
PR\852634LV.doc PE452.900v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

2010/0215(COD)

20.12.2010

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tiesībām uz 
informāciju kriminālprocesā
(COM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Birgit Sippel



PE452.900v02-00 2/25 PR\852634LV.doc

LV

PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

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

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

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

Grozījumi akta projektā

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

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

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tiesībām uz 
informāciju kriminālprocesā
(COM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0392),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 82. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–
0189/2010), 

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

– ņemot vērā tos pamatotos atzinumus par tiesību akta projekta atbilstību subsidiaritātes 
principam, kurus EP priekšsēdētājam ir nosūtījuši dalībvalstu parlamenti,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

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

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
15. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šo direktīvu nepiemēro procedūrām, 
kuras veic administratīvās iestādes 

svītrots

                                               
1

2
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saistībā ar konkurences tiesību aktu 
pārkāpumiem gan valstu, gan Eiropas 
līmenī, ja vien lieta netiek iesniegta tiesā, 
kurai ir jurisdikcija krimināllietās.

Or. en

Pamatojums

Šai direktīvai būtu jāattiecas uz visiem personīgās brīvības ierobežojumiem neatkarīgi no tā, 
kā dalībvalstis kvalificē attiecīgās procedūras.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir paredzēti noteikumi, kas 
attiecas uz aizdomās turētu un apsūdzētu 
personu tiesībām uz informāciju par viņu 
tiesībām un viņām izvirzīto apsūdzību 
kriminālprocesā.

Šajā direktīvā ir paredzēti noteikumi, kas 
attiecas uz aizdomās turētu un apsūdzētu 
personu tiesībām uz informāciju par viņu 
tiesībām un viņām izvirzīto apsūdzību.

Or. en

Pamatojums

„Apsūdzība” šķiet labāks un elastīgāks formulējums, ņemot vērā transponēšanu, ko veiks 
dalībvalstis.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai ikviena par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 
aizdomās turēta vai apsūdzēta persona 
nekavējoties, vienkāršā un šai personai 
saprotamā valodā tiktu informēta par tās 
procesuālajām tiesībām.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai ikviena par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 
aizdomās turēta vai apsūdzēta persona 
nekavējoties tiktu rakstiski informēta par 
tās procesuālajām tiesībām.
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Or. en

Pamatojums

Aizdomās turētai vai apsūdzētai personai vajadzētu būt tiesībām tikt informētai par tās 
tiesībām pēc iespējas ātrāk.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētā informācija kā 
minimumu ietver

2. Šā panta 1. punktā minētā informācija kā 
minimumu ietver

− tiesības uz mutisku un rakstisku 
tulkojumu,

– tiesības uz piekļuvi advokātam, ja 
vajadzīgs, bez maksas,

– tiesības uz piekļuvi advokātam,

– nosacījumus par to, kā piekļūt 
advokātam bez maksas,

– tiesības tikt informētam par izvirzīto 
apsūdzību un attiecīgā gadījumā saņemt 
piekļuvi lietas materiāliem,

– tiesības tikt informētam par izvirzīto 
apsūdzību,

– tiesības piekļūt ar lietu saistītiem 
pierādījumiem,
– tiesības klusēt.

– tiesības uz mutisku un rakstisku 
tulkošanu,
– tiesības uz nekavējošu nogādāšanu pie 
tiesneša, ja aizdomās turētā vai apsūdzētā 
persona tiek aizturēta.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā struktūra šķiet loģiskāka. Tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu būtu jāpiemin 
vispirms, kā tas jau ir saskaņots ES līmenī.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Paziņojums par tiesībām

1. Direktīvas 3. pantā minēto informāciju 
sniedz rakstiski kā paziņojumu par 
tiesībām.
2. Paziņojumu par tiesībām sagatavo 
vienkāršā valodā, un tajā ietver vismaz šās 
direktīvas I pielikumā minētos elementus.
3. Saskaņā ar šo direktīvu sniedzamo 
informāciju nodrošina aizdomās turētajai 
vai apsūdzētajai personai saprotamā 
valodā. Ja aizdomās turētā vai apsūdzētā 
persona ir bērns vai persona ar garīgiem 
traucējumiem, informāciju par apsūdzību 
sniedz vecumam, attīstības līmenim un 
intelektuālajām un emocionālajām 
spējām atbilstošā veidā.
4. Dalībvalstis nodrošina, lai gadījumos, 
kad aizdomās turētā vai apsūdzētā 
persona nerunā procesā lietotajā valodā 
vai to nesaprot, šī persona saņem 
paziņojumu par tiesībām tai saprotamā 
valodā. Dalībvalstis paredz kārtību, kādā 
informācija tiek sniegta aizdomās turētām 
vai apsūdzētām personām ar redzes 
traucējumiem, neredzīgām personām un 
personām, kas nespēj lasīt.
5. Izņēmuma gadījumā, ja paziņojums par 
tiesībām attiecīgajā valodā nav pieejams, 
aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tai 
saprotamā valodā mutiski informē par tās 
tiesībām. Paziņojumu par tiesībām 
personai saprotamā valodā izsniedz bez 
nepamatotas kavēšanās.

Or. en
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Pamatojums

Ierosinātā struktūra šķiet loģiskāka. Lai aptvertu arī šāda veida gadījumus, ir iekļauta 
atsauce uz veselību un garīgiem traucējumiem. Pielikuma saturam vajadzētu būt saistošam un 
atspoguļot šās direktīvas darbības jomu.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
3.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b pants
Tiesības uz informāciju par apsūdzību

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ikviena 
aizdomās turēta vai apsūdzēta persona 
saņem pietiekamu informāciju par 
izvirzīto apsūdzību, tādējādi garantējot 
kriminālprocesa taisnīgumu un 
aizstāvības tiesību efektīvu īstenošanu.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka noziedzīgā 
nodarījumā apsūdzēta persona saņem 
pietiekamu informāciju par apsūdzības 
raksturu un iemeslu, tiklīdz valsts tiesību 
akti paredz personai iespēju veikt pirmās 
darbības savai aizstāvībai.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka, tiklīdz 
personai tiek atņemta brīvība, tā saskaņā 
ar šās direktīvas 4. pantu saņem 
informāciju par aizturēšanas iemesliem, 
tostarp informāciju par nodarījumu, par 
kura izdarīšanu viņu tur aizdomās.
4. Jāsniedz vismaz šāda informācija:
a) apstākļu apraksts, kādos ir izdarīts 
iespējamais noziedzīgais nodarījums, 
tostarp laiks, vieta un aizdomās turētās vai 
apsūdzētas personas dalības raksturs 
nodarījumā un
b) noziedzīgā nodarījuma būtība un 
juridiskā kvalifikācija.

Or. en
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Pamatojums

Ierosinātā struktūra šķiet loģiskāka. „Apsūdzība” šķiet labāks un elastīgāks formulējums, 
ņemot vērā transponēšanu dalībvalstīs. Tiesībām saņemt informāciju par apsūdzību jāstājas 
spēkā brīdī, kad aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
ir tiesības uzsākt kādu aizstāvēšanās darbību vai kad šai personai tiek atņemta brīvība.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesības uz informāciju par tiesībām 
aizturēšanas gadījumā

Tiesības uz rakstisku informāciju par 
tiesībām brīvības atņemšanas gadījumā

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais formulējums ir plašāks.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikvienai personai, ko dalībvalsts 
kompetentās iestādes kriminālprocesa gaitā 
aiztur, nekavējoties rakstveidā sniedz 
informāciju par tās procesuālajām tiesībām 
(paziņojumu par tiesībām). Tai dod iespēju 
izlasīt paziņojumu par tiesībām un ļauj to 
paturēt visu laiku, kamēr tai ir atņemta 
brīvība.

1. Ikvienai personai, kurai dalībvalsts 
kompetentās iestādes kriminālprocesa gaitā 
atņem brīvību, nekavējoties rakstveidā 
sniedz informāciju par tās procesuālajām 
tiesībām (paziņojumu par tiesībām). Tai 
dod iespēju izlasīt paziņojumu par tiesībām 
un ļauj to paturēt visu laiku, kamēr tai ir 
atņemta brīvība. Šis noteikums attiecas uz 
visiem gadījumiem, kad valsts iestādes 
atņem personām brīvību.

Or. en

Pamatojums

Šī direktīva būtu jāpiemēro jebkurā brīvības atņemšanas gadījumā neatkarīgi no tā, kā 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificēts process.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumu par tiesībām sagatavo 
vienkāršā valodā, un tajā ietver vismaz 
3. panta 2. punktā minēto informāciju. Šīs 
direktīvas I pielikumā ir iekļauts šāda 
paziņojuma indikatīvs paraugs.

2. Ja personai atņem brīvību, paziņojumā
par tiesībām ietver vismaz šās direktīvas 
I pielikumā minētos elementus, pievienojot 
arī saskaņā ar 2.a punktu prasīto 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Pielikumam vajadzētu būt saistošam. Citi noteikumi ir pārvietoti uz horizontālu noteikumu.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Personu, kurai atņem brīvību, 
papildus saskaņā ar 3. pantu sniegtajai 
informācijai informē par šādiem 
apstākļiem:
a) cik stundas vai dienas viņai var atņemt 
brīvību līdz brīdim, kad lietu izskata tiesu 
iestāde; 
b) kā var apstrīdēt aizturēšanu un kā 
pārsūdzēt apcietināšanu;
c) kāds ir pirmstiesas apcietinājuma 
maksimālais ilgums, kas piemērojams šīs 
personas lietā.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā struktūra šķiet loģiskāka.
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Personai, kurai atņem brīvību, dod 
iespēju izlasīt paziņojumu par tiesībām un 
ļauj to paturēt visu laiku, kamēr tai ir 
atņemta brīvība.

Or. en

Pamatojums

Aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai vajadzētu būt tiesībām paturēt paziņojuma par 
tiesībām eksemplāru, lai tai būtu laiks apsvērt savas tiesības un izplānot aizstāvības 
stratēģiju, ievērojot tiesību aktos paredzētās iespējas.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai gadījumos, 
kad aizdomās turētā vai apsūdzētā 
persona nerunā procesā lietotajā valodā 
vai to nesaprot, šī persona saņemtu 
paziņojumu par tiesībām tai saprotamā 
valodā. Dalībvalstis nodrošina 
informācijas sniegšanas kārtību aizdomās 
turētām vai apsūdzētām personām ar 
redzes traucējumiem un personām, kas 
nespēj lasīt. Ja aizdomās turētā vai 
apsūdzētā persona ir bērns, paziņojumā 
par tiesībām iekļauto informāciju dara 
zināmu arī mutiski, pielāgojot bērna 
vecumam, attīstības līmenim un 
intelektuālajām un emocionālajām 
spējām.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Ierosinātā struktūra šķiet loģiskāka. Šie noteikumi ir pārvietoti uz horizontālu noteikumu.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja paziņojums par tiesībām attiecīgajā 
valodā nav pieejams, aizdomās turēto vai 
apsūdzēto personu tai saprotamā valodā 
mutiski informē par tās tiesībām.
Pēc tam paziņojumu par tiesībām tai 
saprotamā valodā izsniedz bez 
nepamatotas kavēšanās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā struktūra šķiet loģiskāka. Šie noteikumi ir pārvietoti uz horizontālu noteikumu.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas personas, 
uz kurām attiecas Eiropas apcietināšanas 
ordera izpildes process, saņemtu attiecīgu 
paziņojumu par tiesībām, kurā izklāstītas 
šādas personas tiesības, kas noteiktas 
Pamatlēmumā 2002/584/TI. Šīs direktīvas 
II pielikumā ir iekļauts šāda paziņojuma 
indikatīvs paraugs.

Dalībvalstis nodrošina, lai visas personas, 
uz kurām attiecas Eiropas apcietināšanas 
ordera izpildes process, saņemtu attiecīgu 
paziņojumu par tiesībām, kurā izklāstītas 
šādas personas tiesības, kas noteiktas 
Pamatlēmumā 2002/584/TI. Paziņojumu 
par tiesībām sagatavo vienkāršā valodā, 
un tajā ietver vismaz šās direktīvas II 
pielikumā minētos elementus.

Or. en

Pamatojums

Pielikuma saturam vajadzētu būt saistošam un atspoguļot šās direktīvas darbības jomu.
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Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesības piekļūt lietas materiāliem Tiesības piekļūt ar lietu saistītiem 
pierādījumiem

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz „pierādījumiem” šķiet skaidrāka nekā „lietas materiāli”.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja aizdomās turēta vai apsūdzēta persona 
jebkurā kriminālprocesa posmā tiek 
aizturēta, dalībvalstis nodrošina, lai tās 
advokātam tiktu atļauts piekļūt tiem lietas 
materiālos iekļautajiem dokumentiem, kas 
ir būtiski, lai noteiktu aizturēšanas vai 
apcietināšanas likumību.

1. Ja aizdomās turēta vai apsūdzēta persona 
jebkurā kriminālprocesa posmā tiek 
aizturēta, dalībvalstis nodrošina, lai 
aizturētā persona vai tās advokāts 
saņemtu piekļuvi tiem ar lietu saistītiem 
pierādījumiem, kas ir kompetento iestāžu 
rīcībā un kas ir būtiski, lai noteiktu 
aizturēšanas vai apcietināšanas likumību.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz „pierādījumiem” šķiet skaidrāka nekā „lietas materiāli”. Atbildētājam vajadzētu 
būt piekļuvei visiem ar lietu saistītajiem pierādījumiem.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai apsūdzētajai 2. Dalībvalstis nodrošina, ka aizdomās 
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personai vai tās advokātam tiktu atļauts 
piekļūt lietas materiāliem pēc tam, kad ir 
pabeigta noziedzīgā nodarījuma 
izmeklēšana. Kompetenta tiesu iestāde var 
liegt piekļuvi konkrētiem lietas materiālos 
iekļautiem dokumentiem, ja šie dokumenti 
var radīt nopietnus draudus citas 
personas dzīvībai vai ja tie var nodarīt 
nopietnu kaitējumu tās dalībvalsts iekšējai 
drošībai, kurā notiek process. Ja tas 
nepieciešams tiesiskuma interesēs,
apsūdzētā persona vai tās advokāts var 
pieprasīt lietas materiālos iekļauto 
dokumentu indeksu.

turētā vai apsūdzētā persona vai tās
advokāts saņem pilnīgu piekļuvi 
pierādījumiem, kas ir saistīti ar attiecīgo 
lietu un ir kompetento iestāžu rīcībā, 
vēlākais tad, kad ir pabeigta noziedzīgā 
nodarījuma izmeklēšana. Aizdomās turētā 
vai apsūdzētā persona vai tās advokāts var 
pieprasīt kompetento iestāžu rīcībā esošo 
pierādījumu sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz „pierādījumiem” šķiet skaidrāka nekā „lietas materiāli”. Atbildētājam vajadzētu 
būt piekļuvei bez izņēmuma visiem ar lietu saistītiem pierādījumiem.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piekļuvi lietas materiāliem nodrošina 
laicīgi, lai aizdomās turētā vai apsūdzētā 
persona varētu sagatavot savu aizstāvību 
vai apstrīdēt pirmstiesas lēmumus. To 
nodrošina bez maksas.

3. Piekļuvi kompetento iestāžu rīcībā 
esošiem ar lietu saistītiem pierādījumiem
nodrošina laicīgi, lai aizdomās turētā vai 
apsūdzētā persona varētu sagatavot savu 
aizstāvību vai apstrīdēt pirmstiesas 
lēmumus. To nodrošina bez maksas.

Or. en

Pamatojums

Tāds pats kā iepriekšējiem grozījumiem.
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Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
informāciju saskaņā ar šo direktīvu sniedz 
aizdomās turētajai vai apsūdzētajai 
personai, šo faktu reģistrē, izmantojot 
reģistrācijas procedūru saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāreģistrē tas, ka aizdomās turētā vai apsūdzētā persona ir informēta par tās tiesībām.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina procedūru, kas 
ļauj pārliecināties, ka aizdomās turētā vai 
apsūdzētā persona ir saņēmusi visu tai 
būtisko informāciju saskaņā ar 3.-7. pantu.

1. Dalībvalstis nodrošina procedūru, kas 
ļauj pārliecināties, ka aizdomās turētā vai 
apsūdzētā persona ir saņēmusi visu tai 
būtisko informāciju saskaņā ar šo 
direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Šim noteikumam būtu jāattiecas uz visu direktīvu.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka aizdomās 
turētajai vai apsūdzētajai personai ir 
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tiesības saskaņā ar valsts tiesību aktos 
paredzētajām procedūrām apstrīdēt to, ka 
kompetentās iestādes, iespējams, nav 
sniegušas vai ir atteikušās sniegt 
informāciju, kas jāsniedz saskaņā ar šo 
direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums šķiet skaidrāks nekā Komisijas priekšlikuma 8. panta 2. punkts.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai gadījumos, 
kad aizdomās turētas vai apsūdzētas 
personas nesaņem iepriekš minēto 
informāciju, tām būtu pieejami efektīvi 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tāds pats kā iepriekšējam grozījumam.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pierādījumus, kas iegūti, pārkāpjot 
šajā direktīvā noteiktās tiesības, nevar 
izmantot tiesvedībā.

Or. en

Pamatojums
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Ja aizdomās turētās vai apsūdzētās personas tiesības ir pārkāptas, visi savāktie pierādījumi 
būtu jāuzskata par nepieņemamiem.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Indikatīvs1 paraugs paziņojumam par tiesībām, kuru aizturēšanas laikā izsniedz aizdomās 
turētām un apsūdzētām personām
Ja policija jūs aiztur, jums ir šādas tiesības:
A. zināt, par kādu nodarījumu jūs tur aizdomās
B. saņemt advokāta palīdzību
C. saņemt tulka palīdzību vai dokumentu tulkošanu, ja jūs nesaprotat valodu
D. zināt, cik ilgi jūs drīkst aizturēt
Jums ir tiesības paturēt šo paziņojumu par tiesībām visu aizturēšanas laiku.
A. Informācija par aizdomām
- Arī tad, ja policija jūs nepratina, jums ir tiesības uzreiz pēc brīvības atņemšanas uzzināt, 
par kāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu jūs tur aizdomās.
- Jūs vai jūsu advokāts varat lūgt iepazīties ar to lietas materiālu daļu, kas attiecas uz jūsu 
aizturēšanu un apcietināšanu, vai saņemt sīku informāciju par to saturu. 
B. Advokāta palīdzība
- Jums ir tiesības pirms policijas pratināšanas konsultēties ar advokātu.
- Jūsu paziņojums, ka vēlaties konsultēties ar advokātu, nenozīmē, ka atzīstat savu vainu.
- Policijas pienākums ir palīdzēt jums sazināties ar advokātu.
- Advokāts rīkojas neatkarīgi no policijas un bez jūsu piekrišanas neatklāj viņam uzticēto 
informāciju.
- Jums ir tiesības uz privātu sarunu ar advokātu — policijas iecirknī un/vai pa tālruni.
- Ja nevarat algot advokātu, policijai ir jāsniedz jums informācija par bezmaksas vai daļēji 
bezmaksas juridisko palīdzību.
C. Tulka palīdzība
- Ja jūs nerunājat attiecīgajā valodā vai to nesaprotat, jums tiks sameklēts tulks. Tulks 
rīkojas neatkarīgi no policijas un bez jūsu piekrišanas neatklāj viņam uzticēto informāciju.
- Jūs varat arī lūgt tulka palīdzību sarunai ar advokātu.

                                               
1 Tas jāpapildina ar citām attiecīgām procesuālajām tiesībām, kādas piemēro dalībvalstīs.
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- Tulka pakalpojumi ir bez maksas.
- Jums ir tiesības saņemt tulkojumu visiem tiesneša rīkojumiem, ar ko tiek atļauts jūs 
aizturēt vai turēt apcietinājumā. Jūs varat lūgt tulkot arī citus izmeklēšanā būtiskus 
dokumentus.
D. Uz cik ilgu laiku jums var atņemt brīvību?
- Ja jūs neatbrīvo, *1 stundu laikā pēc brīvības atņemšanas jūsu lieta ir jānodod 
izskatīšanai tiesnesim.
- Tiesneša pienākums ir jūs uzklausīt un pieņemt lēmumu par jūsu paturēšanu 
apcietinājumā vai atbrīvošanu. Jums ir tiesības saņemt tiesneša lēmuma tulkojumu, ja viņš 
izlemj jūs paturēt apcietinājumā.
- Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt, lai jūs atbrīvo. Advokāts var jums ieteikt, kā 
rīkoties.

Grozījums
Paraugs paziņojumam par tiesībām, kuru izsniedz aizdomās turētām un apsūdzētām 
personām
Ja jūs tur aizdomās vai aiztur, jums ir šādas tiesības:
A. tiesības saņemt tulka palīdzību un dokumentu tulkojumus, ja jūs nesaprotat attiecīgo 
valodu,
B. tiesības uz piekļuvi advokātam,
C. tiesības tikt informētam par nosacījumiem, kā bez maksas piekļūt advokātam,
D. tiesības tikt informētam par izvirzīto apsūdzību,
E. tiesības saņemt piekļuvi pierādījumiem, kas saistīti ar lietu, 
E. tiesības klusēt.
Brīvības atņemšanas gadījumā uz aizturēto personu papildus attiecas arī šādas tiesības:
A. tiesības tikt informētam par to, uz cik stundām vai dienām jums var atņemt brīvību, 
pirms lietu izskata tiesu iestāde, 
B. tiesības tikt informētam par to, kā jūs varat apstrīdēt aizturēšanu un kā panākt, lai jūsu 
apcietināšana tiek pārskatīta,
C. tiesības tikt informētam par pirmstiesas apcietinājuma maksimālo ilgumu, kas 
piemērojams jūsu lietā.
Jums ir tiesības šo paziņojumu par tiesībām paturēt visu laiku, kamēr jums ir atņemta 
brīvība.

Or. en

Grozījums Nr. 25
                                               
1 (…)
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Direktīvas priekšlikums
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Indikatīvs1 paraugs paziņojumam par tiesībām personai, kas tiek aizturēta, pamatojoties uz 
Eiropas apcietināšanas orderi
Ja policija jūs aiztur, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, jums ir šādas tiesības:
A. zināt, kāpēc esat aizturēts
B. saņemt advokāta palīdzību
C. saņemt tulka palīdzību vai dokumentu tulkošanu, ja jūs nesaprotat attiecīgo valodu
D. saņemt informāciju par tiesībām piekrist nodošanas procedūrai
E. tikt uzklausītam, ja nepiekrītat nodošanas procedūrai
F. tikt atbrīvotam pēc attiecīgā termiņa beigām
Jums ir tiesības paturēt šo paziņojumu par tiesībām visu aizturēšanas laiku.
A. Tiesības zināt aizturēšanas iemeslu
- Jums ir tiesības zināt, kādēļ cita valsts jūs meklē.
B. Advokāta palīdzība
- Jums ir tiesības tikties ar advokātu. Policijas pienākums ir palīdzēt jums sazināties ar 
advokātu.
- Advokāts rīkojas neatkarīgi no policijas un bez jūsu piekrišanas neatklāj viņam uzticēto 
informāciju.
- Jums ir tiesības uz privātu sarunu ar advokātu — policijas iecirknī un/vai pa tālruni.
- Ja nevarat algot advokātu, policijai ir jāsniedz jums informācija par bezmaksas vai daļēji 
bezmaksas juridisko palīdzību.
C. Tulka palīdzība
- Ja jūs nerunājat attiecīgajā valodā vai to nesaprotat, jums tiks sameklēts tulks. Tulks 
rīkojas neatkarīgi no policijas un bez jūsu piekrišanas neatklāj viņam uzticēto informāciju.
- Jūs varat arī lūgt tulka palīdzību sarunai ar advokātu.
- Tulka pakalpojumi ir bez maksas.
- Jums ir tiesības saņemt tulkojumu visiem tiesneša rīkojumiem, ar ko tiek atļauts jūs 
aizturēt vai turēt apcietinājumā. Jūs varat lūgt tulkot arī citus izmeklēšanā būtiskus 
dokumentus.
D. Jūsu tiesības piekrist nodošanai 
- Jums ir tiesības piekrist, ka tiekat nodots saskaņā ar Eiropas apcietināšanas orderi. Tam 
būtu jāpaātrina procedūra. 
- Ja jūs piekrītat, ka tiekat nodots, šo lēmumu vēlāk mainīt var būt grūti. Pirms izlemjat, vai 
piekrist nodošanai, jums būtu jākonsultējas ar advokātu. 
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E. Tiesības tikt uzklausītam 
- Ja nepiekrītat, ka jūs nosūta uz dalībvalsti, kas jūs meklē, jums ir tiesības paskaidrot 
atteikšanās iemeslus tiesnesim.
F. Tiesības tikt atbrīvotam pēc attiecīgā termiņa beigām
- Parasti jūs ir jānodod desmit dienu laikā pēc tam, kad tiesa pieņēmusi galīgo lēmumu par 
jūsu nodošanu. Ja pēc desmit dienām jūs neesat nodots, iestādēm parasti jūs ir jāatbrīvo. 
Tomēr šim noteikumam ir daži izņēmumi, tāpēc jums būtu par to jākonsultējas ar 
advokātu. 

______________
1 Tas jāpapildina ar citām attiecīgām procesuālajām tiesībām, kādas piemēro dalībvalstīs.

Grozījums
Paraugs paziņojumam par tiesībām personai, kas tiek aizturēta, pamatojoties uz Eiropas 
apcietināšanas orderi
Ja policija jūs aiztur, jums ir šādas tiesības:
A. tiesības saņemt tulka palīdzību un dokumentu tulkojumus, ja jūs nesaprotat attiecīgo 
valodu,
B. tiesības uz piekļuvi advokātam,
C. tiesības tikt informētam par nosacījumiem, lai bez maksas piekļūtu advokātam,
D. tiesības tikt informētam par izvirzīto apsūdzību,
E. tiesības saņemt piekļuvi pierādījumiem, kas saistīti ar lietu,
F. tiesības klusēt,
G. tiesības tikt informētam par to, uz cik stundām vai dienām jums var atņemt brīvību, 
pirms lietu izskata tiesa,
H. tiesības tikt informētam par to, kā apstrīdēt Eiropas apcietināšanas orderi,
I. tiesības tikt informētam par maksimālo apcietinājuma ilgumu, ņemot vērā nodošanu.
Jums ir tiesības šo paziņojumu par tiesībām paturēt visu laiku, kamēr jums ir atņemta 
brīvība.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Kopīgu minimālo standartu ieviešana kriminālprocesos gan labāk aizsargātu ES pilsoņu 
pamattiesības, gan palīdzētu pārvarēt grūtības, kas radušās, īstenojot savstarpējās atzīšanas 
principu krimināllietās, jo trūkst uzticēšanās starp tiesu iestādēm.

Pēc neveiksmes ar horizontāla juridiska instrumenta pieņemšanu par procesuālajām tiesībām 
krimināllietu tiesvedībā (Komisijas 2004. gada priekšlikums pamatlēmumam) Padome 
izvēlējās pakāpenisku pieeju, un 2009. gada 30. novembrī pieņēma Procesuālo tiesību ceļvedi, 
aicinot Komisiju iesniegt vairākus likumdošanas priekšlikumus atbilstoši ceļvedī minētajiem 
pasākumiem. Komisijas 2010. gada jūlijā iesniegtais priekšlikums direktīvai par tiesībām uz 
informāciju krimināllietās ir otrais solis pasākumu sarakstā, kas ietverts Procesuālo tiesību 
ceļvedī. Tā mērķis ir noteikt kopīgus minimālos standartus attiecībā uz tiesībām uz
informāciju kriminālprocesā visā Eiropas Savienībā. Pirmais solis — attiecībā uz tiesībām uz 
mutisku un rakstisku tulkojumu — ir direktīva, kas tika pieņemta 2010. gada 8. oktobrī.

Ņemot vērā priekšlikumu, šo direktīvu vajadzētu piemērot no dienas, kad dalībvalsts 
kompetentās iestādes ar oficiālu paziņojumu vai citādi ir informējušas personu par to, ka viņu 
tur aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, līdz procesa noslēguma dienai (ieskaitot 
visas pārsūdzības). Darbības jomā būtu jāietver arī Eiropas apcietināšanas ordera 
piemērošanas procedūras, bet vienlaikus saskaņā ar priekšlikuma 15. apsvērumu šo direktīvu 
nebūtu jāpiemēro procedūrām, kuras veic administratīvās iestādes saistībā ar konkurences 
tiesību aktu pārkāpumiem gan valstu, gan Eiropas līmenī, ja vien lieta netiek iesniegta tiesā, 
kurai ir jurisdikcija krimināllietās.

Galvenais šā priekšlikuma nolūks ir apliecināt, ka aizdomās turētām un apsūdzētām personām 
ir tiesības saņemt informāciju par savām tiesībām. Šāda informācija jāsniedz vienkāršā un 
saprotamā valodā, mutiski vai rakstveidā un tādā valodā, ko aizdomās turētā vai apsūdzētā 
persona saprot. Īpaši noteikumi attiecas bērniem un personām, kas ir pilnīgi vai daļēji 
neredzīgas vai kas nespēj lasīt. Informācija jāietver tā sauktajā „paziņojumā par tiesībām”.

Saskaņā ar priekšlikumu, ja dalībvalstu kompetentās iestādes personām kriminālprocesa gaitā 
piemēro brīvības atņemšanu (piemēram, policijas veikta aizturēšana un ievietošana 
pirmstiesas apcietinājuma iestādē saskaņā ar tiesneša rīkojumu), pamatojoties uz aizdomām, 
ka tās ir izdarījušas noziedzīgu nodarījumu, tām ir jāsaņem konkrēta informācija. Tikai šajā 
gadījumā dalībvalstīm būtu pienākums sniegt informāciju par procesuālajām tiesībām 
rakstiski.

Līdz ar vispārējām tiesībām tikt informētam par procesuālajām tiesībām priekšlikuma mērķis 
ir noteikt arī divas īpašas tiesības — tiesības tikt informētam par izvirzīto apsūdzību un 
saņemt piekļuvi lietas materiāliem. Šīs pēdējās tiesības tomēr ir ierobežotas, jo priekšlikums 
nosaka, ka var liegt piekļuvi konkrētiem lietas materiālos iekļautiem dokumentiem, ja šie 
dokumenti var radīt nopietnus draudus citas personas dzīvībai vai ja tie var nodarīt nopietnu 
kaitējumu tās dalībvalsts iekšējai drošībai, kurā notiek process.

Lai nodrošinātu, ka tiesības uz informāciju tiek tiešām īstenotas, priekšlikumā paredzēts 
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ieviest procedūru, lai izvērtētu, vai aizdomās turētā vai apsūdzētā persona ir saņēmusi 
informāciju, un ieviest efektīvu risinājumu, ja persona to nav saņēmusi.

Citi noteikumi paredz apmācību un noteikumu stingrības nemazināšanas klauzulu.

Priekšlikumam ir pievienoti divi pielikumi — I pielikumā ir aizdomās turētai vai apsūdzētai 
personai aizturēšanas laikā izsniedzama paziņojuma par tiesībām indikatīvs modelis, bet 
II pielikumā ir personai, ko aiztur saskaņā ar Eiropas apcietināšanas orderi, izsniedzama 
paziņojuma par tiesībām indikatīvs modelis.

Tā kā tie ir „indikatīvi” modeļi, dalībvalstīm būtu tiesības tos neizmantot. Jānorāda, ka šajos 
divos pielikumos ir ietvertas specifikācijas, kas iet daudz tālāk nekā paredzēts priekšlikumā.
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REFERENTES NOSTĀJA

ES pilsoņiem ir tiesības Eiropas Savienības teritorijā ceļot, studēt un strādāt. Tomēr šīs 
brīvības ierobežo 27 dalībvalstu tiesību sistēmu atšķirības. Tāpēc ES mērķis ir izveidot 
vienotu tiesiskuma telpu, kurā ir kopīgi noteikumi un intensīva sadarbība. Spēkā esošais 
tiesiskais regulējums attiecībā uz tiesiskumu galvenokārt ir vērsts uz ciešāku sadarbību starp 
dalībvalstu tiesu iestādēm, bet šī direktīva pievēršas ES pilsoņiem un to tiesībām, kad tie ir 
iesaistīti kriminālprocesos. Ja tas gadās kādas personas mītnes valstī vai citā ES dalībvalstī, ir 
jānodrošina tiesības uz taisnīgu tiesu saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru. Tas 
nozīmē ievērot procesuālās pamattiesības, piemēram, konsultācijas ar advokātu vai mutisko 
un rakstisko tulkošanu vajadzības gadījumā.

Pirmais solis šo tiesību ievērošanai ir sniegt informāciju par personas tiesībām. Valsts 
varasiestāžu nespēja ievērot šīs tiesības apdraud kriminālprocesa taisnīgumu un var novest pie 
tiesas kļūdām. Tāpēc referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikuma mērķi, kas ir visā 
Eiropas Savienībā noteikt kopīgus minimālos standartus attiecībā uz tiesībām uz informāciju 
kriminālprocesā. Ja to pieņems un pareizi īstenos, tas uzlabos aizdomās turēto un apsūdzēto 
personu tiesības, nodrošinot, ka tās saņem informāciju par savām tiesībām.

Šis ziņojums groza Komisijas priekšlikumu, lai nodrošinātu, ka direktīva attiecas uz visiem 
gadījumiem, kad tiek ierobežota personiskā brīvība, neatkarīgi no tā, kā dalībvalstis kvalificē 
procedūru, saskaņā ar kuru aizdomās turētai personai ir atņemta brīvība. Neviens iepriekš 
nezina, cik ilgi aizdomās turētais tiks turēts policijas uzraudzībā vai cik ilgi personai būs 
atņemta brīvība. Lai gan dažādas paziņojumā par tiesībām minētās tiesības ne vienmēr ir 
spēkā konkrētajā gadījumā, aizdomās turētai vai apsūdzētai personai tomēr ir tiesības 
nekavējoties saņemt rakstisku informāciju par personas procesuālajām tiesībām.

Direktīvas 3. pants, kur noteiktas procesuālās tiesības, par kurām visas kriminālprocesā 
aizdomās turētās un apsūdzētās personas ir noteikti jāinformē, būtu papildus jāattiecina uz 
šādām tiesībām:

– tiesības uz mutisku un rakstisku tulkošanu,
– tiesības uz piekļuvi advokātam,
– nosacījumi par to, kā piekļūt advokātam bez maksas,
– tiesības tikt informētam par izvirzīto apsūdzību,
– tiesības saņemt piekļuvi ar lietu saistītajiem pierādījumiem,
– tiesības klusēt.

Direktīvā minētajā paziņojumā par tiesībām būtu papildus jāietver šāda informācija 
aizturētajām personām:

a) cik stundas vai dienas viņai var atņemt brīvību līdz brīdim, kad lietu izskata tiesu iestāde;
b) kā persona var apstrīdēt aizturēšanu un kā pārsūdzēt apcietināšanu;
c) pirmstiesas apcietinājuma maksimālais ilgums, kas piemērojams šīs personas gadījumā.
Attiecīgajai personai vienmēr vajadzētu būt iespējai izlasīt paziņojumu par tiesībām un paturēt 
to visu laiku, kamēr tai ir atņemta brīvība.
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Ir svarīgi, lai dalībvalstis nodrošinātu, ka aizdomās turēta vai apsūdzēta persona saņem 
pietiekamu informāciju par izvirzīto apsūdzību, tādējādi garantējot kriminālprocesa 
taisnīgumu un aizstāvības tiesību efektīvu īstenošanu. Ņemot vērā procedūras noteikumu un 
izmantotās terminoloģijas atšķirības dažādās dalībvalstīs, termina „apsūdzība” lietošana šķiet 
piemērotāka. Dalībvalstīm būtu arī jānodrošina, ka kriminālpārkāpumā apsūdzēta persona 
saņem pietiekamu informāciju par apsūdzības raksturu un iemeslu, tiklīdz valsts tiesību akti 
paredz personai iespēju veikt pirmos pasākumus savai aizstāvībai. Saskaņā ar šās direktīvas 
4. pantu dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka, tiklīdz personai tiek atņemta brīvība, tā saņem 
informāciju par aizturēšanas iemesliem, tostarp informāciju par nodarījumu, par kura 
izdarīšanu viņu tur aizdomās.

Turklāt ne visas dalībvalstis atzīst Komisijas priekšlikuma 7. pantā minēto jēdzienu „lietas 
materiāli” un to varētu labāk izteikt ar terminu „ar lietu saistītie pierādījumi”, kas paplašina 
termina darbības jomu. Dalībvalstis būtu vienmēr jānodrošina, ka aizdomās turētā vai 
apsūdzētā persona vai tās advokāts saņem pilnīgu piekļuvi kompetento iestāžu rīcībā 
esošajiem ar lietu saistītajiem pierādījumiem vēlākais tad, kad ir pabeigta noziedzīgā 
nodarījuma izmeklēšana. Aizdomās turētā vai apsūdzētā persona vai tās advokāts var pieprasīt 
kompetento iestāžu rīcībā esošo materiālu sarakstu. 

Tā kā varētu rasties pārpratumi, ja dažādās situācijās tiktu izmantoti atšķirīgi paziņojumi par 
tiesībām, tie būtu jāietver vienā paziņojuma par tiesībām paraugā. Šis paraugs, kas sniegts 
direktīvas I pielikumā, dalībvalstīs būtu jālieto obligāti, un tajā kā minimums jāietver tiesības, 
kas noteiktas šajā direktīvā. Direktīvā ir II pielikums ar atsevišķu paziņojumu par tiesībām 
Eiropas apcietināšanas ordera gadījumā, jo tā izpildi ne visās dalībvalstīs uzskata par 
kriminālprocesu. Šī atšķirība ir ņemta vērā arī A. pasākumā, un tādēļ tā atbilst ceļvedim.

Šī direktīva ir tikai otrais solis no Procesuālo tiesību ceļvedī minētajiem pasākumiem, un tā 
jāuzskata par daļu no visaptverošas tiesību aktu paketes, ko Komisija iesniegs tuvāko gadu 
laikā un kas nodrošinās procesuālo tiesību minimuma kopumu kriminālprocesos Eiropas 
Savienībā. Tādēļ būtu ļoti vēlams, lai Procesuālo tiesību ceļveža īstenošanas beigās Komisija 
sniegtu paziņojuma par tiesībām paraugu atbilstoši tām procesuālajām tiesībām, kas tiks 
pieņemtas turpmākajos gados.


