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Normatīvas rezolūcijas projekts 

27. grozījumu izteikt šādi: 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Eurojust saglabā kompetenci: 

 a) attiecībā uz noziedzīgiem 

nodarījumiem, kas minēti Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2017. gada 

5. jūlija Direktīvā ES/2017/1371 par cīņu 

pret krāpšanu, kas skar Savienības 

finanšu intereses, izmantojot 

krimināltiesības (PIF direktīva), ciktāl uz 

to neattiecas EPPO kompetence vai EPPO 

neīsteno savu kompetenci; 

 b) gadījumos, kas saistīti ar PIF 

direktīvā minētajiem noziedzīgajiem 
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nodarījumiem, attiecībā uz 

pieprasījumiem no dalībvalstīm, kuras 

nepiedalās EPPO; 

 c) gadījumos, kad iesaistītas 

dalībvalstis, kuras piedalās ciešākā 

sadarbībā, un dalībvalstis, kuras 

nepiedalās EPPO, attiecībā uz 

pieprasījumiem no dalībvalstīm, kuras 

nepiedalās EPPO, un uz pieprasījumiem, 

ko iesniedz pati EPPO. 

 _________________ 

 * OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp. 

 

37. grozījumu izteikt šādi: 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Pēc kompetentās iestādes lūguma 

Eurojust sniedz rakstisku atzinumu par 

atkārtotiem atteikumiem vai sarežģījumiem 

saistībā ar tiesu iestāžu sadarbības lūgumu 

un lēmumu izpildi, tostarp pamatotiem uz 

instrumentiem, ar ko īsteno savstarpējas 

atzīšanas principu, ja to nevar atrisināt, 

attiecīgajām kompetentajām valsts 

iestādēm savstarpēji vienojoties vai 

iesaistot attiecīgos valsts pārstāvjus. 

Atzinumu nekavējoties nosūta attiecīgajām 

dalībvalstīm. 

5. Pēc kompetentās iestādes lūguma 

vai pēc savas iniciatīvas Eurojust sniedz 

rakstisku atzinumu par atkārtotiem 

atteikumiem vai sarežģījumiem saistībā ar 

tiesu iestāžu sadarbības lūgumu un lēmumu 

izpildi, tostarp pamatotiem uz 

instrumentiem, ar ko īsteno savstarpējas 

atzīšanas principu, ja to nevar atrisināt, 

attiecīgajām kompetentajām valsts 

iestādēm savstarpēji vienojoties vai 

iesaistot attiecīgos valsts pārstāvjus. 

Atzinumu nekavējoties nosūta attiecīgajām 

dalībvalstīm. 

 

39. grozījumu izteikt šādi: 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Valsts pārstāvju un viņu vietnieku 

pilnvaru termiņš ir četri gadi, un to var 

pagarināt vienu reizi. 

 Pēc pilnvaru termiņa beigām vai pēc 

atkāpšanās no amata valsts pārstāvji 
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paliek amatā, kamēr pilnvaru termiņš ir 

pagarināts vai kamēr valsts pārstāvji ir 

aizstāti. 

48. grozījums tiek dzēsts. 

 

Šāds grozījums tiek iekļauts pēc 51. grozījuma: 

 

Grozījums Nr.  194 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Valsts pārstāvju un viņu vietnieku 

pilnvaru termiņš ir vismaz četri gadi, un 

to var pagarināt vienu reizi. Pēc pilnvaru 

termiņa beigām vai pēc atkāpšanās no 

amata valsts pārstāvji paliek amatā, 

kamēr pilnvaru termiņš ir pagarināts vai 

kamēr valsts pārstāvji ir aizstāti. 

Svītrots 

 

90. grozījumu izteikt šādi: 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes 

un Eurojust apmainās ar jebkādu 

informāciju, kas nepieciešama Eurojust 

uzdevumu veikšanai saskaņā ar 2. un 

4. pantu, kā arī ar noteikumiem par datu 

aizsardzību, kas izklāstīti šajā regulā. Tas 

ietver vismaz 5., 6. un 7. punktā minēto 

informāciju. 

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes 

un Eurojust apmainās ar jebkādu 

informāciju, kas nepieciešama Eurojust 

uzdevumu veikšanai saskaņā ar 2. un 

4. pantu, kā arī ar ES tiesību aktiem par 

datu aizsardzību, kas izklāstīti šajā regulā. 

Tas ietver vismaz 4., 5. un 6. punktā 

minēto informāciju. 
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96. grozījumu izteikt šādi: 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts 

 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valstu kompetentās iestādes nekavējoties 

atbild uz Eurojust lūgumiem un 

atzinumiem, kas sniegti saskaņā ar 

4. pantu. Ja attiecīgo dalībvalstu 

kompetentās iestādes izlemj nepildīt 

4. panta 2. punktā minēto lūgumu vai 

neņemt vērā 4. panta 4. vai 5. punktā 

minēto atzinumu, tās nekavējoties informē 

Eurojust par savu lēmumu un par šāda 

lēmuma iemesliem. Ja lūguma izpildes 

atteikumu nav iespējams pamatot tādēļ, 

ka tas kaitētu būtiskām valsts drošības 

interesēm vai apdraudētu personu 

drošību, tad dalībvalsts kompetentās 

iestādes var atsaukties uz operatīviem 

iemesliem. 

Valstu kompetentās iestādes bez liekas 

kavēšanās (steidzamos gadījumos 

Eurojust var noteikt termiņu atbildes 

sniegšanai) atbild uz Eurojust lūgumiem 

un atzinumiem, kas sniegti saskaņā ar 

4. pantu. Attiecīgo dalībvalstu kompetentās 

iestādes pilda 4. panta 2. punktā minēto 

Eurojust lūgumu vai ņem vērā 4. panta 4. 

vai 5. punktā minēto rakstisko atzinumu, 

izņemot gadījumus, kad tās var pamatotā 

atzinumā Eurojust pieradīt, ka tūlītēja 

izpilde apdraudētu jau notiekošas 

izmeklēšanas sekmīgumu vai kādas 

privātpersonas drošību. Visi gadījumi, kad 

tiek kavēta 4. pantā minēto Eurojust 

lūgumu un atzinumu izpilde, ir pienācīgi 

jāpamato. 

(Attiecas uz visām valodām). 

 


