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13.1.2021 A9-0248/2

Grozījums Nr. 2
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Eiropas apcietināšanas ordera un nodošanas procedūras starp dalībvalstīm
(2019/2207(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. norāda, ka EAO būtu jāveicina un 
jāuzlabo, lai tas kļūtu efektīvāks, tūlītējs 
un respektētu valstu tiesu nolēmumus, 
vienlaikus ievērojot proporcionalitāti, jo, 
lai nodrošinātu viena no spēcīgākas 
Savienības mērķu izpildi, dalībvalstīm ir 
jāuzticas tiesību sistēmām un cietumu 
sistēmām citās dalībvalstīs, kurām šis 
mehānisms ir būtisks; atgādina, ka jebkāda 
savstarpējās atzīšanas pavājināšanās 
krimināllietās var izraisīt tikai tās 
vājināšanos citās jomās, kas kaitētu 
efektīvai kopējo politikas jomu, piemēram, 
iekšējā tirgus, risināšanai;

5. norāda, ka EAO varētu tikt 
veicināts un uzlabots, lai tas kļūtu 
efektīvāks, tūlītējs un respektētu valstu 
tiesu nolēmumus, vienlaikus ievērojot 
proporcionalitāti; tomēr atgādina, ka EAO 
nevar vērtēt atsevišķi, un uzskata, ka, lai 
panāktu spēcīgāku Savienību, ir 
nepieciešams, ka dalībvalstis savstarpējas 
atzīšanas principu piemēro tā, lai tas 
nenovirzītos no dalībvalstu pienākumiem 
aizsargāt personu pamattiesības un 
ievērot tiesiskumu, tādējādi panākot 
lielāku uzticēšanos citu dalībvalstu tiesību 
sistēmām un cietumu sistēmām, kurām šis 
mehānisms ir būtisks; atgādina, ka jebkāda 
savstarpējās atzīšanas pavājināšanās 
krimināllietās var izraisīt tās vājināšanos 
citās jomās, kas kaitētu efektīvai kopējo 
politikas jomu, piemēram, iekšējā tirgus, 
risināšanai; turklāt atgādina, ka 
procesuālo tiesību direktīvās noteikto 
minimālo kriminālprocesa garantiju 
mērķis ir nodrošināt taisnīgu tiesu; 
uzsver, ka tiesības uz taisnīgu tiesu ir 
ārkārtīgi svarīgas kā garantija tam, ka 
tiek aizsargātas personu pamattiesības un 
tiesiskums; uzskata, ka procesuālo tiesību 
ievērošanai vajadzētu būt ikviena EAO 
izpildes priekšnoteikumam, un atgādina, 
ka ir nepieciešamas pastiprinātas 
garantijas, lai novērstu EAO ļaunprātīgu 
izmantošanu;
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13.1.2021 A9-0248/3

Grozījums Nr. 3
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Eiropas apcietināšanas ordera un nodošanas procedūras starp dalībvalstīm
(2019/2207(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka EAO nevajadzētu 
izmantot ļaunprātīgi attiecībā uz 
maznozīmīgiem nodarījumiem, ja nav 
pamata pirmstiesas apcietinājumam; 
atgādina, ka EAO būtu jāizmanto tikai 
smagos noziedzīgos nodarījumos, ja tas ir 
absolūti nepieciešami un samērīgi; mudina, 
ja iespējams, pirms EAO izdošanas 
izmantot mazāk ierobežojošus juridiskos 
instrumentus, piemēram, EIR; norāda, ka 
izdevējiestādēm būtu jāveic samērīguma 
pārbaudes, ņemot vērā i) nodarījuma 
smagumu, ii) iespējamo sodu, kas 
piemērots, ja persona tiek atzīta par vainīgu 
iespējamā nodarījuma izdarīšanā, iii) 
personas aizturēšanas iespējamību 
izsniegšanas dalībvalstī pēc nodošanas, iv) 
ietekmi uz pieprasītās personas un tās 
ģimenes tiesībām un v) noziedzīgā 
nodarījumā cietušo intereses; aicina 
dalībvalstis un to tiesu iestādes bez liekas 
kavēšanās izskatīt EAO lietas, tiklīdz ir 
izsniegts EAO, lai līdz minimumam 
samazinātu pirmstiesas apcietinājumu; 

7. uzsver, ka EAO nevajadzētu 
izmantot attiecībā uz maznozīmīgiem 
nodarījumiem vai tādiem nolūkiem, kad 
ne vienmēr ir nepieciešams aizturēt 
cilvēkus, piemēram, aizdomās turēto 
personu sākotnējai nopratināšanai un 
pirmstiesas nopratināšanai; atgādina, ka 
EAO būtu jāizmanto tikai smagos 
noziedzīgos nodarījumos, ja tas ir absolūti 
nepieciešami un samērīgi; mudina, ja 
iespējams, pirms EAO izdošanas izmantot 
mazāk ierobežojošus juridiskos 
instrumentus, piemēram, EIR; norāda, ka 
izdevējiestādēm būtu jāveic samērīguma 
pārbaudes, kuras ietver tiesības apstrīdēt 
EAO izdošanu, pirms tiek izsniegts 
rīkojums par nodošanu, lai nepieļautu 
pamattiesību pārkāpumus, pirms kļūst 
pieejami ex post tiesiskās aizsardzības 
līdzekļi, un kurās ir ņemts vērā i) 
nodarījuma smagums, ii) iespējamais sods, 
kas piemērots, ja persona tiek atzīta par 
vainīgu iespējamā nodarījuma izdarīšanā, 
iii) personas aizturēšanas iespējamība 
izsniegšanas dalībvalstī pēc nodošanas, iv) 
ietekme uz pieprasītās personas un tās 
ģimenes tiesībām un v) noziedzīgā 
nodarījumā cietušo intereses; aicina 
dalībvalstis un to tiesu iestādes bez liekas 
kavēšanās izskatīt EAO lietas, tiklīdz ir 
izsniegts EAO, lai līdz minimumam 
samazinātu pirmstiesas apcietinājumu; 
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13.1.2021 A9-0248/4

Grozījums Nr. 4
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Eiropas apcietināšanas ordera un nodošanas procedūras starp dalībvalstīm
(2019/2207(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka saskaņā ar EST EAO 
izpildes atteikums ir savstarpējas atzīšanas 
izņēmums un ir jāinterpretē šauri35, ja ir 
piemērojams viens no neatzīšanas 
pamatiem (Pamatlēmuma 2002/548/TI 3. 
un 4. pants) vai viena no garantijām (tā 
paša pamatlēmuma 5. pants) vai saskaņā 
ar EST judikatūru; 

___________
35 Skat., piemēram, EST, lietu C-216/18 
PPU, tieslietu un līdztiesības ministrs.

8. uzsver, ka saskaņā ar EST EAO 
izpildes atteikums ir paredzēts kā 
savstarpējas atzīšanas izņēmums un ir 
jāinterpretē šauri35, ja saskaņā ar EST 
judikatūru ir piemērojams viens no 
neatzīšanas pamatiem (Pamatlēmuma 
2002/548/TI 3. un 4. pants) vai viena no 
garantijām (tā paša pamatlēmuma 5. pants), 
kā arī pienākums ievērot pamattiesības (tā 
paša pamatlēmuma 1. panta 3. punkts); 
norāda, ka izpildes tiesu iestādei ir 
pilnvaras atturēties no EAO īstenošanas, 
ja nodošanas rezultātā pieprasītā persona 
var tikt pakļauta necilvēcīgai vai 
pazemojošai attieksmei (Hartas 4. pants) 
1a vai pastāv reāls risks, ka tiks pārkāptas 
pamattiesības uz neatkarīgu tiesu un 
tādējādi tiesības uz taisnīgu tiesu (Hartas 
47. panta 2. punkts) 1b;

_______
1a EST, C-216/18 PPU, tieslietu un 
līdztiesības ministrs.
1b Apvienotās lietas C-404/15 un C-659/15 
PPU, Aranyosi un Căldăraru;
35 Skat., piemēram, EST, lietu C-216/18 
PPU, tieslietu un līdztiesības ministrs.
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13.1.2021 A9-0248/5

Grozījums Nr. 5
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Eiropas apcietināšanas ordera un nodošanas procedūras starp dalībvalstīm
(2019/2207(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka ir jāpieņem papildu 
horizontāli pasākumi, lai uzlabotu lojālas 
sadarbības principu, kā noteikts LES 
4. panta 3. punktā, un palielinātu 
savstarpējo uzticēšanos valstu 
krimināltiesību tiesu sistēmām, tādējādi 
veicinot tiesu iestāžu efektīvāku sadarbību; 
norāda, ka abpusējas sodāmības pārbaude 
savstarpēju atzīšanu ierobežo un saskaņā 
ar EST ir jāinterpretē šauri; tomēr uzsver, 
ka joprojām pastāv bažas par to, ka trūkst 
pienācīgas to noziedzīgo nodarījumu 
definīcijas, uz kuriem vairs neattiecas 
abpusējas sodāmības noteikums; norāda, ka 
ideālā gadījumā savstarpējai atzīšanai 
būtu jādarbojas automātiski37, 
nepārvērtējot būtiskos apsūdzības 
pamatus, un ka lēmumus nevajadzētu 
atteikt, ja vien nav iemesla atsaukties uz 
kādu no atteikuma pamatojumiem, kas 
izsmeļoši uzskaitīti EAO pamatlēmumā, 
vai ja vien citi apstākļi, kā to atzinusi 
Tiesa, nepamato ierobežojumu noteikšanu 
attiecībā uz savstarpējas atzīšanas un 
savstarpējas uzticēšanās starp 
dalībvalstīm principiem;

____________
37  Skat., piemēram, Komisijas 2000. gada 
26. jūlija paziņojumu par galīgo lēmumu 
savstarpēju atzīšanu krimināllietās 

11. uzskata, ka ir jāpieņem papildu 
horizontāli pasākumi, lai uzlabotu lojālas 
sadarbības principu, kā noteikts LES 
4. panta 3. punktā, un palielinātu 
savstarpējo uzticēšanos valstu 
krimināltiesību tiesu sistēmām, tādējādi 
veicinot tiesu iestāžu efektīvāku sadarbību; 
norāda, ka abpusējas sodāmības pārbaude, 
lai gan tā ir nepieciešama nolūkā 
nodrošināt, ka personu pamattiesības tiek 
pilnībā ievērotas, tiek uzskatīta par tādu, 
kas ierobežo savstarpējo atzīšanu, un 
saskaņā ar EST sniegto informāciju tā ir 
jāinterpretē šauri; tomēr uzsver, ka 
joprojām pastāv bažas par to, ka trūkst 
pienācīgas to noziedzīgo nodarījumu 
definīcijas, uz kuriem vairs neattiecas 
abpusējas sodāmības noteikums; tomēr 
norāda, ka, ņemot vērā pieaugošos 
trūkumus tiesiskuma jomā dažās 
dalībvalstīs, savstarpējai atzīšanai 
nevajadzētu darboties automātiski37, bet 
gan izpildes iestādei ir jāizvērtē katrs 
gadījums; turklāt norāda, ka ir 
nepieciešama abpusējas sodāmības 
pārbaude, ņemot vērā to, ka nav pilnībā 
saskaņotu materiālo krimināltiesību, kā 
arī to, ka nav minimālo procesuālo 
standartu;

___________
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(COM(2000)0495). 37  Skat., piemēram, Komisijas 2000. gada 
26. jūlija paziņojumu par galīgo lēmumu 
savstarpēju atzīšanu krimināllietās 
(COM(2000)0495).
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13.1.2021 A9-0248/6

Grozījums Nr. 6
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Eiropas apcietināšanas ordera un nodošanas procedūras starp dalībvalstīm
(2019/2207(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka ir svarīgi izvērtēt iespēju 
iekļaut papildu nodarījumus vai 
nodarījumu kategorijas, piemēram, 
noziegumus pret vidi (piem., nodarījumus 
par kuģu radīto piesārņojumu), noteiktus 
nodokļu nemaksāšanas veidus, naida 
noziegumus, seksuālu vardarbību, ar 
dzimumu saistītu vardarbību, 
nodarījumus, kas izdarīti ar digitāliem 
līdzekļiem, piemēram, identitātes zādzību, 
nodarījumus, kas saistīti ar vardarbību 
vai nopietniem draudiem dalībvalstu 
sabiedriskajai kārtībai, un noziegumus 
pret dalībvalstu konstitucionālo 
integritāti, kas izdarīti, izmantojot 
vardarbību, genocīda noziegumus, 
noziegumus pret cilvēci un kara 
noziegumus, ņemot vērā, ka ir jāstiprina 
saistības attiecībā uz tiesu iestāžu 
sadarbību, tiesiskumu un pamattiesībām; 
uzsver, ka ciešāka tiesu iestāžu sadarbība 
attiecībā uz šāda veida nodarījumiem 
palīdzētu Savienībai sasniegt tās 
prioritāros mērķus, vienlaikus stiprinot 
demokrātijas un tiesiskuma ievērošanas 
jēdzienu Savienībā;

14. uzsver, ka pārrobežu dimensija 
arvien lielākam skaitam nodarījumu, 
piemēram, noziegumiem pret vidi (piem., 
nodarījumiem par kuģu radīto 
piesārņojumu), noteiktiem nodokļu 
nemaksāšanas veidiem, seksuālai 
vardarbībai, ar dzimumu saistītai 
vardarbībai, nodarījumiem, kas izdarīti ar 
digitāliem līdzekļiem, piemēram, 
identitātes zādzība, genocīda 
noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci 
un kara noziegumiem, padara tiesiskuma 
un pamattiesību ievērošanu dalībvalstīs 
vēl jo būtiskāku, jo īpaši attiecībā uz tiesu 
iestāžu neatkarību un tiesībām uz taisnīgu 
tiesu; atgādina, ka, ņemot vērā tiesiskuma 
trūkumu pieaugumu dažās dalībvalstīs un 
to, ka nav pilnībā saskaņotu materiālo 
krimināltiesību, kā arī minimālo 
procesuālo standartu, to nodarījumu 
saraksta paplašināšana, kuriem nav 
nepieciešama abpusējas sodāmības 
pārbaude, varētu apdraudēt personu 
pamattiesības;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/7

Grozījums Nr. 7
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Eiropas apcietināšanas ordera un nodošanas procedūras starp dalībvalstīm
(2019/2207(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
34.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 34.a uzskata, ka būtu jāīsteno efektīva 
brīvības atņemšanas iestāžu sistēmu 
ilgtermiņa pārvaldība, samazinot 
ieslodzīto skaitu, biežāk izmantojot ar 
brīvības atņemšanu nesaistītus sodus, 
piemēram, sabiedrisko darbu, finansiālus 
sodus un elektronisku uzraudzību; uzsver, 
ka brīvības atņemšanai alternatīvi 
pasākumi būtu jāapsver visā 
krimināljustīcijas ķēdē; aicina Komisiju 
pastiprināt centienus šajā virzienā un 
izveidot ES mehānismu cietumu un 
ieslodzījuma apstākļu uzraudzībai;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/8

Grozījums Nr. 8
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Eiropas apcietināšanas ordera un nodošanas procedūras starp dalībvalstīm
(2019/2207(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. aicina Komisiju pētīt, vai ir 
iespējams papildināt instrumentus par 
procesuālajām tiesībām, piemēram, par 
pierādījumu pieņemamību un ieslodzījuma 
vietu apstākļiem pirmstiesas aizturēšanā, jo 
īpaši pamatojoties uz Eiropas Padomes 
standartiem vai tos pārsniedzot, tostarp 
attiecībā uz pirmstiesas apcietinājuma 
termiņiem; norāda, ka Komisijai būtu 
jācenšas panākt visaugstākos standartus, 
vienlaikus ievērojot subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principus; aicina 
Komisiju stiprināt informācijas 
instrumentus valstu izpildiestādēm par 
pirmstiesas apcietinājuma un ieslodzījuma 
apstākļiem katrā dalībvalstī; 

37. aicina Komisiju pētīt, vai ir 
iespējams papildināt instrumentus par 
procesuālajām tiesībām, piemēram, par 
pierādījumu pieņemamību un ieslodzījuma 
vietu apstākļiem pirmstiesas aizturēšanā, jo 
īpaši pamatojoties uz Eiropas Padomes 
standartiem vai tos pārsniedzot, tostarp 
attiecībā uz pirmstiesas apcietinājuma 
termiņiem; norāda, ka Komisijai būtu 
jācenšas panākt visaugstākos standartus, 
vienlaikus ievērojot subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principus; uzskata, ka 
minimālo standartu neesamība attiecībā 
uz apstākļiem cietumos un pirmstiesas 
apcietinājumu ES līmenī, pirmstiesas 
apcietinājuma izmantošanas ierobežošana 
līdz galējam līdzeklim un alternatīvu 
izskatīšana apvienojumā ar pienācīga 
novērtējuma trūkumu par to, vai lietas ir 
gatavas tiesai, var novest pie tā, ka 
aizdomās turētie un apsūdzētie 
pirmstiesas apcietinājumā pavada 
nepamatotus un pārmērīgus laikposmus; 
atgādina, ka Covid-19 pandēmija šo 
situāciju ir vēl vairāk saasinājusi; aicina 
Komisiju sasniegt ES minimuma 
standartus, jo īpaši attiecībā uz 
kriminālprocesuālajiem aizsardzības 
līdzekļiem un apcietinājuma un 
ieslodzījuma apstākļiem, kā arī stiprināt 
informācijas instrumentus valstu 
izpildiestādēm par pirmstiesas 
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apcietinājuma un ieslodzījuma apstākļiem 
katrā dalībvalstī; 

Or. en



AM\1222215LV.docx PE662.824v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

13.1.2021 A9-0248/9

Grozījums Nr. 9
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Eiropas apcietināšanas ordera un nodošanas procedūras starp dalībvalstīm
(2019/2207(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
37.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 37.a uzsver , ka nav mehānisma, kas 
nodrošinātu pienācīgu uzraudzību 
attiecībā uz garantijām, ko sniedz 
izsniegšanas tiesu iestādes pēc nodošanas; 
prasa Komisijai izpētīt iespējamos 
pasākumus šajā virzienā;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/10

Grozījums Nr. 10
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Eiropas apcietināšanas ordera un nodošanas procedūras starp dalībvalstīm
(2019/2207(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. norāda uz ECT standartiem, kā arī 
prasībām, kas noteiktas Direktīvā 
2013/48/ES par tiesībām uz advokāta 
palīdzību un Direktīvā 2010/64/ES par 
tiesībām uz mutisko un rakstisko 
tulkojumu; mudina Komisiju un 
dalībvalstis nodrošināt, ka gan tiesību 
aktos, gan praksē tiek garantētas tiesības uz 
advokāta pieejamību un juridisko palīdzību 
gan izsniegšanas, gan izpildes dalībvalstīs; 

42. norāda uz ECT standartiem, kā arī 
prasībām, kas noteiktas Direktīvā 
2013/48/ES par tiesībām uz advokāta 
palīdzību un Direktīvā 2010/64/ES par 
tiesībām uz mutisko un rakstisko 
tulkojumu; atgādina, ka pienācīga laika 
nodrošināšana lietas sagatavošanai un 
pilnīga un ātra piekļuve lietas materiāliem 
uzlabotu pārstāvības kvalitāti; uzsver, ka, 
ņemot vērā EAO tiesvedības pārrobežu 
raksturu, kad tiesvedībā bieži iesaistīti 
atbildētāji, kas nerunā izpildes dalībvalsts 
valodā, piekļuves nodrošināšana mutiskās 
tulkošanas pakalpojumiem tiesvedības 
sākumposmā un jo īpaši saziņas ar 
advokātiem veicināšana ir būtiska 
taisnīgas tiesvedības garantija un prasība 
saskaņā ar Direktīvu 2010/64/ES; mudina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka gan 
tiesību aktos, gan praksē tiek garantētas 
tiesības uz advokāta pieejamību un 
juridisko palīdzību gan izsniegšanas, gan 
izpildes dalībvalstīs; 

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Eiropas apcietināšanas ordera un nodošanas procedūras starp dalībvalstīm
(2019/2207(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. apgalvo, ka EAO ir efektīvs; tomēr 
uzskata, ka galvenie jautājumi saistībā ar 
EAO ir saistīti ar tā saskaņotību un 
efektivitāti, kur ir iespējami uzlabojumi, 
pat ja ir izvirzīti ierobežoti jautājumi par 
atbilstību ES vērtībām un pamattiesībām; 

43. apgalvo, ka EAO ir efektīvs; tomēr 
uzskata, ka galvenie jautājumi saistībā ar 
EAO ir saistīti ar atbilstību ES vērtībām 
un pamattiesībām; tomēr uzsver, ka 
pastāv arī jautājumi par saskaņotību un 
efektivitāti; 

Or. en


