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GROZĪJUMI 001-016  
iesniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja 
 
ZiĦojums 
Anneli Jäätteenmäki A7-0012/2014 
Eiropas Parlamenta Reglamenta grozīšana attiecībā uz imunitātes atcelšanu un aizstāvēšanu 
 
Reglaments (2013/2031(REG)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Eiropas Parlamenta Reglaments 
5. pants – 1.a punkts (jauns) 
 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 1.a Deputāta imunitāte nav viĦa 
personīgā privilēăija, bet gan visa 
Parlamenta un tā deputātu neatkarības 
garantija. 

 

Grozījums Nr.  2 

Eiropas Parlamenta Reglaments 
6. pants – 1. punkts 
 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

1. Īstenojot savas pilnvaras attiecībā uz 
privilēăijām un imunitāti, Parlamenta 
mērėis ir pirmām kārtām saglabāt savu 
demokrātiskas likumdevējas asamblejas 
integritāti un nodrošināt deputātu 
neatkarību, viĦiem veicot savus 
pienākumus. 

1. Īstenojot savas pilnvaras attiecībā uz 
privilēăijām un imunitāti, Parlaments 
rīkojas tā, lai saglabātu savu 
demokrātiskas likumdevējas asamblejas 
integritāti un nodrošinātu deputātu 
neatkarību, viĦiem veicot savus 
pienākumus. Jebkuru pieprasījumu atcelt 

imunitāti izvērtē saskaĦā ar Protokola par 
privilēăijām un imunitāti Eiropas 
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Savienībā 7., 8. un 9. pantu un saskaĦā ar 
šajā pantā minētajiem principiem. 

 

Grozījums Nr.  3 

Eiropas Parlamenta Reglaments 
6. pants – 2. punkts 
 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

2. Par visiem Parlamenta priekšsēdētājam 
adresētajiem dalībvalsts kompetentas 
iestādes pieprasījumiem atcelt deputāta 
imunitāti paziĦo plenārsēdē, un tos nodod 
atbildīgajai komitejai. 

svītrots 

Pamatojums 

Šo tekstu būtu labāk ievietot 7. pantā, kas attiecas uz procedūras jautājumiem. 
 
 

Grozījums Nr.  4 

Eiropas Parlamenta Reglaments 
6. pants – 3. punkts 
 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

3. Par visiem Parlamenta priekšsēdētājam 
adresētajiem deputātu vai bijušo deputātu 
pieprasījumiem aizstāvēt deputāta 
imunitāti un privilēăijas paziĦo 
plenārsēdē, un tos nodod atbildīgajai 
komitejai. 

svītrots 

Pamatojums 

Šo tekstu būtu labāk ievietot 7. pantā, kas attiecas uz procedūras jautājumiem. 
 
 
 

Grozījums Nr.  5 

Eiropas Parlamenta Reglaments 
6. pants – 4. punkts 
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Spēkā esošais teksts Grozījums 

4. Ja deputāts ir aizturēts vai viĦam ir 
liegta pārvietošanās brīvība, acīm redzami 
pārkāpjot viĦa privilēăijas un imunitāti, 
Parlamenta priekšsēdētājs pēc 
apspriešanās ar atbildīgās komitejas 
priekšsēdētāju un referentu var steidzamā 
kārtā uzĦemties inicatīvu apstiprināt 
attiecīgā deputāta privilēăijas un 
imunitāti. Par savu iniciatīvu Parlamenta 
priekšsēdētājs paziĦo komitejai un 
informē Parlamentu. 

svītrots 

Pamatojums 

Šo tekstu būtu labāk ievietot jaunajā 6.b pantā, kas attiecas uz steidzamām situācijām. 
 
 

Grozījums Nr.  6 

Eiropas Parlamenta Reglaments 
6. pants – 4.a punkts (jauns) 
 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 4.a Ja deputātam jāierodas tiesā kā 
lieciniekam vai ekspertam, imunitātes 
atcelšana nav jāpieprasa, ja: 

 – deputātam nav jāierodas tiesā tajā dienā 
un laikā, kurā viĦš līdz ar to nevar pildīt 
deputāta pienākumus vai tiek kavēts 
minēto pienākumu izpildē, vai arī ja viĦš 
var iesniegt rakstisku vai jebkādu cita 
veida paziĦojumu, kurš viĦam netraucē 
veikt deputāta pienākumus; kā arī 

 – deputātam nav jāliecina par 
informāciju, ko viĦš ieguvis konfidenciālā 
veidā, pildot savas pilnvaras, un ko viĦš 
uzskata par neizpaužamu. 

Pamatojums 

Šis teksts ir pārvietots no 7. panta, jo tas skar jautājumu par to, vai imunitātes atcelšanas 
pieprasījums vispār ir nepieciešams gadījumos, kad deputāts tiek aicināts liecināt tiesā. 
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Grozījums Nr.  7 
 
Eiropas Parlamenta Reglaments 
6.a pants (jauns) 
 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 6.a pants  

 Privilēăiju un imunitātes aizstāvēšana 

 1. Gadījumos, kad tiek apgalvots, ka 
dalībvalsts iestādes ir pārkāpušas 
deputāta vai bijušā deputāta privilēăijas 
un imunitāti, saskaĦā ar 7. panta 
-1. punktu var iesniegt pieprasījumu, lai 
Parlaments pieĦem lēmumu par to, vai 
imunitāte un privilēăijas tiešām ir tikušas 
pārkāptas. 

 2. Proti, šādu pieprasījumu aizstāvēt 
privilēăijas un imunitāti var iesniegt, ja 
tiek uzskatīts, ka apstākĜi rada 
administratīva vai cita veida šėēršĜus 
deputāta pārvietošanās brīvībai, viĦam 
ierodoties Parlamenta sanāksmju vietā vai 
to atstājot, deputāta viedokĜa paušanai, 
balsošanai viĦa pienākumu pildīšanas 
laikā vai arī tie attiecas uz Protokola par 
privilēăijām un imunitāti Eiropas 
Savienībā 9. panta piemērošanas jomu. 

 3. Pieprasījums aizstāvēt deputāta 
privilēăijas un imunitāti nav pieĦemams, 
ja par to pašu tiesas procesu jau ir 
saĦemts pieprasījums atcelt vai aizstāvēt 
attiecīgā deputāta imunitāti, neatkarīgi no 
tā, vai lēmums tad jau ir ticis pieĦemts. 

 4. Pieprasījums aizstāvēt deputāta 
privilēăijas un imunitāti netiek tālāk 
skatīts, ja par to pašu tiesvedību ir 
saĦemts pieprasījums atcelt attiecīgā 
deputāta imunitāti. 

 5. Gadījumos, kad ir ticis pieĦemts 
lēmums neaizstāvēt deputāta privilēăijas 
un imunitāti, deputāts var iesniegt 
pieprasījumu lēmumu pārskatīt, 
iesniedzot jaunus pierādījumus. 
Pieprasījums lēmumu pārskatīt nav 
pieĦemams, ja saskaĦā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 263. pantu ir 
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sākta tiesvedība pret lēmumu vai ja 
Parlamenta priekšsēdētājs uzskata, ka 
iesniegtie jaunie pierādījumi nav 
pietiekami pamatoti, lai sāktu 
pārskatīšanu. 

 
 

Grozījums Nr.  8 

Eiropas Parlamenta Reglaments 
6.b pants (jauns) 
 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 6.b pants 

 Steidzama Parlamenta priekšsēdētāja 
rīcība imunitātes apstiprināšanai 

 1. Ja deputāts ir aizturēts vai viĦam ir 
liegta pārvietošanās brīvība, acīmredzami 
pārkāpjot viĦa privilēăijas un imunitāti, 
Parlamenta priekšsēdētājs pēc 
apspriešanās ar atbildīgās komitejas 
priekšsēdētāju un referentu var steidzamā 
kārtā uzĦemties iniciatīvu apstiprināt 
attiecīgā deputāta privilēăijas un 
imunitāti. Par savu iniciatīvu Parlamenta 
priekšsēdētājs paziĦo komitejai un 
informē Parlamentu. 

 2. Ja Parlamenta priekšsēdētājs izmanto 
pilnvaras, kas viĦam piešėirtas ar 
1. punktu, komiteja Parlamenta 
priekšsēdētāja iniciatīvu pieĦem zināšanai 
savas nākamās sanāksmes laikā. 
Vajadzības gadījumā komiteja var 
sagatavot ziĦojumu iesniegšanai 
Parlamentā. 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu lielākas skaidrības labad tiek ieviests jauns 6.b pants, kas attiecas uz ārkārtas 
situācijām. Ar grozījumu netiek ieviestas izmaiĦas pēc būtības. 
 
 

Grozījums Nr.  9 

Eiropas Parlamenta Reglaments 
7. pants – -1. punkts (jauns) 
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Spēkā esošais teksts Grozījums 

 -1. Par visiem Parlamenta 
priekšsēdētājam adresētajiem dalībvalsts 
kompetentas iestādes pieprasījumiem 
atcelt deputāta imunitāti vai deputāta vai 
bijušā deputāta pieprasījumiem aizstāvēt 
privilēăijas un imunitāti paziĦo 
plenārsēdē, un tos nodod atbildīgajai 
komitejai. 

Pamatojums 

Šis ir jauns punkts, kurā tiek paskaidrots procedūras pirmais posms, un tas aizstāj 6. panta 
2. un 3. punktu attiecīgi par imunitātes atcelšanas un aizstāvēšanas procedūrām, neieviešot 
nekādas izmaiĦas pēc būtības. 
 
 

Grozījums Nr.  10 

Eiropas Parlamenta Reglaments 
7. pants – 1. punkts 
 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

1. Atbildīgā komiteja nekavējoties un 
iesniegšanas secībā izskata pieprasījumus 
atcelt vai aizstāvēt imunitāti un 
privilēăijas. 

1. Komiteja nekavējoties, bet Ħemot vērā 
to salīdzinošo sarežăītību, izskata 
pieprasījumus atcelt vai aizstāvēt 
privilēăijas un imunitāti. 

Pamatojums 

ĥemot vērā to, ka imunitātes lietu tehniskā sarežăītība mēdz būt dažāda, praksē ne vienmēr ir 
iespējams pieprasījumus izskatīt tikai hronoloăiskā secībā. Ja šis noteikums tiktu stingri 
piemērots, sarežăītas lietas nevajadzīgi kavētu vienkāršu lietu izskatīšanu. Kompetentajai 
komitejai lietas ir jāizskata cik vien iespējams ātri, tomēr ir vajadzīga zināma rīcības brīvība 
attiecībā uz lietu izskatīšanas grafiku. 
 
 

Grozījums Nr.  11 

Eiropas Parlamenta Reglaments 
7. pants – 3. punkts 
 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

3. Komiteja var pieprasīt, lai attiecīgā 3. Komiteja var pieprasīt, lai attiecīgā 



 

 
 PE527.203/ 7 

 LV 

iestāde tai iesniedz visu informāciju un 
skaidrojumus, ko tā uzskata par 
vajadzīgiem, lai izlemtu par imunitātes 
atcelšanu vai aizstāvēšanu. Attiecīgajam 

deputātam dod iespēju sniegt 
paskaidrojumus, un viĦš var iesniegt tik 
daudz dokumentu vai cita veida rakstisku 
apliecinājumu, cik viĦš uzskata par 
vajadzīgu. ViĦu var pārstāvēt cits 
deputāts. 

iestāde tai iesniedz visu informāciju un 
skaidrojumus, ko tā uzskata par 
vajadzīgiem, lai izlemtu par imunitātes 
atcelšanu vai aizstāvēšanu. 

Pamatojums 

Noteikumi par uzklausīšanām būtu jāpārceĜ uz jaunu, detalizētāku punktu. 
 
 

Grozījums Nr.  12 

Eiropas Parlamenta Reglaments 
7. pants – 3.a punkts (jauns) 
 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 3.a Attiecīgajam deputātam dod iespēju 
tikt uzklausītam, viĦš var iesniegt jebkādu 
dokumentu vai cita veida rakstisku 
apliecinājumu, ko viĦš uzskata par 
vajadzīgu, un viĦu var pārstāvēt cits 
deputāts.  

 Deputāts nepiedalās debatēs — izĦemot 
uzklausīšanu — par pieprasījumu atcelt 
vai aizstāvēt viĦa imunitāti. 

 Komitejas priekšsēdētājs uzaicina 
deputātu uz uzklausīšanu, norādot 
datumu un laiku. Deputāts var atteikties 
no tiesībām tikt uzklausītam. 

 Ja deputāts pēc minētā uzaicinājuma 
uzklausīšanā nav piedalījies, tiek 
uzskatīts, ka viĦš ir atteicies no tiesībām 
tikt uzklausītam, izĦemot ja viĦš, minot 
iemeslus, ir lūdzis attaisnot viĦa 
nepiedalīšanos ierosinātajā datumā un 
laikā. Komitejas priekšsēdētājs izlemj, vai 
šāds pieprasījums attaisnot nepiedalīšanos 
ir pieĦemams, Ħemot vērā norādītos 
iemeslus, un šo lēmumu nav atĜauts 
pārsūdzēt. 
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 Ja komitejas priekšsēdētājs apstiprina 
pieprasījumu attaisnot nepiedalīšanos, 
viĦš uzaicina deputātu uz uzklausīšanu, 
nosakot jaunu datumu un laiku. Ja 
deputāts neievēro otro uzaicinājumu uz 
uzklausīšanu, procedūru turpina bez 
deputāta uzklausīšanas. Turpmāki 
pieprasījumi attaisnot nepiedalīšanos vai 
tikt uzklausītam vairs netiek pieĦemti. 

Pamatojums 

Šis grozījums attiecas uz deputātu tiesībām tikt uzklausītiem imunitātes lietās. Šie precizējumi ir 
veikti tāpēc, ka iepriekš atsevišėi deputāti ir Ĝaunprātīgi izmantojuši savas tiesības tikt 
uzklausītiem, izmantojot to kā līdzekli, lai aizkavētu procedūru un neĜautu Parlamentam 
pieĦemt lēmumu. Grozījuma mērėis ir nodrošināt, ka deputāti var tikt uzklausīti, bet viĦi nevar 
atkārtoti atlikt uzklausīšanu, lai bloėētu pret viĦiem vērstos tiesas procesus. Komitejas 
priekšsēdētājam tiek piešėirtas pilnvaras novērst šādus nepamatotus kavējumus. 
 
 

Grozījums Nr.  13 

Eiropas Parlamenta Reglaments 
7. pants – 5. punkts 
 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

5. Ja deputātam jāierodas tiesā kā 
lieciniekam vai ekspertam, imunitātes 
atcelšana nav jāpieprasa, ja:  

svītrots 

– deputātam nav jāierodas tiesā tajā dienā 
un laikā, kas viĦam liedz vai kavē pildīt 
deputāta pienākumus, vai arī ja viĦš var 
iesniegt rakstisku vai jebkādu citu 
paziĦojumu, kurš viĦam netraucē veikt 
deputāta pienākumus; 

 

– deputātam nav jāliecina par 
informāciju, ko viĦš ieguvis konfidenciālā 
veidā, pildot savas pilnvaras, un ko viĦš 
neuzskata par vajadzīgu izpaust. 

 

Pamatojums 

Šis punkts būtu jāpārvieto uz 6. pantu, jo tas skar jautājumu par to, vai imunitātes atcelšanas 
pieprasījums ir nepieciešams gadījumos, kad deputāti tiek aicināti liecināt tiesā. 
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Grozījums Nr.  14 

Eiropas Parlamenta Reglaments 
7. pants – 6. punkts 
 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

6. Privilēăiju vai imunitātes aizstāvēšanas 
gadījumos komiteja precizē, vai šie 
apstākĜi rada administratīva vai citāda 
veida šėēršĜus deputāta pārvietošanās 
brīvībai, viĦam ierodoties Parlamenta 
sanāksmju vietā vai to atstājot, vai 
deputāta viedokĜa paušanai vai balsošanai 
savu pilnvaru pildīšanas laikā, vai arī tie 
ir pielīdzināmi Protokola par privilēăijām 
un imunitāti 9. panta aspektiem, ko 
nenosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību 
akti, un iesniedz atbildīgajai iestādei 
priekšlikumu izdarīt vajadzīgos 
secinājumus. 

svītrots 

Pamatojums 

Šis punkts būtu jāpārvieto uz 6.a pantu, jo tas attiecas uz pamatkritērijiem deputāta imunitātes 
aizstāvēšanai. 
 
 

Grozījums Nr.  15 

Eiropas Parlamenta Reglaments 
7. pants – 10. punkts 
 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

10. Ja Parlamenta priekšsēdētājs īsteno 
tiesības, kas viĦam piešėirtas ar 6. panta 
4. punktu, atbildīgā komiteja Parlamenta 
priekšsēdētāja iniciatīvu Ħem vērā 
nākamās sanāksmes laikā. Vajadzības 
gadījumā komiteja var sagatavot 
ziĦojumu iesniegšanai Parlamentā.  

svītrots 

Pamatojums 

Šis punkts būtu jāpārvieto uz 6.b pantu, jo tas attiecas uz Parlamenta priekšsēdētāja pilnvarām 
steidzamos gadījumos. 
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Grozījums Nr.  16 
 
Eiropas Parlamenta Reglaments 
7. pants – 12.a punkts (jauns) 
 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 12.a Komiteja sagatavo šī panta 
piemērošanas principus. 

Pamatojums 

Šis papildinājums nav domāts, lai komiteja varētu veikt būtiskus grozījumus, jo tas ir 
plenārsēdes kompetencē. Mērėis ir nodrošināt, lai gadījumos, kad lietas ir līdzīgas, Juridiskā 
komitejā izdarītu arī līdzīgus secinājumus, tādējādi izveidojot sava veida vispārpieĦemtu 
praksi. 
 
 


