasības —
aizdomās turētajai personai ir sniegta 
juridiskā konsultācija, un atteikšanās ir 
formulēta nepārprotami, sniegta rakstiski, 
klātesot aizdomās turētās personas 
advokātam, un nav pretrunā jebkurām 
būtiskām sabiedrības interesēm.

Or. en

Pamatojums

Aizdomās turētā persona nedrīkstētu atteikties no tiesībām, ja nav stingru aizsardzības 
pasākumu.
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Grozījums Nr. 13

Direktīvas projekts
18. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(18) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai šīs 
direktīvas noteikumus, ja tie atbilst ECHR 
garantētām tiesībām, īstenotu saderīgi ar 
ECHR noteikumiem, kas izvērsti
atbilstīgajā Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
praksē.

(18) Šīs direktīvas noteikumus, kuri atbilst 
ECHR vai Hartā garantētajām tiesībām, 
interpretē un īsteno saskaņā ar tiesībām, 
kas noteiktas atbilstīgajā Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības 
Tiesas praksē.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atbilst jaunajam 1. panta 2. b) punktam. Ir jāpanāk konsekvence starp 
ECHR/Strasbūras praksi un ES Hartas/EKT praksi. 

Grozījums Nr. 14

Direktīvas projekts
1. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Ar šo direktīvu paredz noteikumus
attiecībā uz tiesībām uz mutisku un 
rakstisku tulkojumu kriminālprocesos un 
Eiropas apcietināšanas ordera izpildes 
procesā.

1. Ar šo direktīvu paredz noteikumus 
attiecībā uz tiesībām uz mutisku un 
rakstisku tulkojumu visos kriminālprocesa 
posmos, tostarp pirmstiesas procesa, 
iztiesāšanas, apcietināšanas un visos 
pārsūdzības posmos, līdz lietu pabeidz 
izskatīt pēdējā pārsūdzības instancē, un 
tiesvedībā atbilstīgi Eiropas apcietināšanas 
orderim.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai personām būtu iespēja saņemt mutisku un rakstisku tulkojumu visos 
kriminālprocesa posmos, līdz ir izsmeltas visas pārsūdzības iespējas. 
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Grozījums Nr. 15

Direktīvas projekts
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

1.a Šajā direktīvā jēdziens „aizdomās 
turētā persona” jāinterpretē kā tāda 
persona, kuru tur aizdomās, apcietina, 
sauc pie atbildības vai kurai uzrāda 
apsūdzību un kura gaida, kad tiks 
pieņemts spriedums saistībā ar noziedzīgo 
nodarījumu, un šo jēdzienu izmanto visos 
kriminālprocesa posmos, kuros īsteno 
tiesības uz mutisku un rakstisku 
tulkojumu, līdz brīdim, kad 
kriminālprocess pilnībā tiek pabeigts.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas noteikumi būtu jāpiemēro visos kriminālprocesa posmos, tostarp pirmstiesas 
procesā, posmā pēc apsūdzības izvirzīšanas un visos pārsūdzības posmos, un tādēļ ir 
atbilstīgi jāinterpretē jēdziens „aizdomās turētā persona”.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas projekts
1. pants – 2. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

2. Šīs tiesības piemēro jebkurai personai
no brīža, kad dalībvalsts kompetentās 
iestādes ir informējušas šo personu par to,
ka tā tiek turēta aizdomās vai ir apsūdzēta 
par krimināla nodarījuma izdarīšanu, līdz 
procesa noslēguma brīdim, par kuru 
uzskata brīdi, kad ir galīgi noteikts, vai 
aizdomās turētā vai apsūdzētā persona ir 
izdarījusi nodarījumu.

2. Šīs tiesības attiecas uz jebkuru personu
gan no brīža, kad dalībvalsts iestādes 
nopratina vai arestē šo personu par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai kā 
citādi liek saprast, ka tā tiek turēta 
aizdomās, līdz brīdim, kad process, tostarp 
iztiesāšana un jebkādu pārsūdzību 
izskatīšana, ir pilnībā pabeigts, gan 
apcietinājuma laikā visā oficiālajā saziņā 
starp iestādi, kas ir veikusi apcietināšanu, 
un apcietināto personu.

Or. en
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Pamatojums

Periodam, kurā īsteno tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu, būtu jābūt tik ilgam, cik tas 
nepieciešams taisnīguma nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas projekts
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

2.a Aizdomās turēto personu nekavējoties 
informē par šajā direktīvā noteiktajām 
tiesībām. Šo informāciju sniedz rakstiski. 
Aizdomās turētās personas, kurām ir 
redzes traucējumi vai kuras nespēj lasīt, 
mutiski jāinformē par šīm tiesībām viņām 
saprotamā veidā.

Or. en

Pamatojums

Aizdomās turētajai personai ir jāzina, ka tai ir tiesības saņemt lingvistisku palīdzību, un 
informācija jāsniedz rakstiski, lai šī persona savā labā izmantotu šīs tiesības. Būtu jāizstrādā 
īpaši noteikumi attiecībā uz personām ar redzes traucējumiem.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas projekts
1. pants – 2.b punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

2.b Šīs direktīvas noteikumus, kuri atbilst 
ECHR vai Hartā garantētajām tiesībām, 
interpretē un īsteno atbilstīgi tiesībām, kas 
noteiktas attiecīgajā Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas un Eiropas Savienības Tiesas 
praksē. 

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, ņemot vērā 18. apsvēruma grozījumu. Ir jāpanāk konsekvence starp 
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ECHR/Strasbūras praksi un ES Hartas/EKT praksi. 

Grozījums Nr. 19

Direktīvas projekts
1. pants – 3. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

Šo direktīvu nepiemēro procesā, kura 
rezultātā sankcijas var uzlikt iestāde, kas 
nav krimināltiesa, ja vien šis process nav 
paredzēts tiesā, kurai ir jurisdikcija 
krimināllietās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvas darbības jomu nevajadzētu nepamatoti sašaurināt.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas projekts
2. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka aizdomās 
turētajai vai apsūdzētajai personai, kura 
nesaprot attiecīgajā kriminālprocesā lietoto 
valodu vai nerunā tajā, tiek nodrošināts 
mutisks tulkojums viņas dzimtajā valodā 
vai kādā citā viņai saprotamā valodā, lai
nodrošinātu viņas tiesības uz taisnīgu 
procesu. Mutisko tulkojumu, tostarp 
attiecībā uz aizdomās turētās vai 
apsūdzētās personas saziņu ar advokātu, 
kriminālprocesā nodrošina saziņā ar 
izmeklēšanas un tiesu iestādēm, tostarp 
policijas nopratināšanā, visās tiesas sēdēs 
un jebkādā iespējamā starpposma 
iztiesāšanā, un to var nodrošināt arī citās 
situācijās. Šis noteikums neietekmē valsts 
tiesību aktu noteikumus attiecībā uz 
advokāta piedalīšanos jebkurā 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka aizdomās 
turētajai personai, kura nesaprot attiecīgajā 
kriminālprocesā lietoto valodu vai nerunā 
tajā, nekavējoties tiek nodrošināts gan 
mutisks tulkojums, lai šī persona spētu 
saprast pret viņu ierosināto lietu un 
izmantot savas tiesības, gan aizsargāts 
kriminālprocesa taisnīgums. Mutisku
tulkojumu nodrošina attiecīgā 
kriminālprocesa laikā, tostarp aizdomās 
turētās personas un tās advokāta saziņā.
Personas apcietināšanas gadījumā to 
nodrošina arī jebkādā oficiālā saziņā 
starp iestādēm, kas veikušas 
apcietināšanu, un aizdomās turēto 
personu.
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kriminālprocesa posmā.

Or. en

Pamatojums

Tiesībām saņemt tulkojumu jābūt pietiekami plašām, lai nodrošinātu tiesvedības taisnīgumu.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas projekts
2. pants – 2. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai persona ar 
dzirdes traucējumiem saņemtu tulka 
palīdzību, ja tas ir šai personai piemēroti.

2. Tiesības uz mutisku tulkojumu ietver 
palīdzību personām ar fiziskās vai garīgās 
veselības traucējumiem, nodrošinot šīm 
personām saprotamu tulkojumu.

Or. en

Pamatojums

Tiesības saņemt tulkojumu jāpaplašina, attiecinot tās arī uz cilvēkiem, kuriem ir dzirdes 
traucējumi. 

Grozījums Nr. 22

Direktīvas projekts
2. pants – 3. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai piemērotā 
veidā, tostarp apspriežoties ar aizdomās 
turēto vai apsūdzēto personu, 
pārliecinātos, vai viņa saprot un runā 
kriminālprocesa valodā un vai viņai ir 
vajadzīgi tulka pakalpojumi.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka ir noteiktas 
procedūras, lai pārliecinātos, vai aizdomās 
turētā persona saprot kriminālprocesā 
lietoto valodu un runā šajā valodā un vai ir 
vajadzīga tulka palīdzība.

Or. en

Pamatojums

Ir jābūt procedūrai, kā novērtēt aizdomās turētās personas vajadzības.
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Grozījums Nr. 23

Direktīvas projekts
2. pants – 4. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka kādā procesa 
posmā atbilstīgi valsts tiesību aktiem ir 
iespējams pārskatīt konstatējumu par to, 
ka mutiskais tulkojums nav vajadzīgs.
Šāda pārskatīšana nerada dalībvalstīm 
pienākumu nodrošināt atsevišķu 
mehānismu gadījumiem, ja pārskatīšanas 
vienīgais pamatojums ir šāda 
konstatējuma apstrīdēšana.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka pastāv 
tiesības pārsūdzēt tiesu iestādē lēmumu, 
ar kuru noteikts, ka mutisks tulkojums nav 
vajadzīgs, un ka ir izveidots sūdzību 
iesniegšanas un izskatīšanas mehānisms, 
un ir pieejama tulka aizstāšanas iespēja.

Or. en

Pamatojums

Taisnīguma labad ir jānosaka, ka ir tiesības iesniegt lēmuma pārsūdzību, nevis, ka ir iespēja 
to pārskatīt, un jāprecizē, ka pārsūdzību var iesniegt tiesu iestādē. Turklāt būtu jāizstrādā 
sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas mehānisms.

Grozījums Nr. 24

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

Iniciatīvas teksts Grozījums

5.a Sliktākajā gadījumā, proti, ja tulka 
personiska klātbūtne nav iespējama, 
piemēram, gadījumos, kad tulkojums ir 
vajadzīgs steidzami, var izmantot tādas 
tehnoloģijas kā videosakari, tālrunis vai 
piekļuve internetam, ja šo tehnoloģiju 
izmantošana neierobežo tiesības uz 
taisnīgu tiesu. Šo iespēju nevajadzētu 
izmantot lietas izskatīšanas laikā tiesā.

Or. en
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Pamatojums

Minētās tehnoloģiskās iespējas būtu jāizmanto tikai tad, ja tulka personiska klātbūtne nav 
iespējama, piemēram, ārkārtas situācijās vai gadījumos, kad ir nepieciešams tulkojums kādā 
retā valodā vai dialektā, ja netiek ierobežotas tiesības uz taisnīgu tiesu.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas projekts
3. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai aizdomās 
turētajai vai apsūdzētajai personai, kura 
nesaprot kriminālprocesa valodu, 
nodrošinātu visu tādu dokumentu 
tulkojumu viņas dzimtajā valodā vai citā 
viņai saprotamā valodā, kuri ir būtiski, lai 
garantētu šīs personas tiesības uz taisnīgu 
procesu, – vai vismaz šādu dokumentu 
būtisku daļu tulkojumu –, ar noteikumu, 
ka attiecīgajai personai saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem ir tiesības piekļūt 
attiecīgajiem dokumentiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai aizdomās 
turētajai personai, kura nesaprot attiecīgajā 
kriminālprocesā lietoto valodu, 
nekavējoties tiktu nodrošināts visa 
rakstiskā materiāla tulkojums, kas 
nepieciešams, lai nodrošinātu, ka šī 
persona spēj saprast pret viņu ierosināto 
lietu un izmantot savas tiesības, kā arī 
tiktu aizsargāts kriminālprocesa 
taisnīgums.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai apsūdzētā persona varētu saprast būtisko dokumentāros materiālus visos 
kriminālprocesa posmos, un tādējādi spētu sagatavot argumentētu aizstāvību.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas projekts
3. pants – 2. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes nosaka, kuri 
dokumenti ir būtiski un ir jātulko 
atbilstīgi 1. punktam. Būtiskie dokumenti, 
kuri ir jātulko kopumā vai kuriem jātulko 
to svarīgās daļas, ietver vismaz 
aizturēšanas rīkojumus vai līdzvērtīgus 
lēmumus par brīvības atņemšanu 

2. Par nepieciešamu, rakstisku materiālu, 
kas jātulko, būtu jāuzskata vismaz 
lēmums par brīvības atņemšanu personai, 
apsūdzība / apsūdzības raksts, būtiski 
dokumentāri pierādījumi, jebkāds 
spriedums, aizdomās turētās personas 
advokāta rakstiskas juridiskas 
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personai, apsūdzību vai apsūdzības rakstu 
un jebkuru spriedumu, ja tādi dokumenti 
ir.

konsultācijas un, attiecīgā gadījumā, 
apcietinājuma vietā piemērojamie 
noteikumi, tostarp kārtība, kādā var iegūt 
informāciju un iesniegt sūdzības.

Or. en

Pamatojums

Izveidojot papildināmu uzskaitījumu, ir jānosaka konkrēti dokumenti, jo uz tiem attiecas 
jēdziens par rakstisku materiālu, kas nepieciešams aizstāvības tiesību īstenošanai.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas projekts
3. pants – 3. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

3. Aizdomās turētā vai apsūdzētā persona 
vai viņas advokāts var iesniegt pamatotu 
lūgumu par citu dokumentu tulkojumu,
kuri ir būtiski tiesību uz aizstāvību 
efektīvai īstenošanai.

3. Aizdomās turētā persona vai tās
advokāts var iesniegt pamatotu lūgumu par 
citu dokumentu tulkojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Direktīvas projekts
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

3.a Indeksētam apsūdzības pierādījumu 
kopsavilkumam, kurā norādītas visas 
atsauces, jābūt iztulkotam labu laiku 
pirms lietas iztiesāšanas tiesā, lai 
apsūdzētais kopā ar savu advokātu varētu 
izlemt, vai iesniegt oficiālu pieprasījumu 
pēc kāda noteikta kopsavilkumā ietverta 
apsūdzības pierādījuma tulkojuma.

Or. en
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Pamatojums

Tādējādi tiktu uzlabota tiesību uz būtiska materiāla tulkojumu praktiskā īstenošana.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas projekts
3. pants – 4. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka kādā procesa 
posmā atbilstīgi valsts tiesību aktiem ir 
iespējams veikt pārskatīšanu, ja nav 
nodrošināts 2. un 3. punktā minētā
dokumenta tulkojums. Šāda pārskatīšana 
nerada dalībvalstīm pienākumu 
nodrošināt atsevišķu mehānismu 
gadījumiem, ja pārskatīšanas vienīgais 
pamatojums ir šāda konstatējuma 
apstrīdēšana.

4. Dalībvalstis nodrošina gan tiesības 
pārsūdzēt tiesu iestādē lēmumu par 
atteikumu tulkot jebkuru 1., 2., 3. un 
3.a punktā minēto dokumentu, gan 
sūdzību iesniegšanas mehānismu.

Or. en

Pamatojums

Ir jānosaka, ka ir iespējas iesniegt lēmuma pārsūdzību, nevis, ka ir iespēja to pārskatīt, un 
taisnīguma labad jāprecizē, ka pārsūdzību var iesniegt tiesu iestādē. Būtu jāpaplašina 
pārsūdzamie lēmumi par atteikumu, un būtu jānodrošina sūdzību iesniegšanas mehānisms.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas projekts
3. pants – 6. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

6. Ar noteikumu, ka tas neietekmē procesa 
taisnīgumu, attiecīgā gadījumā rakstiska 
tulkojuma vietā var sniegt šajā pantā 
minēto dokumentu mutisku tulkojumu vai 
mutisku kopsavilkumu.

6. Ar noteikumu, ka tas neietekmē procesa 
taisnīgumu, izņēmuma gadījumos izdarot 
atkāpi un ievērojot 3. panta 4. punktā 
noteikto pārsūdzības kārtību, rakstiska 
tulkojuma vietā var sniegt šajā pantā 
minētā rakstiskā materiāla mutisku 
tulkojumu vai mutisku kopsavilkumu, ar 
nosacījumu, ka šādu tulkojumu vai 
kopsavilkumu nodrošina aizdomās turētās 
personas advokāta klātbūtnē un to visā 



PE439.397v01-00 22/29 PR\807292LV.doc

LV

pilnībā saglabā ierakstā.

Or. en

Pamatojums

Mutiskus kopsavilkumus vai tulkojumus būtu jānodrošina tikai izņēmuma gadījumos, un uz 
tiem jāattiecina drošības pasākumi, tostarp, pārsūdzības tiesības.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas projekts
3. pants – 7. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

7. Persona, kurai saskaņā ar šo pantu ir 
tiesības uz dokumentu tulkojumu, var 
jebkurā laikā no šīm tiesībām atteikties.

7. Aizdomās turētā persona, kurai saskaņā 
ar šo pantu ir tiesības uz rakstiska 
materiāla tulkojumu, var jebkurā laikā no 
šīm tiesībām atteikties, tomēr tikai tajā 
gadījumā, ja šī persona ir saņēmusi 
juridisku konsultāciju, ja atteikums 
sniegts rakstiski, klātesot aizdomās turētās 
personas advokātam, un nav pretrunā 
jebkurām būtiskām sabiedrības interesēm.

Or. en

Pamatojums

Aizdomās turētā persona nedrīkstētu atteikties no tiesībām, ja nav stingru aizsardzības 
pasākumu.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas projekts
5. pants

Iniciatīvas teksts Grozījums

Dalībvalstis veic konkrētus pasākumus, 
kuru mērķis ir nodrošināt atbilstīgu 
mutiskā un rakstiskā tulkojuma kvalitāti, 
lai aizdomās turētā vai apsūdzētā persona, 
kā arī persona, uz kuru attiecas Eiropas 
apcietināšanas orderis, varētu pilnībā 

1. Dalībvalstis veic konkrētus pasākumus, 
kuru mērķis ir nodrošināt augstu mutiskā 
un rakstiskā tulkojuma kvalitāti, lai 
aizdomās turētā persona, kā arī persona, uz 
kuru attiecas pieprasījums par Eiropas 
apcietināšanas ordera izpildi, varētu īstenot 
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īstenot savas tiesības. savas tiesības.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pilnīgu tiesību īstenošanu, lingvistiskie pakalpojumi jāsniedz augstā 
kvalitātē. 

Grozījums Nr. 33

Direktīvas projekts
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, lai tiesnešiem, 
prokuroriem, advokātiem, policijas un 
attiecīgiem tiesu darbiniekiem tiktu 
piedāvātas apmācību iespējas, lai minētās 
personas spētu novērtēt nepieciešamību 
nodrošināt aizdomās turētajai personai 
tulkojumu, nodrošinātu aizdomās turētās 
personas spējas saprast tiesvedību un 
novērtētu mutiskā un rakstiskā tulkojuma 
kvalitāti.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā būtu jāietver noteikums par apmācību. Šis pants atbilst jaunajam 
12.a) apsvērumam. Teksta redakcija veidota tā, lai apmācības varētu organizēt profesionāli 
uzņēmumi. 

Grozījums Nr. 34

Direktīvas projekts
5. pants – 1.b punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

1.b Lai garantētu augstu mutiskās un 
rakstiskās tulkošanas standartu un 
tulkošanas pakalpojumu efektīvu 
pieejamību, dalībvalstis nodrošina 
juridiskās jomas tulkotāju un tulku 
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apmācību, kvalifikācijas un akreditācijas 
sistēmu un izveido neatkarīgu, 
profesionālu un attiecīgi kvalificētu 
tulkotāju un tulku valsts reģistru, kurš ir 
pieejams advokātiem un attiecīgajām 
iestādēm un veidots, ievērojot pārrobežu 
pieejamības principu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jāveic konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu profesionālu tulkotāju un tulku 
pakalpojumu pieejamību, veidojot praktiķu apmācību, kvalifikācijas un reģistrācijas sistēmu.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas projekts
5.a pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

5.a pants
Termiņi

Nosakot ikvienu procesuālu termiņu, 
jāņem vērā laiks, kas nepieciešams 
rakstiska un mutiska tulkojuma 
sagatavošanai.

Or. en

Pamatojums

Procesa taisnīgumu nevar nodrošināt, ja, nosakot procesuālos termiņus, netiek ņemtas vērā 
prasības attiecībā uz mutiskā un rakstiskā tulkojuma sagatavošanai nepieciešamo laiku.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas projekts
5.b pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

5.b pants
Ieraksti
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Dalībvalstis nodrošina, ka aizdomās 
turētās personas iztaujāšana, ko, klātesot 
tulkam, veic policijas darbinieki vai 
apsūdzības uzturētāji, vai rakstiska 
materiāla mutisks tulkojums vai mutisks 
kopsavilkums, kas jāsniedz saskaņā ar 
3. panta 6. punktu, vai atteikšanās no 
tiesībām saskaņā ar 3. panta 7. punktu 
tiek dokumentēta audio vai videoierakstā, 
kuru domstarpību gadījumā nodod 
jebkurai no lietā iesaistītajām pusēm.

Or. en

Pamatojums

Apelācijas sūdzību vai domstarpību gadījumā ir ļoti būtiski nodrošināt iespēju pārliecināties 
par runas vai dokumenta mutiskā tulkojuma kvalitāti un uzticamību un atteikšanās no 
tiesībām nepārprotamību, izmantojot ierakstu pieejamību.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas projekts
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Iniciatīvas teksts Grozījums

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, 
lai vēlākais līdz …* izpildītu šīs direktīvas 
prasības.

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, 
lai vēlākais līdz …* izpildītu šīs direktīvas 
prasības.

____________________
* OV: Lūgums ievietot datumu — 30 mēneši pēc šīs 
direktīvas publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī.

____________________
* OV: Lūgums ievietot datumu — divi gadi pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Šis ir parastais grafiks direktīvu transponēšanai.
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Grozījums Nr. 38

Direktīvas projekts
8. pants

Iniciatīvas teksts Grozījums

Komisija līdz …* iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
novērtējot, cik lielā mērā dalībvalstis ir 
veikušas nepieciešamos pasākumus, lai 
panāktu atbilstību šai direktīvai, vajadzības 
gadījumā pievienojot likumdošanas 
priekšlikumus.

Komisija līdz …* iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
novērtējot, cik lielā mērā dalībvalstis ir 
veikušas nepieciešamos pasākumus, lai 
panāktu atbilstību šai direktīvai, vajadzības 
gadījumā pievienojot likumdošanas 
priekšlikumus, lai uzlabotu direktīvā 
noteiktos procesa taisnīguma aizsardzības 
pasākumus.

____________________

* OV: Lūgums ievietot datumu — 30 mēneši pēc 
šīs direktīvas publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī.

____________________

* OV: Lūgums ievietot datumu — trīs gadi pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Komisija 2004. gadā izstrādāja priekšlikumu Padomes direktīvai par procesuālajām tiesībām 
kriminālprocesos visā ES (COM(2004)348), ietverot pietiekami plašu jautājumu kopumu. 
Parlaments stingri atbalstīja šo priekšlikumu, piekrītot Komisijai, ka, saskaņojot izmeklēšanas 
gaitā un tiesvedībā īstenotās fizisko personu tiesības, lielā mērā tiktu sekmēta dalībvalstu 
savstarpējā uzticēšanās tiesu varas iestāžu sadarbības jomā.

Tomēr, tā kā dalībvalstis nespēja panākt vienošanos, 2007. gada sarunu laikā Padomē tika 
nolemts no šā plašā pasākuma atteikties. Ieinteresētību šajā jautājumā savas prezidentūras 
laikā 2009. gada otrajā pusē no jauna panāca Zviedrija, izveidojot vispārēju ceļvedi aizdomās 
turētu vai apsūdzētu personu procesuālo tiesību stiprināšanai kriminālprocesā (OV C 295, 
4.12.2009., 1. lpp.) , un šajā ceļvedī tā piedāvāja īstenot nevis atsevišķu visaptverošu 
pasākumu, bet gan pakāpenisku pieeju. 

Eiropadome atzinīgi vērtēja Padomes pieņemto ceļvedi, un 5 no visiem tajā minētajiem 
pasākumiem ir 2004. gada priekšlikumā ietvertie pasākumi — tiesības uz rakstisku un 
mutisku tulkojumu; tiesības saņemt informāciju par tiesībām un apsūdzībām („Tiesību 
vēstule”); tiesības saņemt juridiskas konsultācijas un palīdzību; tiesības sazināties ar 
konsulārajām iestādēm un trešām personām, piemēram, darba devējiem, ģimenes locekļiem 
vai draugiem; mazāk aizsargāto apsūdzēto personu tiesības uz īpašu palīdzību. Turklāt ir 
paredzēts izstrādāt Zaļo grāmatu par pirmstiesas apcietinājumu.

Stokholmas programmā Eiropadome ietvēra aicinājumu Komisijai izstrādāt ceļvedī 
paredzētos priekšlikumus, lai to varētu ātri īstenot, kā arī turpināt pētīt apsūdzēto un aizdomās 
turēto personu obligāto procesuālo tiesību elementus un novērtēt, vai ir nepieciešams izskatīt 
citus jautājumus, piemēram, nevainības prezumpciju, un uzlabot sadarbību šajā jomā. 

Komisija 2009. gada jūlijā kā pirmo ceļvedī paredzēto pasākumu ierosināja Padomes 
pamatlēmumu (COM(2009)338), kurā noteica tikai un vienīgi tiesības uz mutisku un 
rakstisku tulkojumu kriminālprocesā. Pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu šā ziņojuma 
referente sagatavoja ziņojuma projektu (2009/0101 – PR/793491 – PE 430.359v01-00), tomēr 
sakarā ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā darbs pie tā uz priekšu nevirzījās. Apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu nenotika (pat ne tik daudz, lai to varētu uzskatīt kaut vai par minimālu 
līdzdalību demokrātiskā procesā) ne par minēto plānu, ne arī par rezolūciju par to, kā praktiski 
īstenot direktīvu par tiesībām uz tulkojumu.

Praktisku apsvērumu dēļ Komisija 2009. gada decembrī nebija gatava iesniegt sākotnēju 
priekšlikumu direktīvai par tiesībām uz tulkojumu, un tāpēc to izdarīja dalībvalstu grupa (PE-
CONS 1/10), priekšlikuma saturā atspoguļojot 2009. gada oktobrī pieņemto 27 dalībvalstu 
valdību lēmumu, ņemot vērā tobrīd spēkā esošo prasību par vienprātību.

Referentes nostāja

ES dalībvalstu tiesu varas iestāžu sadarbība krimināllietās nenotiek sabalansēti, proti, lielāka 
uzmanība tiek pievērsta apsūdzību sagatavošanai un likumu izpildei, nevis aizstāvības puses 
tiesībām, un tas, ka nav stingru procesuālo pasākumu, ar kuriem nodrošināt to personu 
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aizsardzību, kas nonākušas saskarē ar tiesu sistēmu, ir trūkums, kas jānovērš.

Tāpēc atzinīgi jāvērtē vēlme no jauna pievērsties procesuālajām tiesībām, un, lai gan šī 
pakāpeniskā pieeja ir otrs labākais paņēmiens, ir labāk īstenot to, nekā nedarīt neko, un ir 
būtiski nepārtraukt virzību uz priekšu Tas nozīmē, ka ir ne tikai jāveic ceļvedī noteiktie 
pasākumi, bet arī tuvākajā laikā jāīsteno uzticēšanās palielināšanas un tiesību uzlabošanas 
papildu pasākumi, piemēram, apsūdzēto ārvalstnieku tiesības prasīt atbrīvojumu pret drošības 
naudu, lēmuma pieņemšanā ievērojot nediskriminācijas principu, ir prioritārs jautājums. Tā kā 
procesuālās tiesības ir cieši saistītas cita ar citu, visi ceļvedī noteiktie priekšlikumi būtu 
jāiesniedz iespējami drīz. Piemēram, tiesības uz efektīvu rakstisku un mutvārdu tulkojumu var 
būt ierobežotas, ja informācija par tiesībām nav pietiekama vai ja nav iespējams saņemt 
tūlītēju un bezmaksas juridisku konsultāciju. Jebkādas papildu izmaksas, ko līdz ar šīs 
direktīvas īstenošanu nāksies segt dalībvalstīm, ir, pirmkārt, nesamazināmas izmaksas par 
taisnīgas iztiesāšanas nodrošināšanu un tiesas kļūdu nepieļaušanu, un, otrkārt, tās 
izlīdzināsies, jo dārgu apelācijas sūdzību un kavējumu būs mazāk. Ikvienā rezolūcijā, kurā 
apskatīta paraugprakse un kuru varētu pieņemt kā šo direktīvu papildinošu dokumentu, būtu 
jāietver stingri, praktiski pasākumi, kuri stiprinās direktīvā noteikto tiesību īstenošanu. 

ES savstarpējās atzīšanas principa piemērošana krimināllietās balstās uz savstarpēju 
uzticēšanos, un tā jāveido, stingri ievērojot Eiropas Cilvēktiesību konvencijā (ECHR) 
noteiktos standartus, turklāt ikvienai ES dalībvalstij ir jāievēro visi konvencijā noteiktie 
obligātie standarti. Tādējādi šajā direktīvā minētās tiesības pamatojas uz konvencijas 5. panta 
(par tiesībām uz brīvību un drošību) un 6. panta (par tiesībām uz taisnīgu lietas izskatīšanu) 
noteikumiem. Lai gan ir situācijas, uz kurām attiecina konvencijas 5. panta noteikumus, bet ne 
šo ES pasākumu, piemēram, garīgi slimu personu apcietināšana, ir lietderīgi izdarīt atsauci. 
Konvencijas 5. pantā ir noteiktas tiesības uz brīvības neatņemšanu, izņemot gadījumus, kad 
tas notiek “likumā noteiktā kārtībā”, un tāpēc šo tiesību īstenošanas joma ir plašāka un 
neattiecas tikai uz lietas izskatīšanu tiesā. To skaidri parāda šīs direktīvas noteikumu 
piemērošana pirmstiesas izmeklēšanas pratināšanā.

Tā kā ES vēlas izveidot vienotu tiesiskuma telpu, kuru raksturo kopīgi noteikumi un intensīva 
sadarbība, īstenojot direktīvu un ar to saistītos citus turpmākos pasākumus, ECHR ir ne tikai 
jāievēro, bet arī jāpamatojas uz to saskaņā ar ES Pamattiesību hartu, lai ES noteiktu augstāka 
līmeņa standartus aizdomās turēto un apsūdzēto personu aizsardzībai. 

Šajā ziņojumā ir ierosināts izdarīt dalībvalstu priekšlikumā grozījumus vairākos aspektos, 
tostarp tādos kā: 

– atsauce uz ES Pamattiesību hartu, kā arī uz ECHR;
– tiesību piemērojamība sākas ne tikai līdz ar nopratināšanu vai apcietināšanu, bet arī 
aizdomu pamata konstatēšanu, nevis tad, kad attiecīgās iestādes informē aizdomās turēto 
personu;
– tiesību paplašināšana nolūkā aptvert visus procesa posmus, tostarp iztiesāšanu, 
pārsūdzēšanu un apcietināšanu, līdz kriminālprocesa pilnīgai pabeigšanai;
– jānosaka, ka aizdomās turētā persona būtu rakstiski jāinformē par savām tiesībām;
– atbalsta sniegšana personām, kurām nav attiecīgu valodas iemaņu, jāsniedz arī personām ar 
fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem;
– aizdomās turētās personas un advokāta saziņā jānodrošina mutisks tulkojums, bet juridisku 
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konsultāciju gadījumā — rakstisks tulkojums;
– jātulko rakstiski sagatavoti materiāli, iekļaujot visus būtiskākos lietas dokumentus; 
– iespēja iesniegt tiesu iestādēs pārsūdzības un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas 
mehānisma izveide;
– priekšlikums jāpapildina ar nosacījumiem par tulku un tulkotāju apmācību, kvalifikāciju un 
reģistrāciju; 
– priekšlikums jāpapildina ar papildu aizsardzības pasākumiem, proti, ar noteikumiem par 
ierakstu veidošanu, pietiekamu laiku un atbilstīgu aprīkojumu un procesuāliem termiņiem, 
kurus nosakot, ir ņemtas vērā prasības par tulkojuma sagatavošanai nepieciešamo laiku.


