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PR_COD_1amOther

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 Eiropas izmeklēšanas 
rīkojumu krimināllietās
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamentam un Padomei iesniegto dalībvalstu grupas iniciatīvu 
(09288/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 76. panta b) apakšpunktu un 82. panta 
1. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem tam ir iesniegts šis akta projekts 
(C7-0185/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības 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 ...,

– ņemot vērā Reglamenta 44. un 55. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas projekts
1. apsvērums

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Eiropas Savienība ir sev izvirzījusi 
mērķi uzturēt un attīstīt brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpu, ievērojot 
pamattiesības un dalībvalstu atšķirīgās 
tiesību un konstitucionālās sistēmas un 
tradīcijas.
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Or. pt

Pamatojums

Teksta grozījums saskaņā ar LESD 67. panta 1. punktu, kurā ir noteikts: „Savienība veido 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, ievērojot pamattiesības un dalībvalstu atšķirīgās tiesību 
sistēmas un tradīcijas.” Turklāt ir jāpanāk, ka pirmajā apsvērumā absolūti tiek respektētas 
tiesiskās un konstitucionālās atšķirības starp dalībvalstīm, jo bez tā nevar panākt šīs 
direktīvas mērķus.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas projekts
1.a apsvērums (jauns)

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ar Lisabonas līgumu ES tiesību 
aktos krimināltiesību jomā tika pirmām 
kārtām ieviesta atbilstoša parlamentārā 
kontrole pār subsidiaritātes principa 
ievērošanu, un šo kontroli veic Eiropas 
Parlaments kā līdztiesīgs likumdevējs un 
arī valstu parlamenti. Ar Lisabonas 
līgumu ir nodrošināts, ka Eiropas 
Savienības Pamattiesību harta ir kļuvusi 
par juridiski saistošu dokumentu, uzsākot 
jaunu posmu cilvēktiesību aizsardzībā 
Eiropas Savienībā, tostarp arī 
cilvēktiesību aizsardzībā kriminālprocesā. 
Tas attiecas, piemēram, uz tiesībām uz 
dzīvību (2. pants), tiesībām uz personas 
neaizskaramību (3. pants), uz 
spīdzināšanas  un necilvēcīgas vai 
pazemojošas izturēšanās vai soda 
aizliegumu (4. pants), tiesībām uz brīvību 
un drošību (6. pants), uz privātās un 
ģimenes dzīves neaizskaramību (7. pants), 
tiesībām uz efektīvu tiesisko aizsardzību 
un taisnīgu tiesu (47. pants), nevainīguma 
prezumpciju un tiesībām uz aizstāvību 
(48. pants), noziedzīgu nodarījumu un 
sodu likumības un samērīguma 
principiem (49. pants) un tiesībām netikt 
divreiz tiesātam vai sodītam krimināllietā 
par to pašu noziedzīgo nodarījumu 
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(50. pants).

Or. pt

Pamatojums

Ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā tika ieviesta uzlabota parlamentārā kontrole, ko īsteno 
Eiropas Parlaments un valstu parlamenti. Tajā pašā laikā jebkuriem tiesību aktiem, kas tiek 
pieņemti krimināltiesību jomā, ir pilnībā jāatbilst Eiropas Savienības Pamattiesību hartai kā 
juridiski saistošam dokumentam — Eiropas iestādēm un dalībvalstīm, piemērojot Savienības 
tiesību aktus, tagad ir saistošas virkne pamattiesību, kas aizsargā pilsoņus.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas projekts
1.b apsvērums (jauns)

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Eiropas Cilvēktiesību konvencija un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse ir 
palīdzējušas būtiski palielināt 
cilvēktiesību līmeni, tostarp tiesības uz 
taisnīgu tiesu Eiropā. Līgumos un Hartā 
Konvencijas mehānismam ir paredzēta 
īpaša funkcija, kas nostiprināta Līguma 
par Eiropas Savienību 6. pantā, paredzot 
ES piekļuvi Konvencijai un definējot 
Konvencijā noteiktās pamattiesības kā 
Savienības tiesību aktu galvenos 
pamatprincipus, un kā ir nostiprināts 
Hartas 52. pantā, ar kuru garantēta šo 
tiesību saskaņota interpretēšana attiecībā 
uz Hartu un Konvenciju.

Or. pt

Pamatojums

Tā kā direktīva par EIR varētu būtiski ietekmēt dažādas pamattiesības, kā tas uzsvērts 
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras atzinumā par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu, ir 
jānorāda, ka šī harta tieši atsaucas uz šo tiesību izpratni, kā tas ir paredzēts Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijā.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas projekts
2. apsvērums

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Neapšaubot savstarpējās atzīšanas 
pozitīvās sekas un svarīgo lomu, tā tomēr 
ir jāpiemēro tiesību jomās, kas nav 
saskaņotas un kurām ir atšķirīgas 
juridiskās tradīcijas un 
kriminālprocesuālās sistēmas, kā 
rezultātā tā var izraisīt juridiskas novirzes, 
kas nav par labu aizdomās turētai 
personai, kā to liecina gūtā pieredze, 
izmantojot Eiropas apcietināšanas orderi.
Ir jāparedz pasākumi, kas ļaus valsts 
līmeņa tiesām efektīvi iejaukties 
gadījumos, kuros var rasties šādas 
novirzes. Turklāt jebkurai  savstarpējas 
atzīšanas koncepcijas piemērošanai ir arī 
jāgarantē Hartā un Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijā nostiprinātās pamattiesības.
Jebkura tiesas iejaukšanās, kura balstīta 
uz atkāpēm no pamattiesībām, var notikt 
tikai izņēmuma gadījumos, ja ir skaidri 
un ticami pierādījumi, ka ir pārkāptas 
Hartā vai Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijā nostiprinātās procesuālās 
pamattiesības, vai ja kāda pasākuma 
piemērošana izraisītu valsts 
konstitucionālo pamattiesību pārkāpumu.

Or. pt
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas projekts
2.a apsvērums (jauns)

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Dalībvalstīs konstitucionālo tiesību 
un tiesību jomā pastāv būtiskas atšķirības, 
jo īpaši attiecībā uz prokuroru lomu un 
pierādījumu pieļaujamību, kuri obligāti 
jāņem vērā saistībā ar EIR. No tā izriet, 
ka EIR nevar būt pretrunā ar šīm 
atšķirībām, prasot mazāk, nekā tas ir 
noteikts attiecīgajā izpildvalstī, un tas, ka 
attiecīgajās dalībvalstīs var tikt pārkāpti 
konstitucionālie pamatnoteikumi, ir vēl 
viens papildu atteikuma iemesls.

Or. pt

Pamatojums

Lai izvairītos no konstitucionālām problēmām noteiktās dalībvalstīs, ir nepieciešama 
procedūra, kas paredz pasākuma apstiprināšanu tiesā pirms EIR pārsūtīšanas. Tas 
nodrošinās pieņemamā pasākuma likumību, kā arī atbilstību dažādu konstitucionālo režīmu 
prasībām, ietekmēs pārvaldi un tieslietu iestāžu iesaistīšanu.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas projekts
2.b apsvērums (jauns)

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Ir jāņem vērā tas, ka, neskatoties uz 
dubultās krimināltiesiskās pārbaudes 
principiālu atcelšanu attiecībā uz 
32 nodarījumu veidiem, uz kuriem 
attiecās savstarpējā atzīšana, dalībvalstīs 
tomēr ir saglabājušas būtiskas atšķirības 
šo nodarījumu definēšanā. Dalībvalstīm ir 
jāizvairās no EIR izmantošanas, ja var 
būt iesaistītas eksteritoriālu tiesību 
sistēmu klauzulas, dalībvalstij uzsākot 
kriminālprocesu pret valsts pilsoņiem vai 
personām, kas uzturas to teritorijā, par 
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nodarījumiem, kas izdarīti ārpus šo valstu 
teritorijas, vai par nodarījumu, kas 
izpildvalstī nav pakļauta 
kriminālatbildībai. Lietas, kas saistītas ar 
nodarījumiem nodokļu, muitas un valūtas 
maiņas jomā, uz šo kategoriju neattiecas.

Or. pt

Grozījums Nr. 7

Direktīvas projekts
2.c apsvērums (jauns)

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Policijas iestādes nevar uzskatīt par 
tiesu iestādēm LESD 82. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta nozīmē. Jebkurš policijas 
pieprasījums izsniegt EIR jāapstiprina 
prokuroram vai tiesnesim, ņemot vērā 
pamatprasības, kādas ir izpildvalstī. 
Iestāde, kas veic kriminālizmeklēšanu un 
ir kompetenta pieņemt lēmumu par 
pierādījumu iegūšanu, ir iestāde, kas 
īsteno tiesu varu, piemēram, iestāde, kura 
saskaņā ar likumā noteikto kārtību 
pieņem saistošus lēmumus, kas tiek 
klasificēti kā „tiesas lēmumi”.

Or. pt

Pamatojums

Šīs apsvērums ir būtisks, lai nodrošinātu, ka jebkuru pieprasījumu izsniegt EIR izvērtē 
prokurors, izmeklēšanas tiesnesis vai tiesnesis, respektējot likumības principu. LESD 
82. panta 1. punktā ir skaidri ierobežota savstarpējās atzīšanas principa piemērošana 
attiecībā uz lēmumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un nav paredzēta tā 
piemērošana attiecībā uz policijas sadarbības pasākumiem saskaņā ar LESD 87. pantu.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas projekts
6. apsvērums

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Stokholmas programmā, ko pieņēma 
2009. gada 11. decembrī, Eiropadome 
nolēma, ka būtu jāturpina veidot vispusīgu 
sistēmu pierādījumu iegūšanai lietās ar 
pārrobežu dimensiju, pamatojoties uz 
savstarpējas atzīšanas principu. 
Eiropadome norādīja, ka šajā jomā spēkā 
esošie instrumenti veido sadrumstalotu 
režīmu un ka ir vajadzīga jauna pieeja, 
kas balstītos uz savstarpējas atzīšanas 
principu, taču ņemtu vērā arī 
tradicionālās savstarpējās tiesiskās 
palīdzības sistēmas elastību. Eiropadome 
tādēļ aicināja izveidot vispusīgu sistēmu, 
ar kuru aizstātu visus šajā jomā esošos 
instrumentus, tostarp Pamatlēmumu par 
Eiropas pierādījumu iegūšanas rīkojumu, 
un kurā pēc iespējas ietvertu visus 
pierādījumu veidus, noteiktu izpildes 
termiņus un pēc iespējas ierobežotu 
atteikuma iemeslus.

(6) Stokholmas programmā, ko pieņēma 
2009. gada 11. decembrī, Eiropadome 
nolēma, ka būtu jāturpina veidot vispusīgu 
sistēmu pierādījumu iegūšanai lietās ar 
pārrobežu dimensiju, pamatojoties uz 
savstarpējas atzīšanas principu, un aicināja 
izveidot vispusīgu sistēmu, ar kuru aizstātu 
visus šajā jomā esošos instrumentus, 
tostarp Pamatlēmumu par Eiropas 
pierādījumu iegūšanas rīkojumu, un kurā 
pēc iespējas ietvertu visus pierādījumu 
veidus, noteiktu izpildes termiņus un pēc 
iespējas ierobežotu atteikuma iemeslus.

Or. pt

Pamatojums

Direktīvas mērķis ir izveidot vienotu un efektīvu instrumentu pierādījumu iegūšanai 
krimināllietās tā, lai pārvarētu sadrumstalotības un sarežģītības problēmas, kas pastāv 
pašreizējā tiesiskajā regulējumā, un novērstu  ierobežoto savstarpējās atzīšanas principa 
ievērošanu šajā jomā. Balstoties uz savstarpējās atzīšanas principu, iemesli ārvalstu ordera 
izpildes noraidīšanai tiks uzskaitīti izsmeļošā un objektīvā sarakstā, un skaidri tiks fiksēti 
izpildes termiņi, lai veicinātu tieslietu iestāžu sadarbību šajā jomā.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas projekts
7.a apsvērums (jauns)

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Vēl viens šīs direktīvas mērķis ir 
paredzēt efektīvus un elastīgus 
instrumentus, tādējādi nodrošinot ātru 
rīcību; pierādījumu pieņemamību, 
procedūras vienkāršošanu, pamattiesību, 
jo īpaši procesuālo tiesībām, augstu 
aizsardzības līmeni, finansiālo izdevumu 
samazināšanu, dalībvalstu savstarpējās 
uzticēšanas palielināšanu un sadarbības 
stiprināšanu, kā arī valstu tiesību sistēmu 
īpatnību un juridiskas kultūras 
saglabāšanu saskaņā ar dalībvalstu 
tiesību un konstitucionālo sistēmu.

Or. pt

Pamatojums

Jāizceļ šīs direktīvas mērķi. Lai ātri un efektīvi apkarotu pārrobežu noziegumus un citus īpaši 
smagus noziegumus, ņemot vērā to, cik vienkārša ir personu un preču pārvietošanās, valstu 
iestādēm ir nepieciešami un skaidri un elastīgi noteikumi, kas reglamentē sadarbību, bet arī 
šajā sakarībā jāuzsver, ka šiem noteikumiem jāatbilst tiesību sistēmu un konstitucionālajām 
atšķirībām starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas projekts
10. apsvērums

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

(10) EIR galvenajam aspektam vajadzētu 
būt veicamajam izmeklēšanas pasākumam. 
Izdevējiestāde, pamatojoties uz to, kas tai 
zināms par attiecīgo izmeklēšanu, var 
vislabāk lemt par to, kāds pasākums ir 
jāizmanto. Tomēr izpildiestādei vajadzētu 
būt iespējai izmantot arī cita veida 
pasākumu vai nu tādēļ, ka pieprasītais 
pasākums nepastāv vai nav pieejams 

(10) EIR galvenajam aspektam vajadzētu 
būt veicamajam izmeklēšanas pasākumam. 
Izdevējiestāde, pamatojoties uz to, kas tai 
zināms par attiecīgo izmeklēšanu, var 
vislabāk lemt par to, kāds pasākums ir 
jāizmanto. Tomēr izpildiestādei vajadzētu 
būt iespējai izmantot arī cita veida 
pasākumu vai nu tādēļ, ka pieprasītais 
pasākums nepastāv vai nav pieejams 
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saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, 
vai arī tādēļ, ka ar šādu cita veida 
pasākumu var sasniegt tādu pašu rezultātu 
kā ar pasākumu, kas minēts attiecīgajā 
EIR, taču mazākā mērā izmantojot 
piespiedu līdzekļus.

saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem 
konkrētā gadījumā, vai arī tādēļ, ka ar 
šādu cita veida pasākumu var sasniegt tādu 
pašu rezultātu kā ar pasākumu, kas minēts 
attiecīgajā EIR, taču mazākā mērā 
izmantojot piespiedu līdzekļus, ja 
panākamais rezultāts būs tāds pats kā 
izsniedzot EIR un mazākā mērā būs 
pretrunā ar attiecīgās personas 
pamattiesībām.

Or. pt

Pamatojums

Ja izdevējiestāde var lemt par izmantojamā pasākuma veidu, izpildiestādei, ievērojot 
samērīguma principu, būtu jāspēj izmantot citu mazākā mērā piespiedu pasākumu, 
respektējot pamattiesības, jo īpaši tad, ja pieprasītais pasākums tās jurisdikcijā nav iespējams 
vai nebūtu iespējams konkrētajā lietā, ja šis pasākums nodrošinātu tādus pašus rezultātus.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas projekts
10.a apsvērums (jauns)

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) EIR būtu jāizvēlas gadījumos, ja 
izmeklēšanas pasākuma izpilde attiecīgajā 
lietā šķiet samērīga, nepieciešama un 
adekvāta. Izdevējiestādei tādēļ būtu 
jāpārbauda, vai vēlamais pierādījums 
krimināllietas izmeklēšanai  ir 
nepieciešams un samērīgs, ja izvēlētais 
pasākums ir nepieciešams un samērīgs 
pierādījumu iegūšanai un ja, izsniedzot 
EIR, kāda cita dalībvalsts var būt 
iesaistīta pierādījumu iegūšanā. 
Samērīguma novērtēšana dažās 
dalībvalstīs ir konstitucionāla prasība, un 
tā ir arī obligāta prasība saskaņā ar 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
8. pantu. Rezultātā skaidrs un 
nepārprotams samērīguma trūkums var 
liecināt par cilvēktiesību pārkāpumu 
un/vai valsts konstitucionālo 
pamatprincipu pārkāpumu.
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Or. pt

Grozījums Nr. 12

Direktīvas projekts
10.b apsvērums (jauns)

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Lai nodrošinātu EIR nosūtīšanu 
izpildvalsts kompetentajai iestādei, 
izdevējiestāde var izmantot jebkurus 
iespējamos vai atbilstošos pārsūtīšanas 
līdzekļus, tostarp, piemēram, Eiropas 
Tiesiskās sadarbības tīkla, Eirojusta vai 
citu kompetento tiesu iestāžu izmantojamo 
saziņas kanālu telesakaru sistēmu. Ja 
EIR ir apstiprinājusi tiesu iestāde, šo 
iestādi var uzskatīt arī par izdevējiestādi 
EIR nosūtīšanai.

Or. pt

Grozījums Nr. 13

Direktīvas projekts
11. apsvērums

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Neskarot izpildvalsts tiesību 
pamatprincipus, EIR būtu jāizpilda pēc 
iespējas atbilstošāk izdevējvalsts 
nepārprotami norādītajām formalitātēm un 
procedūrām. Izdevējiestāde var lūgt, lai 
viena vai vairākas izdevējvalsts iestādes 
piedalās EIR izpildē, sniedzot atbalstu 
izpildvalsts kompetentajām iestādēm. Šī 
iespēja izdevējvalsts iestādēm nerada 
nekādas tiesībaizsardzības pilnvaras 
izpildvalsts teritorijā.

(11) Neskarot izpildvalsts tiesību 
pamatprincipus, EIR būtu jāizpilda pēc 
iespējas atbilstošāk izdevējvalsts 
nepārprotami norādītajām formalitātēm un 
procedūrām. Izdevējiestāde var lūgt, lai 
viena vai vairākas izdevējvalsts iestādes 
piedalās EIR izpildē, sniedzot atbalstu 
izpildvalsts kompetentajām iestādēm. Šī 
iespēja izdevējvalsts iestādēm nerada 
nekādas tiesībaizsardzības pilnvaras 
izpildvalsts teritorijā. Izpildiestādei šāds 
pieprasījums būtu jāapmierina, vajadzības 
gadījumā paredzot nosacījumus 
izdevējvalsts iestāžu dalības apjomam un 
veidam. Šādā veidā tiek izveidota sistēma, 
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ar kuru tiek sekmēta tiesu iestāžu 
sadarbība savstarpējas uzticēšanās 
gaisotnē, atbalstot mehānismus, kas ne 
tikai veicina sadarbību starp iestādēm, bet 
arī uzlabo individuālo tiesību juridisko 
aizsardzību.

Or. pt

Grozījums Nr. 14

Direktīvas projekts
12. apsvērums

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Lai nodrošinātu to, ka tiesu iestāžu 
sadarbība krimināllietās ir efektīva, būtu 
jāierobežo iespēja atteikties atzīt vai 
izpildīt EIR, kā arī jāierobežo tā izpildes 
atlikšanas iemesli, ciktāl tas ir 
nepieciešams, lai novērstu 
blakusparādības, ja tiek piemērots 
savstarpējās atzīšanas princips tiesiskajā 
jomā, kas nav saskaņota, attiecībā uz 
krimināltiesībām un 
kriminālprocesuālajām tiesībām, īpaši 
ņemot vērā pamattiesību un dalībvalstu 
konstitucionālo pamatnoteikumu 
aizsardzību.

Or. pt

Pamatojums

Ir nepieciešams precizējums par to, ka pastāv atteikuma iemesli savstarpējās atzīšanas 
piemērošanas dēļ nesaskaņotā tiesiskajā jomā, kurā kriminālprocesi atšķiras.
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Grozījums Nr. 15

Direktīvas projekts
12.a apsvērums (jauns)

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Šajā direktīvā tiek respektēts ne bis 
in idem, kas paredz, ka nedrīkst divreiz 
sodīt par vienu un to pašu nodarījumu vai 
par tiem pašiem faktiem. Šis princips ir 
paredzēts individuālu tiesību veidā 
starptautiskajos tiesiskajos instrumentos 
par cilvēktiesībām, piemēram, Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas Protokolā Nr. 7 
(4. pants) un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā (50. pants), un tiek 
atzīts visās tiesību sistēmās, kas balstītas 
uz koncepciju par pamatbrīvību 
respektēšanu un aizsardzību. Tātad ne bis 
idem ir viens no tiesību pamatprincipiem 
Eiropas Savienībā. Rezultātā 
izpildiestādei vajadzētu būt tiesībām 
noraidīt EIR izpildi, ja izpilde būtu 
pretrunā šim principam un ir apstiprināts, 
ka attiecīgā persona, jau ir notiesāta par 
tiem pašiem faktiem, pieņemot galīgu 
nolēmumu saskaņā ar nosacījumiem, kas 
paredzēti 1990. gada19. jūnija 
Konvencijas par Šengenas līguma 
piemērošanu 54. pantā, kā arī ņemot vērā 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūru.
Ņemot vērā to procedūru sagatavojošo 
raksturu, kurām pakļauts EIR, kā arī 
54. pantā paredzēto nosacījumu analīzes 
sarežģītību, izpildiestādei būtu jāinformē 
izdevējiestāde un jāapspriežas ar to, kurai 
savukārt būtu jāapsver šī informācija un 
jāveic nepieciešamie pasākumi saistībā ar 
procedūrām, kas ir EIR izdošanas 
pamatā. Šādai apspriešanai nevajadzētu 
ietekmēt izpildiestādes pienākumu 
apspriesties ar izdevējiestādi saskaņā ar 
Padomes 2009. gada 30. novembra 
Pamatlēmumu 2009/948/TI par 
jurisdikcijas īstenošanas konfliktu 
novēršanu un atrisināšanu 
kriminālprocesā.
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Or. pt

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz papildu pamata ieviešanu atteikumam, kurš balstīts uz „ne bis in 
idem” principu, kas nozīmē, ka neviens nebūtu jānotiesā divreiz, balstoties uz tiem pašiem 
faktiem un par to pašu nodarījumu. Šis pamats ir paredzēts individuālu tiesību veidā 
starptautiskos tiesību instrumentos par cilvēktiesībām.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas projekts
13.a apsvērums (jauns)

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, 
kurus iespējams izmantot, lai pārsūdzētu 
EIR, vajadzētu būt vismaz tādiem pašiem, 
kādi attiecībā uz konkrētiem izmeklēšanas 
pasākumiem ir paredzēti iekšzemes lietās. 
Saskaņā ar valsts tiesībām dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka šos tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus var izmantot un tām 
nekavējoties būtu jāinformē ieinteresētās 
personas par tiesiskās aizsardzības 
līdzekļu iespējām un paņēmieniem. 
Gadījumos, kad iebildumus pret EIR 
cēlusi kāda ieinteresētā persona 
izpildvalstī un attiecībā uz būtiskiem EIR 
izdošanas iemesliem, ir ieteicams, ka šāda 
informācija tiek nosūtīta izdevējiestādei 
un ieinteresētā persona tiek informēta 
noteiktajā kārtībā. Ir nepieciešams 
nodrošināt tiesības uz informāciju un uz 
piekļuvi tiesai personām, kuras skar kāds 
EIR. Tiesības uz aizstāvību visos 
kriminālprocesa posmos veido daļu no 
tiesībām uz taisnīgu tiesu (Hartas 47. un 
48. pants).

Or. pt
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas projekts
13.b apsvērums (jauns)

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Izmaksas, kas radušās izpildvalsts 
teritorijā sakarā ar EIR izpildi, sedz 
vienīgi šī dalībvalsts. Tas atbilst 
vispārējam savstarpējās atzīšanas 
principam. Tomēr EIR izpilde var būt 
saistīta ar ārkārtīgi augstām izmaksām, 
kas rodas izpildvalstij. Šīs ārkārtīgi 
augstās izmaksas var, piemēram, rasties, 
ja nepieciešami sarežģīti ekspertu 
atzinumi, plašas policijas operācijas vai 
ilgstošas novērošanas darbības. Šiem 
apstākļiem nevajadzētu aizkavēt EIR 
izpildi, un tādēļ izdevējiestādēm un 
izpildiestādēm būtu jāmēģina noteikt kāda 
apmēra izmaksas būtu jāuzskata par 
ārkārtīgi augstām. Ja vienošanos nevar 
panākt, izdevējiestāde var nolemt atsaukt 
EIR vai atstāt to spēkā un segt daļu no 
izmaksām, kuras izpildvalsts uzskata par
ārkārtīgi augstām. Šis mehānisms neveido 
papildu pamatu atteikumam, un to 
nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot, lai 
novilcinātu vai nepieļautu EIR izpildi.

Or. pt

Pamatojums

Jautājums par izmaksām, kas radušās izpildvalsts teritorijā, ir ārkārtīgi svarīgs, lai 
nodrošinātu savstarpējas atzīšanas principa atzīšanu. Tomēr centieni atzīt un izpildīt EIR ir 
saistīti arī šīs izpildes izdevumiem, jo gan izdevējvalsts, gan izpildvalsts dod ieguldījumu 
viena mērķa īstenošanai —  tiesiskuma un brīvības telpas izveidošanai, kas noteikti nāks par 
labu visiem.
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas projekts
14.a apsvērums (jauns)

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Sniedzot paziņojumu par valodu 
izmantošanu, dalībvalstis tiks mudinātas 
iekļaut vismaz vēl vienu Eiropas 
Savienībā biežāk izmantojamo valodu 
papildus to oficiālajai valodai. Šīs valodas 
izmantošana nedrīkst nekādā veidā 
negatīvi ietekmēt aizdomās turētā tiesības  
attiecībā uz mutiskās un rakstiskās 
tulkošanas nodrošināšanu 
kriminālprocesā, kā tas ir noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 20. oktobra 
Direktīvā 2010/64/ES par tiesībām uz 
rakstisko un mutisko tulkojumu 
kriminālprocesā.

Or. pt

Grozījums Nr. 19

Direktīvas projekts
16. apsvērums

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi 
– proti, lēmumu par pierādījumu iegūšanu 
savstarpēju atzīšanu – nevar pietiekami labi 
sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka 
tādēļ darbības mēroga un iedarbības dēļ šo 
mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(16) Kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā, subsidiaritātes 
princips tika ieviests ar Māstrihtas līgumu 
un nosaka to, ka viss, ko var labāk izlemt 
vai pārvaldīt valsts, reģionālajā vai vietējā 
līmenī, nebūtu jāreglamentē Savienības 
līmenī. Saskaņā ar šo principu Savienības 
lēmumi reglamentē tikai tos gadījumus, 
kuri ir efektīvāki un piemērotāki nekā 
rīcība valsts līmenī. Ņemot vērā 
nepieciešamību konsolidēt Eiropas 
integrācijas procesu, paredzot pasākumus, 
kas palielina dalībvalstu tiesu iestāžu 
sadarbības efektivitāti un to, ka šīs 
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direktīvas mērķi – proti, lēmumu par 
pierādījumu iegūšanu savstarpēju atzīšanu 
– nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, un to, ka tādēļ darbības 
mēroga un iedarbības dēļ šo mērķi var 
labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa 
sasniegšanai.

Or. pt

Pamatojums

Ir nepieciešams uzsvērt, ka, ņemot vērā attiecīgā regulējuma priekšmetu un paturot prātā to, 
ka noziegumi kļūst arvien sarežģītāki un arvien vairāk izpaužas to pārrobežu raksturs, 
pierādījumu iegūšanas mehānismu efektivitāti nevar pietiekamā mērā panākt, veicot tikai 
katras dalībvalsts atsevišķas un individuālas darbības. Ja valsts izmeklēšanas veikšanā 
darbojas neefektīvi, tas var potenciāli traucēt visai ES teritorijai, un tādēļ ir pamatota 
centienu apvienošana un maksimāla sadarbība.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas projekts
1. pants – 1. punkts

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas izmeklēšanas rīkojums (EIR) ir 
tiesas nolēmums, ko izdevusi kādas 
dalībvalsts („izdevējvalsts”) kompetenta 
iestāde, lai panāktu, ka kādā citā dalībvalstī 
(„izpildvalsts”) veic vienu vai vairākus 
konkrētus izmeklēšanas pasākumus nolūkā 
vākt pierādījumus saistībā ar 4. pantā 
minēto tiesvedību.

1. Eiropas izmeklēšanas rīkojums (EIR) ir 
tiesas nolēmums, ko izdevusi kādas 
dalībvalsts („izdevējvalsts”) kompetenta 
iestāde, lai panāktu, ka kādā citā dalībvalstī 
(„izpildvalsts”) veic vienu vai vairākus 
konkrētus izmeklēšanas pasākumus nolūkā 
vākt pierādījumus saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem un jo īpaši saistībā ar 
4. pantā minētajām procesuālajām 
darbībām.

Or. pt
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Grozījums Nr. 21

Direktīvas projekts
1. pants – 3. punkts

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Šī direktīva nemaina pienākumu ievērot 
pamattiesības un tiesību principus, kas 
noteikti Līguma par Eiropas Savienību 
6. pantā, tostarp to personu tiesības uz 
aizstāvību, pret kurām vērsta 
kriminālizmeklēšana, un tā neskar nekādus 
tiesu iestāžu pienākumus šajā sakarā. Šī 
direktīva arī neprasa dalībvalstīm veikt 
jebkādus pasākumus, kas ir pretrunā to 
konstitucionālajiem pamatnoteikumiem, 
tostarp biedrošanās brīvību, preses brīvību 
un vārda brīvību citos plašsaziņas 
līdzekļos.

Or. pt

Grozījums Nr. 22

Direktīvas projekts
2. pants

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā: Šajā direktīvā:

-aa) „izdevējvalsts” ir dalībvalsts, kurā 
EIR ir izdots;
-ab) „izpildvalsts” ir dalībvalsts, kas 
izpilda EIR, un kurā atrodas persona, uz 
kuru attiecas pieprasītais izmeklēšanas 
pasākums, vai dokuments, priekšmets vai 
dati, kuriem uzliekams arests, kuri 
jāpārbauda vai jāapskata;

a) „izdevējiestāde” ir: a) „izdevējiestāde” ir tiesnesis, tiesa, 
izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors, kam 
ir kompetence attiecīgajā lietā;

i) tiesnesis, tiesa, izmeklēšanas tiesnesis 
vai prokurors, kam ir kompetence 
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attiecīgajā lietā; vai
ii) jebkura cita izdevējvalsts noteikta tiesu 
iestāde, kura konkrētajā lietā darbojas kā 
izmeklēšanas iestāde kriminālprocesā un 
kurai saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir 
kompetence izdot rīkojumu par 
pierādījumu vākšanu;
b) „izpildiestāde” ir iestāde, kurai ir 
kompetence saskaņā ar šo direktīvu atzīt 
vai izpildīt EIR. Izpildiestāde ir iestāde, 
kurai ir kompetence EIR minēto 
izmeklēšanas pasākumu veikt līdzīgā lietā, 
ko ierosinātu attiecīgajā valstī.

b) „izpildiestāde” ir tiesu iestāde, kurai ir 
kompetence saskaņā ar šo direktīvu atzīt 
vai izpildīt EIR. Izpildiestāde ir iestāde, 
kurai ir kompetence EIR pieņemt lēmumu 
par minēto izmeklēšanas pasākumu līdzīgā 
lietā, ko ierosinātu attiecīgajā valstī.

Or. pt

Grozījums Nr. 23

Direktīvas projekts
5. pants – 1. punkts

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka izdevējiestāde apliecina, ka EIR veidlapas saturs ir ne 
tikai precīzs, bet arī pareizs.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas projekts
5.a pants (jauns)

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
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1. EIR var izsniegt tikai tādā gadījumā, ja 
izdevējiestāde ir pārliecināta, ka ir ievēroti 
šādi nosacījumi:
a) EIR izdošana ir nepieciešama un 
samērīga 4. pantā minēto procesuālo 
darbību veikšanai;
b) EIR minētās izmeklēšanas darbības 
būtu nosakāmas ar tādiem pašiem 
nosacījumiem kā līdzīgā valsts līmeņa 
lietā.
2. Izdevējiestāde ikvienā gadījumā novērtē 
šos nosacījumus. Ārkārtas gadījumos tos 
novērtē izpildvalsts iestāde, ja ir drošs, uz 
skaidriem un objektīviem pierādījumiem 
balstīts pamats uzskatīt, ka pasākumi nav 
samērīgi, un nav izmantojami valsts 
līmeņa lietā izdevējvalstī.
3. Pēc tam, kad ir novērtēta atbilstība EIR 
izdošanas nosacījumiem, pirms 
nosūtīšanas izpildiestādei to saskaņā ar šo 
direktīvu apstiprina tiesnesis, tiesa, 
izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors.

Or. pt

Pamatojums

Pamatojums 1. punktam ir proporcionalitātes principa pieaugošais nozīmīgums, kas daudzās 
dalībvalstīs ir konstitucionāla prasība, kā noteikts Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. pantā 
(jebkāda iejaukšanās personas privātajā dzīvē demokrātiskā sabiedrībā ir pieļaujama tikai 
nepieciešamības gadījumos). Tas nozīmē, ka pasākuma intensitātei vienmēr ir jāatbilst 
paredzētajam mērķim. Turklāt vēlreiz tiek atgādināts, ka EIR obligāti jāapstiprina tiesnesim, 
tiesai, izmeklēšanas tiesnesim vai prokuroram.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas projekts
6. pants

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izdevējiestāde nosūta EIR izpildiestādei 
ar jebkādiem līdzekļiem, kas ļauj iegūt 
rakstisku apliecinājumu, un tā, lai 
izpildvalsts varētu noteikt tā autentiskumu. 

1. Izdevējiestāde nosūta EIR, kas 
sagatavots atbilstoši 5. pantam,
izpildiestādei ar jebkādiem līdzekļiem, kas 
ļauj iegūt rakstisku apliecinājumu, un tā, 
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Jebkāda turpmāka oficiāla saziņa notiek 
nepastarpināti starp izdevējiestādi un 
izpildiestādi.

lai izpildvalsts varētu noteikt tā 
autentiskumu. 

Or. pt

Grozījums Nr. 26

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

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Jebkāda turpmāka oficiāla saziņa 
notiek nepastarpināti starp izdevējiestādi 
un izpildiestādi.

Or. pt

Grozījums Nr. 27

Direktīvas projekts
6. pants – 3. punkts

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Grozījums Nr. 28

Direktīvas projekts
6. pants – 6.a punkts (jauns)

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Šā panta kontekstā izveido 
autentifikācijas sistēmas, lai nodrošinātu, 
ka tikai pilnvarotām iestādēm ir piekļuve 
datubāzēm, kuras iekļauti personas dati, 
un kas var veikt darbības ar šīm 
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datubāzēm.

Or. pt

Grozījums Nr. 29

Direktīvas projekts
7. pants – 2. punkts

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja saskaņā ar 8. panta 3. punktu 
izdevējiestāde izpildvalstī palīdz EIR 
izpildē, tad tā, kamēr atrodas attiecīgajā 
valstī un neskarot saskaņā ar 28. panta 
1. punkta c) apakšpunktu sniegtās 
deklarācijas, EIR, kas papildina iepriekšējo 
EIR, drīkst sūtīt tieši izpildiestādei.

2. Palīdzot izpildīt EIR izpildvalstī, 
izdevējiestāde saskaņā ar 8. panta 
3. punktu, kamēr atrodas attiecīgajā valstī 
un neskarot saskaņā ar 28. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu sniegtās deklarācijas, EIR, 
kas papildina iepriekšējo EIR, drīkst sūtīt 
tieši izpildiestādei.

Or. pt

Pamatojums

Ar šo pantu  paredzēta iespēja izdot EIR, ar ko papildina agrāk nosūtītu EIR (7. panta 
1. punkts). Tajā arī precizēts tas, ka gadījumā, ja izdevējiestāde piedalās izmeklēšanas 
darbību izpildē izpildvalstī, tā šīs izpildes laikā var tieši izpildiestādei adresēt EIR, ar ko 
papildina agrāku EIR. Šādā gadījumā nav nepieciešams arī nosūtīt EIR ar centrālo iestāžu 
starpniecību, ja tādas pastāv saskaņā ar 6. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas projekts
8. pants – 1. punkts

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izpildiestāde atzīst saskaņā ar 6. pantu 
nosūtītu EIR, neprasot nekādas papildu 
formalitātes, un tūlīt veic tā izpildei 
vajadzīgos pasākumus, rīkojoties tieši tāpat 
un atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem 
kā tad, ja attiecīgo izmeklēšanas pasākumu 
būtu prasījusi kāda izpildvalsts iestāde, ja 
vien minētā iestāde nepieņem lēmumu 
atsaukties uz kādu no 10. pantā 

1. Izpildiestāde atzīst saskaņā ar 6. pantu 
nosūtītu EIR, neprasot nekādas papildu 
formalitātes, un tūlīt veic tā izpildei 
vajadzīgos pasākumus, rīkojoties tieši tāpat 
un atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem 
kā tad, ja attiecīgo izmeklēšanas pasākumu 
būtu prasījusi kāda izpildvalsts iestāde, 
izņemot gadījumus, ja vien minētā iestāde 
nepieņem lēmumu atsaukties uz kādu no 
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paredzētajiem neatzīšanas vai nepildīšanas 
iemesliem vai uz kādu no 14. pantā 
paredzētajiem izpildes atlikšanas 
iemesliem.

10. pantā paredzētajiem neatzīšanas vai 
nepildīšanas iemesliem vai uz kādu no 
14. pantā paredzētajiem izpildes atlikšanas 
iemesliem.

Or. pt

Grozījums Nr. 31

Direktīvas projekts
8. pants – 3. punkts

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Izdevējiestāde var lūgt, lai viena vai 
vairākas izdevējvalsts iestādes piedalās 
EIR izpildē, sniedzot atbalstu izpildvalsts 
kompetentajām iestādēm tādā apmērā, lai 
izdevējvalsts pilnvarotās iestādes spētu 
palīdzēt EIR norādīto izmeklēšanas 
darbību izpildē attiecīgā valsts līmeņa 
lietā. Izpildvalsts šādu lūgumu izpilda, ja 
šāda piedalīšanās nav pretrunā izpildvalsts 
tiesību pamatprincipiem un nekaitē 
būtiskām valsts drošības interesēm.

Or. pt

Grozījums Nr. 32

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

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Izdevējvalsts iestādēm, kuras ir 
pārstāvētas izpildvalstī, izpildot EIR, ir 
saistoši izpildvalsts tiesību akti. 
Izdevējvalstij nav nekādas 
tiesībaizsardzības pilnvaras izpildvalsts 
teritorijā.

Or. pt
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Grozījums Nr. 33

Direktīvas projekts
8. pants – 3.b punkts (jauns)

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Izdevējiestāde un izpildiestāde 
apspriežas cita ar citu, izmantojot 
jebkādus piemērotus līdzekļus, lai 
sekmētu šā panta efektīvu piemērošanu.

Or. pt

Grozījums Nr. 34

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

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) EIR norādītās izmeklēšanas darbības 
nav pieļaujamas attiecīgā valsts līmeņa 
lietā vai

Or. pt

Grozījums Nr. 35

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

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) ar tā izpildi tiktu pārkāpts ne bis in 
idem princips;

Or. pt
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Pamatojums

Pirmais pamats atsaucas uz ne bis in idem principu, jo nevienu nedrīkstētu pakļaut 
kriminālvajāšanai vai notiesāt, balstoties uz tiem pašiem faktiem un par to pašu noziedzīgo 
nodarījumu. Šis princips ir paredzēts individuālu tiesību veidā starptautiskajos tiesiskajos 
instrumentos attiecībā uz cilvēktiesībām, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
Protokolā Nr. 7 (4. pants) un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (50. pants), un tiek atzīts 
visās jurisdikcijās, kas balstītas uz koncepciju par pamatbrīvību respektēšanu un aizsardzību. 
Ne bis in idem princips ir īpaši nozīmīgs laikā, kad pieaug pārrobežu noziedzība un 
jurisdikcijas problēmas attiecībā uz kriminālvajāšanu kļūst arvien sarežģītākas.

Grozījums Nr. 36

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

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

-ab) EIR attiecas uz faktiem, kas saskaņā 
ar izpildvalsts tiesību aktiem neveido 
nozieguma vai nodarījuma sastāva 
objektīvo pusi;

Or. pt

Pamatojums

Otrs pamats — ja EIR attiecas uz faktiem, kas saskaņā ar izpildvalsts tiesību aktiem neveido 
nozieguma vai nodarījuma sastāva objektīvo pusi.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas projekts
10. pants – 1. punkts – -ac apakšpunkts (jauns)

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

-ac) EIR attiecas uz noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas:
i) saskaņā ar izpildvalsts tiesību aktiem 
tiek uzskatīti par pilnībā vai lielākajā vai 
nozīmīgākajā daļā izdarītiem tās teritorijā 
vai vietā, kas ir pielīdzināma tās 
teritorijai;
ii) ir izdarīti ārpus izdevējvalsts teritorijas, 
un izpildvalsts tiesību akti nepieļauj veikt 
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procesuālas darbības attiecībā uz šādiem 
nodarījumiem, kas izdarīti ārpus šīs valsts 
teritorijas;

Or. pt

Pamatojums

Trešais pamats: i) Ja EIR ir saistīts ar noziedzīgiem nodarījumiem, kuri saskaņā ar 
izpildvalsts tiesību aktiem tiek uzskatīti par pilnībā vai lielākajā vai nozīmīgākajā daļā 
izdarītiem tās teritorijā vai vietā, kas ir pielīdzināma tās teritorijai; nepārprotami šādā 
gadījumā izpildvalsts pieprasīts vienīgās pilnvaras kriminālprocesa uzsākšanai un 
izmeklēšanas veikšanai šajā teritorijā; ii) ja EIR ir saistīts ar noziedzīgiem nodarījumiem, kas 
ir izdarīti ārpus izdevējvalsts teritorijas, un izpildvalsts tiesību akti nepieļauj veikt 
procesuālas darbības attiecībā uz šādiem nodarījumiem, kas izdarīti ārpus šīs valsts 
teritorijas.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas projekts
10. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

a) izpildvalsts tiesību aktos ir paredzēta 
tāda imunitāte vai privilēģijas, kas EIR 
izpildi padara neiespējamu;

a) izpildvalsts tiesību aktos ir paredzēta 
tāda imunitāte vai privilēģijas, kas EIR 
izpildi padara neiespējamu; ja kādai 
iestādei izpildvalsts teritorijā ir pilnvaras 
atcelt imunitāti vai privilēģijas, 
izpildiestāde var pieprasīt, lai šīs pilnvaras 
tiek nekavējoties īstenotas; ja kādai 
iestādei kādā citā valstī vai starptautiskai 
organizācijai ir pilnvaras atcelt imunitāti 
vai privilēģijas, izpildiestāde var pieprasīt, 
lai šīs pilnvaras tiek īstenotas;

Or. pt

Pamatojums

Piektais pamats attiecas uz imunitāti vai privilēģijām saskaņā ar izpildvalsts tiesību aktiem. 
Ja ir pārliecība, ka imunitāti vai privilēģijas var atcelt pienācīgā termiņā, izpildiestāde var 
nolemt atlikt izpildi saskaņā ar 14. pantu tā vietā, lai atteiktos no izpildes.
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Grozījums Nr. 39

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

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ja spēkā ir noteikumi, kas nosaka vai 
ierobežo kriminālatbildību saistībā ar 
preses brīvību vai vārda brīvību citos 
plašsaziņas līdzekļos, kas padara EIR
izpildi neiespējamu;

Or. pt

Pamatojums

Piektais pamats attiecas uz to, ka spēkā ir noteikumi, kas saistīti ar preses brīvību vai vārda 
brīvību citos plašsaziņas līdzekļos, kas nozīmē, ka EIR nevar izpildīt.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas projekts
10. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja ir skaidri un objektīvi pierādījumi, 
ka pārkāptas pamattiesības, kas 
paredzētas Pamattiesību hartā vai Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijā, vai ja kāda 
pasākuma izpilde būtu pretrunā valsts 
konstitucionālajiem pamatprincipiem 
attiecībā uz kriminālprocesu;

Or. pt

Pamatojums

Sestais atteikuma pamats attiecas uz pamattiesību pārkāpumiem, kas nostiprināti galvenajos 
starptautisko tiesību instrumentos, piemēram, Eiropas Savienības Pamattiesību hartā vai 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, kā arī uz neatbilstību valsts konstitūcijas pamatprincipiem 
attiecībā uz kriminālprocesu.
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Grozījums Nr. 41

Direktīvas projekts
10. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

bb) pasākumu nav apstiprinājis tiesnesis, 
gadījumos, kad izdevējvalstī pasākumu 
nav noteicis tiesnesis, bet šāda prasība ir 
spēkā izpildvalstī;

Or. pt

Pamatojums

Astotais atteikuma iemesls attiecas uz gadījumu, kad izmeklēšanas darbības, nav 
apstiprinājusi tiesu iestāde, proti, tiesnesis, ja šāda prasība ir spēkā izpildvalstī, proti, 
saskaņā ar šīs valsts konstitucionālajām tradīcijām.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas projekts
10. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

d) ja EIR ir izdots tiesvedībā, kas minēta 
4. panta b) un c) punktā, un attiecīgais 
pasākums nebūtu atļauts līdzīgā lietā, ko 
ierosinātu attiecīgajā valstī.

d) ja EIR ir izdots tiesvedībā, kas minēta 
4. panta b) un c) punktā, un attiecīgais 
pasākums ar izpildvalsts tiesību aktiem 
nebūtu atļauts līdzīgā lietā, ko ierosinātu 
attiecīgajā valstī.

Or. pt

Pamatojums

Desmitais pamats atteikumam saistīts ar faktu, ka EIR var izmantot, lai iegūtu pierādījumus 
ne vien kriminālprocesos, bet arī dažu veidu administratīvos procesos, pēc kuriem varētu 
ierosināt krimināllietu (4. pants). Nebūtu lietderīgi saistīt šo piemērošanu ar 
administratīvajiem procesiem, ko plašāk attiecina uz visām izmeklēšanas darbībām. Šajā 
sakarībā izpildvalstij būtu jānosaka zināma rīcības brīvība. Tādēļ fakts, ka EIR ir izdots nevis 
saistībā ar kriminālprocesu, bet saistībā ar administratīvu procesu, ir minēts kā iespējams 
pamatojums atteikumam.
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Grozījums Nr. 43

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

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Attiecībā uz nodarījumiem nodokļu, 
muitas un valūtas maiņas jomā, nevar 
atteikties no atzīšanas vai izpildes, 
balstoties uz to, ka izpildvalsts tiesību 
aktos nav paredzēti šādi paši nodokļi, 
akcīzes nodoklis, muitas nodoklis, nodeva 
par valūtas maiņu, kā tas ir izdevējvalstī.

Or. pt

Grozījums Nr. 44

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

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja EIR ir nepilnīgs vai nepārprotami 
ir aizpildīts nepareizi un arī gadījumos, 
kas minēti 1. punkta aa), ba), b) un 
c) apakšpunktā, pirms pieņemt lēmumu 
daļēji vai pilnībā neatzīt vai neizpildīt 
kādu EIR, izpildiestāde, izmantojot 
jebkurus piemērotus līdzekļus, apspriežas 
ar izdevējiestādi un vajadzības gadījumā 
lūdz tai tūlīt sniegt visu vajadzīgo 
informāciju.

Or. pt

Grozījums Nr. 45

Direktīvas projekts
13. pants

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

Ieinteresētajām personām saskaņā ar 1. Ieinteresētajām personām, tostarp 
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valsts tiesību aktiem ir pieejami tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi. EIR izdošanas 
materiālos iemeslus var apstrīdēt tikai ar 
prasību, kas celta izdevējvalsts tiesā.

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

3. Ja tiesības uz tiesiskās aizsardzības 
līdzekli tiek īstenotas saskaņā ar 
1. punktu, par to informē tiesu iestādi, kā 
arī par tiesiskās aizsardzības līdzeklī 
norādīto pamatojumu, lai tā var īstenot 
savas procesuālās tiesības.
4. Ja tādā veidā netiek skarta vajadzība 
nodrošināt izmeklēšanas konfidencialitāti, 
kā tas paredzēts 18. panta 1. punktā, 
izdevējvalsts un izpildvalsts  iestādes 
sniedz ieinteresētajām personām attiecīgu 
un pienācīgu informāciju, lai garantētu 
tiesību uz tiesiskās aizsardzības līdzekli 
efektīvu īstenošanu un iepriekšējos 
punktos minētās tiesības rīkoties.
5. Izpildvalsts aptur to pierādījumu tālāku 
nodošanu, kas iegūti, izpildot EIR, kamēr 
kļūst zināmi tiesiskās aizsardzības līdzekļa 
izskatīšanas rezultāti.

Or. pt

Grozījums Nr. 46

Direktīvas projekts
14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā izpilde var kaitēt notiekošai 
kriminālizmeklēšanai vai tiesvedībai – uz 
laiku, ko izpildvalsts uzskata par pamatotu, 
vai

a) iegūtie pierādījumi var būt arī svarīgi 
notiekošās izmeklēšanās vai 
kriminālvajāšanas vai var ietekmēt šādas 
izmeklēšanas vai kriminālvajāšanas – uz 
laiku, ko izpildvalsts uzskata par pamatotu,
vai

Or. pt
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Grozījums Nr. 47

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

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. pt

Pamatojums

Direktīvas 14. pantā ir atsauce uz EIR atzīšanas vai izpildes atlikšanu. Šāda atlikšana ir 
iespējama, ja EIR izpilde varētu kaitēt notiekošai kriminālizmeklēšanai vai kriminālvajāšanai 
vai ja attiecīgos pierādījumus jau izmanto citā kriminālprocesā. Jāņem vērā, ka atlikšanai 
jābūt pēc iespējas neilgai, kā tas norādīts tā paša panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas projekts
16. pants

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

Izdevējvalsts amatpersonas, kas saistībā 
ar šīs direktīvas piemērošanu atrodas 
izpildvalsts teritorijā, attiecībā uz to 
izdarītiem vai pret tām izdarītiem 
noziedzīgiem nodarījumiem pielīdzina 
izpildvalsts amatpersonām.

Ja saistībā ar šīs direktīvas piemērošanu 
izdevējvalsts amatpersonas atrodas 
izpildvalsts teritorijā, tās attiecībā uz to 
izdarītiem vai pret tām izdarītiem 
noziedzīgiem nodarījumiem pielīdzina 
izpildvalsts amatpersonām.

Or. pt
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Pamatojums

Ir vairākas situācijas, kad izdevējvalsts amatpersonas drīkst būt klāt izpildvalstī EIR izpildes 
laikā. 8. panta 3. punktā skaidri paredzēta šādas klātbūtnes iespēja, kura var būt arī, 
piemēram, slepenu operāciju vai kontrolētu piegāžu gadījumos. Tādēļ nepieciešami noteikumi 
par civiltiesisko atbildību un kriminālatbildību. Tādēļ 16. pants attiecas uz gadījumiem, kad 
pret šīm izdevējvalsts amatpersonām izdara noziedzīgus nodarījumus vai šīs amatpersonas 
pašas izdara noziedzīgus nodarījumus, un tajā paredzēts, ka šīs amatpersonas tiek 
pielīdzinātas izpildvalsts amatpersonām.

Grozījums Nr. 49

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

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Izdevējvalsts, kuras amatpersonas ir 
nodarījušas kaitējumu kādai personai 
izpildvalsts teritorijā, šai dalībvalstij 
pilnībā atlīdzina visas summas, ko tā 
samaksājusi cietušajiem vai to tiesību 
pārņēmējiem.

Or. pt

Pamatojums

Mērķis ir paredzēt noteikumus atbalstīt prasījumus, kas saistīti ar kaitējumu, kuru var izraisīt 
dalībvalstu ierēdņu vai darbinieku rīcība citas dalībvalsts teritorijā. Tomēr dalībvalstij, kuras 
teritorijā kaitējums ir nodarīts pirmām kārtām ir jāatlīdzina kaitējums tādā pašā veidā kā tad, 
ja to būtu izraisījuši šīs valsts ierēdņi vai darbinieki. Šādā gadījumā cita dalībvalsts pilnība 
atlīdzina izmaksāto kompensāciju. 

Grozījums Nr. 50

Direktīvas projekts
18. pants – virsraksts

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

Konfidencialitāte Konfidencialitāte un personas datu 
apstrāde

Or. pt
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Grozījums Nr. 51

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

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Izdevējiestāde – saskaņā ar savas 
valsts tiesību aktiem un ja nav citu norāžu 
no izpildiestādes – ievēro konfidencialitāti 
attiecībā uz visiem pierādījumiem vai 
informāciju, ko sniegusi izpildiestāde, 
izņemot tiktāl, ciktāl to izpaušana 
vajadzīga EIR aprakstītajai izmeklēšanai 
vai tiesvedībai.

Or. pt

Grozījums Nr. 52

Direktīvas projekts
19. pants – 1. punkts

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Pamatojums

Šajā pantā ir aplūkoti gadījumi, kad izdevējvalsts pieprasa kādas personas, kas atrodas 
apcietinājumā izpildvalstī, klātbūtni izdevējvalstī. Pārsūtīšanas veids ir iekļauts šajā 
direktīvā, lai, piemēram, nodrošinātu, ka persona ir pieejama nopratināšanai izdevējvalstī un 
ka pēc tam būs iespējams izpildīt izmeklēšanas darbību.
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Grozījums Nr. 53

Direktīvas projekts
22. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

a) telefonsakaru konferences izmantošana 
ir pretrunā izpildvalsts tiesību 
pamatprincipiem; vai

a) telefonsakaru konferences izmantošana 
ir pretrunā izpildvalsts pamattiesībām un 
tiesību pamatprincipiem; vai

Or. pt

Pamatojums

Nopratināšanas ar telekonferences starpniecību ir vēl viens veids, kas var būt īpaši lietderīgs, 
ja pierādījums jāiegūst, nopratinot lieciniekus vai ekspertus. Tādēļ šajā pantā ir paredzēts, ka 
EIR var izdot, lai panāktu, ka nopratināšana tiek veikta  ar telefonsakaru konferences 
palīdzību gadījumos, kad persona, kura kādas dalībvalsts tiesu iestādēm jānopratina kā 
liecinieks vai eksperts, atrodas citā dalībvalstī. Šajā pantā ir izklāstīta kārtība, ko piemēro 
lūgumiem attiecībā uz nopratināšanu ar telefonsakaru konferences palīdzību. Papildus 
10. panta 1. punktā minētajiem atteikuma pamatiem 2. punktā ir paredzēti vēl divi pamati.

Grozījums Nr. 54

Direktīvas projekts
25. pants 

Dalībvalstu grupas ierosinātais teksts Grozījums

1. EIR var izdot, lai konkrētā laikposmā 
novērotu bankas operācijas, ko veic, 
izmantojot vienu vai vairākus no 
norādītajiem kontiem.

1. EIR var izdot, lai konkrētā laikposmā 
novērotu bankas operācijas, ko veic, 
izmantojot vienu vai vairākus no 
norādītajiem kontiem.

2. Katra dalībvalsts saskaņā ar šajā pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem veic 
vajadzīgos pasākumus, lai tā varētu sniegt 
1. punktā minēto informāciju.

2. Katra dalībvalsts saskaņā ar šajā pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem veic 
vajadzīgos pasākumus, lai tā varētu sniegt 
1. punktā minēto informāciju bankas 
darījumu uzraudzības kontekstā.

3. Izdevējvalsts EIR norāda, kāpēc tā 
uzskata, ka lūgtā informācija varētu būt 
svarīga noziedzīgā nodarījuma 
izmeklēšanai.

3. Izdevējvalsts EIR norāda, kāpēc tā 
uzskata, ka lūgtā informācija varētu būt 
svarīga noziedzīgā nodarījuma 
izmeklēšanai.

4. Par novērošanas praktisko kārtību 
vienojas izdevējvalsts un izpildvalsts 

4. Par novērošanas praktisko kārtību 
vienojas izdevējvalsts un izpildvalsts 
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kompetentās iestādes. kompetentās iestādes.

4.a Izdevējiestādēm un izpildiestādēm 
būtu jānodrošina tās banku informācijas 
privātuma un konfidencialitātes 
ievērošana, kura iegūta kontekstā, kas 
nav saistīts ar izmeklēšanu, proti, 
informācijas nenodošana trešām pusēm, 
kā arī tās neizmantošana citiem mērķiem 
kā tiem, kas pamato pieprasījumu.

Or. pt
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PASKAIDROJUMS

Ņemot vērā pašreizējo reālo situāciju Eiropā, tiek uzskatīts, ka klasiskā tieslietu iestāžu 
sadarbība vairs nav piemērota, un tādēļ šīs direktīvas pieņemšana neapšaubāmi ir pozitīvs 
faktors, kas nepārprotami palīdzēs konsolidēt Eiropas telpu krimināltiesību aktu jomā. Ar tās 
palīdzību skaidrāk izpaužas spriedze, ko izraisa atteikšanās no suverenitātes, lai garantētu 
drošību un pamattiesību aizsardzību.

To Eiropas tiesību aktu integrācijas, kas attiecas uz krimināltiesību jomu, galvenais uzdevums 
ir nodrošināt pamattiesību respektēšanu un garantēšanu. Ir svarīgi, ka Pamattiesību hartas 
preambulā ir skaidras norādes uz „brīvības, drošības un tiesiskuma telpu”, jo tā ir īpaši svarīga 
joma pamattiesību un brīvību nodrošināšanai. Nav nepieciešamības uzsvērt, ka šai garantijai ir 
jābūt „reālai” un „neformālai”. Tādēļ paredzētās un apsvērtās Eiropas krimināltiesību telpas 
izveidošanai ir vajadzīga tiesu iestāžu īstenota kontrole attiecībā uz pamattiesību ievērošanu.

Pašreiz Eiropas krimināltiesību telpas nozīmīgums ir acīmredzams, piešķirot tai prioritāti 
Eiropas integrācijas procesā un nodrošinot tās pakāpenisku pielīdzināšanu tradicionāliem 
sadarbības mehānismiem. Eiropas Savienība, veicinot policijas un tiesu iestāžu sadarbību kā 
pasākumu, kas kompensē iekšējo robežu atcelšanu, sekmē to, ka starpvalstu sadarbība  
pakāpeniski pārtop homogēnā krimināltiesību telpā.

Tas jāpanāk, balstoties uz šādiem principiem: savstarpēja atzīšana, izmeklēšanu koordinēšana 
un pamattiesību aizsardzība, izmeklējot krimināllietas, ievērojot pasākumus, kas noteikti 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 82. pantā. Tādējādi  atkārtoti tiek apstiprināta saikne 
starp savstarpēju atzīšanu un saskaņošanas procesu, uzsverot to, ka savstarpēju atzīšanu nevar 
panākt bez saskaņošanas.

Nav vajadzības norādīt, ka viens no Eiropas integrācijas procesa mērķiem tieši ir personu 
brīvas pārvietošanās veicināšana, neatsakoties no viņu drošības garantēšanas un izveidojot 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpu.


