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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

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

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

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

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz digitālu 
informācijas apmaiņu terorisma lietās groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2018/1727 un Padomes Lēmumu 2005/671/TI
(COM(2021)0757 – C9-0449/2021 – 2021/0393(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2021)0767),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 16. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0441/2021),

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

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A9-0261/2022),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Terorisma iedarbīgā apkarošanā ļoti 
svarīga ir ar teroristu nodarījumu 
izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu saistītas 
informācijas apmaiņa starp kompetentajām 
iestādēm un Savienības aģentūrām. Ir 
būtiski iegūt pēc iespējas pilnīgāku un 
jaunāku informāciju. Terorisma draudu 
pastāvēšana, kā arī šīs parādības 
sarežģītība rada vajadzību pēc arvien 

(7) Terorisma iedarbīgā apkarošanā ļoti 
svarīga ir ar teroristu nodarījumu 
izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu saistītas 
informācijas apmaiņa starp kompetentajām 
iestādēm un Savienības aģentūrām. Ir 
būtiski iegūt pēc iespējas pilnīgāku, 
strukturētāku, jaunāku un organizētāku 
informāciju un sistemātiski šajā 
informācijā dalīties, izmantojot kopīgu 
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plašākas informācijas apmaiņas. struktūru.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tā kā teroristu organizācijas arvien 
vairāk iesaistās citu veidu smagos 
noziegumos, piemēram, cilvēku 
tirdzniecībā, narkotiku tirdzniecībā vai 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, arī 
jāpārbauda tiesvedība attiecībā uz šādiem 
smagiem noziegumiem.

(8) Tā kā teroristu organizācijas arvien 
vairāk iesaistās citu veidu smagos 
noziegumos un organizētajā noziedzībā, 
piemēram, cilvēku tirdzniecībā, narkotiku 
tirdzniecībā, finanšu noziedzībā vai 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, ir 
arī jāpārbauda tiesvedība attiecībā uz 
šādiem smagiem noziegumiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai Eurojust varētu identificēt 
saiknes starp pārrobežu tiesvedības 
procesiem pret teroristu nodarījumos 
aizdomās turētām personām, kā arī saiknes 
starp tiesvedības procesiem pret teroristu 
nodarījumos aizdomās turētām personām 
un Eurojust apstrādāto informāciju, kas 
saistīta ar citām smagu noziegumu lietām, 
ir svarīgi, lai Eurojust saņemtu pietiekami 
daudz informācijas, lai varētu veikt šo 
datu šķērspārbaudi.

(9) Lai Eurojust varētu identificēt 
saiknes starp pārrobežu tiesvedības 
procesiem pret teroristu nodarījumos 
aizdomās turētām personām, kā arī saiknes 
starp tiesvedības procesiem pret teroristu 
nodarījumos aizdomās turētām personām 
un Eurojust apstrādāto informāciju, kas 
saistīta ar citām smagu noziegumu lietām, 
ir svarīgi, lai Eurojust no kompetentajām 
iestādēm bez kavēšanās un pēc iespējas 
agrāk saņemtu informāciju, kas vajadzīga, 
lai varētu veikt šo datu šķērspārbaudi un 
identificēt minētās savstarpējās saiknes.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai sniegtu šādus datus, 
kompetentajām iestādēm ir precīzi jāzina, 
kāda veida informācija, kurā valsts 
tiesvedības posmā un kādās lietās tām 
jānosūta Eurojust. Paredzams, ka tas 
ievērojami palielinās Eurojust saņemtās 
informācijas apjomu.

(10) Lai sniegtu šādus datus, 
kompetentajām iestādēm ir precīzi jāzina, 
kāda veida informācija, kurā valsts 
kriminālprocesa posmā un kādās lietās tām 
jānosūta Eurojust. Kompetentajām valsts 
iestādēm informācija Eurojust būtu 
jānosūta daļēji automatizētā veidā un 
strukturēti. Daļēji automatizēts veids ir 
tāds, kurā informācijas pārraidīšanai 
izmantotais režīms ir daļēji automatizēts 
un daļēji cilvēka kontrolēts. Paredzams, ka 
tas ievērojami palielinās Eurojust saņemtās 
informācijas kvalitāti un relevanci.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ieviešot jaunas pilnvaras kopīgot, 
uzglabāt un salīdzināt datus, tiks 
ievērojami palielināts Eurojust apstrādāto 
datu apjoms. Tādēļ būtu jāparedz papildu 
finanšu resursi, cilvēkresursi un tehniskie 
resursi.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai identificētu saiknes starp 
terorisma izmeklēšanu un tiesvedību pret 
teroristu nodarījumos aizdomās turētām 
personām, ļoti svarīgi ir uzticami 
identifikācijas dati. Tā kā pastāv 
neskaidrības attiecībā uz burtciparu 
datiem, jo īpaši attiecībā uz trešo valstu 
valstspiederīgajiem, vajadzētu būt iespējai 

(12) Ir izšķirīgi svarīgi apmainīties ar 
uzticamiem identifikācijas datiem, lai 
identificētu saiknes starp terorisma 
izmeklēšanu un tiesvedību pret teroristu 
nodarījumos aizdomās turētām personām, 
kā arī lai glabātu un apmainītos ar datu 
kopu, kas nodrošina, ka personas, uz 
kurām attiecas šāda terorisma 
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apmainīties ar biometriskajiem datiem. Tā 
kā biometriskie dati ir sensitīvi un 
biometrisko datu apstrāde ietekmē privātās 
un ģimenes dzīves neaizskaramību un 
personas datu aizsardzību, kas paredzētas 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. 
un 8. pantā, katrā gadījumā 
kompetentajām iestādēm un Eurojust būtu 
jāveic stingra nepieciešamības pārbaude.

izmeklēšana vai tiesvedība, var uzticami 
identificēt. Tāpēc biometrisko datu 
izmantošana ir ļoti svarīga, tā kā pastāv 
neskaidrības par burtciparu datiem, jo īpaši 
attiecībā uz trešo valstu 
valstspiederīgajiem, jo aizdomās turētie 
dažkārt izmanto viltus identitāti vai 
dubultidentitāti un šādi dati bieži vien ir 
vienīgā saikne ar aizdomās turētajiem 
izmeklēšanas posmā. Tādēļ, ja saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem par kriminālprocesu 
vai procesuālajām tiesībām 
kriminālprocesā kompetentās valsts 
iestādes glabā un vāc biometriskos datus 
un tām ir atļauts tos pārsūtīt, tām būtu ar 
šādiem datiem jāapmainās ar Eurojust. Tā 
kā biometriskie dati ir sensitīvi un 
biometrisko datu apstrāde ietekmē privātās 
un ģimenes dzīves neaizskaramību un 
personas datu aizsardzību, kas paredzētas 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
7. un 8. pantā, šādi dati būtu jānosūta 
pilnīgi atbilstoši nepieciešamības, 
proporcionalitātes un mērķa ierobežojuma 
principiem un tikai nolūkā identificēt 
indivīdus, uz kuriem attiecas ar terorismu 
saistīts kriminālprocess.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Tā kā informācija par pastāvošajām 
saiknēm ar citiem tiesvedības procesiem ir 
visnoderīgākā izmeklēšanas agrīnā posmā, 
ir nepieciešams, lai kompetentās iestādes 
sniegtu informāciju Eurojust, tiklīdz tiek 
iesaistītas tiesu iestādes. Ja valstu 
kompetentās iestādes jau zina par 
savstarpējām saiknēm, tām attiecīgi būtu 
jāinformē Eurojust.

(13) Tā kā informācija par pastāvošajām 
saiknēm ar citiem tiesvedības procesiem ir 
visnoderīgākā izmeklēšanas agrīnā posmā, 
ir nepieciešams, lai kompetentās iestādes 
sniegtu informāciju Eurojust, tiklīdz lieta 
tiek nodota tiesu iestādei saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem. Atkarībā no 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem lieta 
būtu jāuzskata par nodotu tiesu iestādei 
tad, ja, piemēram, tiesu iestāde ir 
informēta par notiekošu izmeklēšanu, 
apstiprina vai uzdod veikt izmeklēšanas 
pasākumu vai nolemj veikt 
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kriminālvajāšanu. Ja valstu kompetentās 
iestādes jau zina par savstarpējām saiknēm 
starp kriminālprocesiem, tām attiecīgi 
būtu jāinformē Eurojust.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu Eiropas Tiesu 
iestāžu pretterorisma reģistrā iekļauto datu 
precizitāti, agrīnā posmā identificētu 
savstarpējās saiknes un nodrošinātu 
termiņu ievērošanu, valstu kompetentajām 
iestādēm būtu regulāri jāatjaunina sniegtā 
informācija. Šādos atjauninājumos būtu 
jāiekļauj jauna informācija par personu, 
pret kuru notiek izmeklēšana, tiesas 
lēmumiem, piemēram, par pirmstiesas 
apcietinājumu vai tiesvedības sākšanu, un 
tiesiskās sadarbības lūgumiem vai 
identificētajām saiknēm ar citām 
jurisdikcijām.

(14) Lai nodrošinātu Eiropas Tiesu 
iestāžu pretterorisma reģistrā iekļauto datu 
precizitāti, pēc iespējas agrīnā 
izmeklēšanas posmā identificētu 
savstarpējās saiknes vai skaidrus aizdomās 
turētos un nodrošinātu termiņu ievērošanu, 
valstu kompetentajām iestādēm būtu 
jāsniedz atjaunināta informācija, tiklīdz tā 
pieejama. Šādos atjauninājumos būtu 
jāiekļauj jauna informācija par personu, 
pret kuru notiek izmeklēšana, procesa 
norisēm un tiesas lēmumiem, piemēram, 
par pirmstiesas apcietinājumu vai 
tiesvedības sākšanu, un tiesiskās sadarbības 
lūgumiem vai identificētajām saiknēm ar 
citām jurisdikcijām, kā arī vainu 
noliedzošiem spriedumiem un 
attaisnošanu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā tiesvedības pret 
teroristu nodarījumos aizdomās turētajām 
personām sensitīvo raksturu, valstu 
kompetentajām iestādēm ne vienmēr ir 
iespējams apmainīties ar informāciju par 
teroristu nodarījumiem agrīnā posmā. 
Šādām atkāpēm no pienākuma sniegt 
informāciju vienmēr vajadzētu būt 

(15) Valstu kompetentajām iestādēm 
nevajadzētu būt pienākumam agrīnākajā 
posmā kopīgot ar Eurojust informāciju 
par teroristu nodarījumiem, ja tas 
apdraudētu notiekošu lietu izmeklēšanu 
vai indivīda drošību vai būtu pretrunā 
attiecīgās dalībvalsts būtiskām drošības 
interesēm. Šādas atkāpes no pienākuma 
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izņēmumam. sniegt informāciju būtu jāpiemēro tikai 
ārkārtas apstākļos un katrā gadījumā 
atsevišķi. Apsverot, vai piemērot atkāpi no 
šā pienākuma, būtu pienācīgi jāņem vērā, 
ka Eurojust valstu iestāžu sniegto 
informāciju apstrādā saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem par datu 
aizsardzību, vienlaikus ņemot vērā arī 
tiesvedības konfidencialitāti.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai apmainītos ar sensitīviem 
datiem starp valstu kompetentajām 
iestādēm un Eurojust un apstrādātu tos tā, 
ka šādi dati tiek aizsargāti pret neatļautu 
izpaušanu un kiberuzbrukumiem, būtu 
jāizmanto droši sakaru kanāli, piemēram, 
droši sakaru savienojumi, kas minēti 
Padomes Lēmuma 2008/976/TI 9. pantā35, 
vai decentralizētā IT sistēma, kas definēta 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) […/…] [Regula par tiesu iestāžu 
sadarbības digitalizāciju]36, neskarot 
turpmāko tehnoloģiju attīstību. Lai droši 
apmainītos ar datiem un aizsargātu 
sakaru un datu apmaiņas integritāti, lietu 
pārvaldības sistēmai vajadzētu būt 
savienotai ar šādām drošām sakaru 
sistēmām un atbilst augstiem 
kiberdrošības standartiem.

(16) Lai apmainītos ar sensitīviem 
datiem starp valstu kompetentajām 
iestādēm un Eurojust un apstrādātu tos tā, 
ka šādi dati tiek aizsargāti pret neatļautu 
izpaušanu un kiberuzbrukumiem, būtu 
jāizmanto droši sakaru kanāli, piemēram, 
droši sakaru savienojumi, kas minēti 
Padomes Lēmuma 2008/976/TI 9. pantā, 
vai decentralizētā IT sistēma, kas definēta 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) […/…] [Regula par tiesu iestāžu 
sadarbības digitalizāciju], neskarot 
turpmāko tehnoloģiju attīstību.

__________________ __________________
35 Padomes Lēmums 2008/976/TI (2008. 
gada 16. decembris) par Eiropas Tiesiskās 
sadarbības tīklu (OV L 348, 24.12.2008., 
130. lpp.).

35 Padomes Lēmums 2008/976/TI (2008. 
gada 16. decembris) par Eiropas Tiesiskās 
sadarbības tīklu (OV L 348, 24.12.2008., 
130. lpp.).

36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) […/…] par tiesu iestāžu sadarbības 
digitalizāciju un tiesu iestāžu pieejamību 
civillietās, komerclietās un krimināllietās 
(OV L…).

36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) […/…] par tiesu iestāžu sadarbības 
digitalizāciju un tiesu iestāžu pieejamību 
civillietās, komerclietās un krimināllietās 
(OV L…).
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai ar datiem apmainītos droši un 
aizsargātu saziņas un datu apmaiņas 
integritāti, lietu pārvaldības sistēma būtu 
jāsavieno ar drošiem sakaru kanāliem, 
piemēram, drošiem sakaru 
savienojumiem, kas minēti Padomes 
Lēmuma 2008/976/TI 9. pantā, vai 
decentralizēto IT sistēmu, kas definēta 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) […/…] [Regula par tiesu iestāžu 
sadarbības digitalizāciju], un tai būtu 
jāatbilst augstiem kiberdrošības 
standartiem. Šādus drošus sakaru kanālus 
var izmantot arī, lai lietu pārvaldības 
sistēmu savienotu ar citām ES 
informācijas sistēmām, ciktāl minēto 
sistēmu izveides tiesību akti paredz 
Eurojust piekļuvi.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai Eurojust varētu droši apstrādāt 
sensitīvos personas datus, ir nepieciešama 
modernizēta lietu pārvaldības sistēma. 
Jaunajā sistēmā jābūt integrētām un 
iespējotām Eiropas Tiesu iestāžu 
pretterorisma reģistra funkcionalitātēm, un 
tai jāuzlabo Eurojust spējas atklāt saiknes.

(19) Lai Eurojust varētu droši apstrādāt 
sensitīvos personas datus, ir nepieciešama 
modernizēta lietu pārvaldības sistēma. 
Jaunajā sistēmā jābūt integrētām un 
iespējotām Eiropas Tiesu iestāžu 
pretterorisma reģistra funkcionalitātēm, un 
tai jāuzlabo Eurojust spējas atklāt 
savstarpējās saiknes, vienlaikus principiāli 
pilnībā izmantojot mehānismus 
biometrisko datu salīdzināšanai, kuri jau 
pastāv un ir ieviesti valsts vai Savienības 
līmenī.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Teroristu darbības bieži skar divas 
vai vairākas dalībvalstis. Terorismam jau 
agrāk bija izteikts pārrobežu komponents. 
Tomēr līdz ar elektroniskās saziņas 
izmantošanu un pieejamību pārrobežu 
sadarbība starp teroristu nodarījumu 
izdarītājiem ir ievērojami paplašinājusies. 
Tāpēc teroristu nodarījumi pēc būtības 
būtu jāuzskata par transnacionāliem, ja 
vien lietas īpašie apstākļi skaidri nenorāda, 
ka tie attiecas tikai uz vienu valsti.

(21) Mūsdienās terorisms, smagi 
noziegumi un organizētā noziedzība ir ļoti 
dinamiskas un globalizētas parādības, kas 
bieži skar divas vai vairākas dalībvalstis. 
Terorismam jau agrāk bija izteikts 
pārrobežu komponents. Tomēr līdz ar 
elektroniskās saziņas izmantošanu un 
pieejamību pārrobežu sadarbība starp 
teroristu nodarījumu izdarītājiem ir 
ievērojami paplašinājusies. Brīdī, kad lieta 
tiek nodota tiesu iestāde, teroristu 
nodarījuma starptautiskais raksturs var 
nebūt zināms. Tomēr teroristu 
nodarījuma starptautisko raksturu ir 
iespējams atklāt ar datu šķērspārbaužu 
palīdzību, ko veic Eurojust. Tāpēc 
teroristu nodarījumu izmeklēšanai vai 
kriminālvajāšanai par tiem ir 
nepieciešama koordinācija un sadarbība 
starp kriminālvajāšanas iestādēm vai 
kopīga kriminālvajāšana, kā paredzēts 
LESD 85. pantā. Informācijas apmaiņa ar 
Eurojust par terorisma lietām būtu jāveic 
laikus, ja vien lietas īpašie apstākļi skaidri 
nenorāda, ka tā attiecas tikai uz vienu 
valsti.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Izmeklēšanu un kriminālvajāšanu 
terorisma lietās bieži kavē informācijas 
apmaiņas trūkums starp valstu 
izmeklēšanas un kriminālvajāšanas 
iestādēm. Lai varētu salīdzināt jaunus 

(22) Izmeklēšanu un kriminālvajāšanu 
terorisma lietās bieži kavē informācijas 
apmaiņas trūkums starp valstu 
izmeklēšanas un kriminālvajāšanas 
iestādēm. Lai varētu salīdzināt jaunus 
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terorisma izmeklēšanas procesus arī ar 
iepriekšējiem izmeklēšanas procesiem un 
konstatēt iespējamās saiknes, ir 
nepieciešams saglabāt datus par jebkuriem 
iepriekšējiem izmeklēšanas procesiem, ne 
tikai par tādiem, kas beigušies ar 
notiesājošu spriedumu, un jāpagarina 
datu glabāšanas termiņi Eiropas Tiesu 
iestāžu pretterorisma reģistrā. Tomēr 
jānodrošina, lai šādi dati tiktu apstrādāti 
tikai kriminālvajāšanas nolūkiem. Šo 
informāciju nedrīkst izmantot nekādiem 
citiem mērķiem, kā vien lai identificētu 
saiknes ar notiekošajiem izmeklēšanas un 
kriminālvajāšanas procesiem, kā arī šādu 
izmeklēšanas un kriminālvajāšanas procesu 
atbalstam.

terorisma izmeklēšanas procesus arī ar 
iepriekšējiem izmeklēšanas procesiem un 
konstatēt iespējamās saiknes, ir 
nepieciešams nodrošināt, ka datu 
glabāšanas periods par visām 
iepriekšējām izmeklēšanām un 
notiesājošiem spriedumiem ir adekvāts 
operatīvajām darbībām. Tādēļ ir 
nepieciešams pagarināt termiņus datu 
glabāšanai Eiropas Tiesu iestāžu 
pretterorisma reģistrā. Iespēja jaunas 
terorisma izmeklēšanas šķērspārbaudīt 
attiecībā arī pret iepriekšējām 
izmeklēšanām var palīdzēt konstatēt 
potenciālas saiknes un nozīmē, ka 
nepieciešama sadarbība. Šāda 
šķērspārbaude varētu atklāt, ka persona, 
kuru tur aizdomās vai pret kuru notiek 
kriminālvajāšana kādā dalībvalstī 
notiekošā lietā, bijusi turēta aizdomās vai 
pret to bijusi veikta kriminālvajāšana 
kādā jau pabeigtā lietā citā dalībvalstī. Tā 
varētu arī konstatēt saiknes starp 
notiekošām izmeklēšanām vai 
kriminālvajāšanām, kas citādi nebūtu 
zināmas. Tas tā ir pat tad, ja iepriekšējās 
izmeklēšanas ir beigušās ar attaisnojošu 
spriedumu vai ar galīgu lēmumu nesaukt 
pie kriminālatbildības. Tāpēc ir jāglabā 
dati par visām iepriekšējām 
izmeklēšanām, ne tikai par notiesājošiem 
spriedumiem. Tomēr jānodrošina, lai šādi 
dati tiktu apstrādāti tikai kriminālvajāšanas 
nolūkiem. Šo informāciju nedrīkst izmantot 
nekādiem citiem mērķiem, kā vien lai 
identificētu saiknes ar notiekošajiem 
izmeklēšanas un kriminālvajāšanas 
procesiem, kā arī šādu izmeklēšanas un 
kriminālvajāšanas procesu atbalstam. Ja 
vien kompetentā valsts iestāde nenolemj 
citādi, Eurojust, izskatot katru gadījumu 
atsevišķi, vajadzētu būt iespējai turpināt 
apstrādāt šādus operatīvos datus. Ja pēc 
tam, kad lēmums attaisnot vai nesaukt pie 
kriminālatbildības ir kļuvis galīgs, 
kompetentā valsts iestāde nolemj, ka 
attaisnoto vai pie kriminālatbildības 
nesaukto personu datu apstrāde nav 
nepieciešama, piemēram, lietas īpatnību 
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vai attaisnošanas vai nesaukšanas pie 
kriminālatbildības iemeslu dēļ, minētie 
dati būtu jādzēš.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai gan Regula (ES) 2018/1727 
nodrošina juridisko pamatu sadarbībai un 
datu apmaiņai ar trešām valstīm, tā nesatur 
nekādus noteikumus par formālajiem un 
tehniskajiem aspektiem sadarbībā ar trešo 
valstu sadarbības prokuroriem, kas norīkoti 
darbam Eurojust, jo īpaši attiecībā uz viņu 
piekļuvi lietu pārvaldības sistēmai. 
Juridiskās noteiktības labad Regulā (ES) 
2018/1727 būtu jāsniedz skaidrs juridiskais 
pamats sadarbībai starp Eurojust un trešo 
valstu sadarbības prokuroriem un viņu 
piekļuvei Eurojust lietu pārvaldības 
sistēmai. Eurojust būtu jānodrošina 
atbilstīgi aizsardzības pasākumi un 
drošības pasākumi datu un pamattiesību 
aizsardzībai, izmantojot tehnisko uzbūvi un 
iekšējos noteikumus.

(24) Lai gan Regula (ES) 2018/1727 
nodrošina juridisko pamatu sadarbībai un 
datu apmaiņai ar trešām valstīm, tā nesatur 
nekādus noteikumus par formālajiem un 
tehniskajiem aspektiem sadarbībā ar trešo 
valstu sadarbības prokuroriem, kas norīkoti 
darbam Eurojust, jo īpaši attiecībā uz viņu 
piekļuvi lietu pārvaldības sistēmai. 
Juridiskās noteiktības labad Regulā (ES) 
2018/1727 būtu jāsniedz skaidrs juridiskais 
pamats sadarbībai starp Eurojust un trešo 
valstu sadarbības prokuroriem un viņu 
piekļuvei Eurojust lietu pārvaldības 
sistēmai. Eurojust būtu jāīsteno atbilstīgi 
aizsardzības pasākumi un drošības 
pasākumi datu un pamattiesību 
aizsardzībai, izmantojot atjauninātu 
tehnisko uzbūvi un stingrus iekšējos 
noteikumus.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulu (ES) 2018/1727 groza šādi: Regulu (ES) 2018/1727 groza šādi:

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
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Regula (ES) 2018/1727
20. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Katra dalībvalsts ieceļ kādu 
kompetento iestādi par Eurojust valsts 
korespondentu terorisma jautājumos. Šis 
valsts korespondents terorisma jautājumos 
ir tiesu iestāde vai cita kompetentā iestāde. 
Ja valsts tiesību sistēma to nosaka, var 
norīkot vairāk nekā vienu iestādi. Valsts 
korespondentam terorisma jautājumos ir 
piekļuve visai attiecīgajai informācijai 
saskaņā ar 21.a panta 1. punktu. Tas ir 
kompetents apkopot šādu informāciju un 
nosūtīt to Eurojust.;

2.a Katra dalībvalsts ieceļ kādu 
kompetento iestādi par Eurojust valsts 
korespondentu terorisma jautājumos. Šis 
valsts korespondents terorisma jautājumos 
ir tiesu iestāde vai cita kompetentā iestāde. 
Ja valsts tiesību sistēma to nosaka, var 
norīkot vairāk nekā vienu iestādi. Valsts 
korespondentam terorisma jautājumos ir 
piekļuve visai attiecīgajai informācijai 
saskaņā ar 21.a panta 1. punktu. Tas ir 
kompetents vākt šādu informāciju un 
nosūtīt to Eurojust saskaņā ar valsts 
kriminālprocesa tiesību aktiem un 
piemērojamiem datu aizsardzības 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2018/1727
21. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) panta 10. punktu svītro; (b) panta 10. punktu aizstāj ar šādu:
10. Kompetentajām valsts iestādēm 
nav pienākuma sniegt šajā pantā minēto 
informāciju, ja tā Eurojust jau nosūtīta 
saskaņā ar citiem šīs regulas 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2018/1727
21.a pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valstu kompetentās iestādes 
informē savu valstu pārstāvjus par visiem 
notiekošajiem vai pabeigtajiem 
kriminālizmeklēšanas procesiem, ko 
uzrauga tiesu iestādes, kriminālvajāšanas 
procesiem, tiesu procesiem un tiesu 
lēmumiem par teroristu nodarījumiem, 
tiklīdz ir iesaistītas tiesu iestādes.

1. Valstu kompetentās iestādes 
informē savu valstu pārstāvjus par visiem 
notiekošajiem vai pabeigtajiem 
kriminālizmeklēšanas procesiem, ko 
uzrauga tiesu iestādes, kriminālvajāšanas 
procesiem, tiesu procesiem un tiesu 
lēmumiem par teroristu nodarījumiem, 
tiklīdz lietu nodod tiesu iestādēm saskaņā 
ar valsts kriminālprocesa tiesību aktiem. 
Minētais pienākums attiecas uz visām 
kriminālizmeklēšanām, kas saistītas ar 
teroristu nodarījumiem, neatkarīgi no tā, 
vai ir zināma saikne ar citu dalībvalsti vai 
trešo valsti, ja vien kriminālizmeklēšana 
tās īpašo apstākļu dēļ nepārprotami 
neskar tikai vienu dalībvalsti.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2018/1727
21.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Teroristu nodarījumi šā panta 
nozīmē ir Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/541* minētie 
nodarījumi. 1. punktā minētais pienākums 
attiecas uz visiem teroristu nodarījumiem 
neatkarīgi no tā, vai ir zināma saikne ar 
citu dalībvalsti vai trešo valsti, ja vien lieta 
savu īpašo apstākļu dēļ nepārprotami 
neskar tikai vienu dalībvalsti.

2. Teroristu nodarījumi šā panta 
nozīmē ir Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/541* minētie 
nodarījumi. 1. punktā minētais pienākums 
attiecas uz visiem teroristu nodarījumiem 
neatkarīgi no tā, vai ir zināma saikne ar 
citu dalībvalsti vai trešo valsti.

______________ _______________

* Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2017/541 (2017. gada 15. 
marts) par terorisma apkarošanu un ar ko 
aizstāj Padomes Pamatlēmumu 
2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 
2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6. 
lpp.).

* Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2017/541 (2017. gada 15. 
marts) par terorisma apkarošanu un ar ko 
aizstāj Padomes Pamatlēmumu 
2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 
2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6. 
lpp.).
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2018/1727
21.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 1. punktu nodotā 
informācija ietver III pielikumā uzskaitītos 
operatīvos personas datus un datus, kas nav 
personas dati.

3. Saskaņā ar 1. punktu nodotā 
informācija ietver III pielikumā uzskaitītos 
operatīvos personas datus un datus, kas nav 
personas dati. Tomēr personas datus, kas 
minēti III pielikuma d) punktā, iekļauj 
tikai tad, ja šādus datus glabā relevantās 
valsts iestādes vai tos var kopīgot ar 
relevantajām valsts iestādēm saskaņā ar 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem un ja 
tie ir jānosūta, lai precīzi identificētu 
personu, kā minēts 27. panta 5. punktā.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2018/1727
21.a pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu kompetentās iestādes nekavējoties 
informē savas valsts pārstāvi par jebkurām 
būtiskām izmaiņām valsts tiesvedībā.

Valstu kompetentās iestādes nekavējoties 
informē savas valsts pārstāvi par 
relevantajām izmaiņām valsts tiesvedībā, 
katrā ziņā ne vēlāk kā 10 darba dienas 
pēc izmaiņu izdarīšanas.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2018/1727
21.a pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja 
informācijas apmaiņa apdraudētu 
patlaban notiekošu lietu izmeklēšanu vai 
personas drošību vai ja tā būtu pretrunā 
attiecīgās dalībvalsts būtiskām drošības 
interesēm.

5. Šā panta 1. un 4. punktu 
nepiemēro, ja:

(a) informācijas kopīgošana 
apdraudētu notiekošu izmeklēšanu vai 
personas drošību; vai
(b) informācijas kopīgošana būtu 
pretrunā būtiskām attiecīgās dalībvalsts 
drošības interesēm.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2018/1727
21.a pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kompetentajai valsts iestādei nav 
pienākuma sniegt šajā pantā minēto 
informāciju, ja tā jau ir nosūtīta Eurojust.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1727
22. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) regulas 22. pantam pievieno šādu 
punktu:
2.a Kompetentās valstu iestādes 
informē Eurojust par pēcpasākumiem, 
kas veikti sakarā ar saiknēm, kuras 
identificētas, balstoties saskaņā ar 
21.a pantu sniegtajā informācijā.
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) 2018/1727
22.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saziņa starp valstu kompetentajām 
iestādēm un Eurojust saskaņā ar šo regulu 
notiek, izmantojot decentralizēto IT 
sistēmu, kas noteikta Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (ES) […/…]* [Regula 
par tiesu iestāžu sadarbības digitalizāciju].

1. Saziņa starp valstu kompetentajām 
iestādēm un Eurojust saskaņā ar šo regulu 
notiek, izmantojot decentralizēto IT 
sistēmu, kas noteikta Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (ES) […/…]* [Regula 
par tiesu iestāžu sadarbības digitalizāciju]. 
Šīs regulas 23. pantā minētā lietu 
pārvaldības sistēma ir savienota ar 
decentralizēto IT sistēmu.

_________________________- _______________

* [Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) […/…] par tiesu iestāžu sadarbības 
digitalizāciju] (OV L…).

* [Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) […/…] par tiesu iestāžu sadarbības 
digitalizāciju] (OV L…).

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) 2018/1727
22.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja informācijas apmaiņa saskaņā ar 
1. punktu nav iespējama decentralizētās IT 
sistēmas nepieejamības vai ārkārtēju 
apstākļu dēļ, to veic, izmantojot ātrākos un 
piemērotākos alternatīvos līdzekļus. 
Dalībvalstis un Eurojust nodrošina, ka 
alternatīvie saziņas līdzekļi ir uzticami un 
nodrošina līdzvērtīgu drošības līmeni.

2. Ja informācijas apmaiņa saskaņā ar 
1. punktu nav iespējama decentralizētās IT 
sistēmas nepieejamības vai ārkārtēju 
apstākļu dēļ, to veic, izmantojot ātrākos un 
piemērotākos alternatīvos līdzekļus. 
Dalībvalstis un Eurojust nodrošina, ka 
alternatīvie saziņas līdzekļi ir uzticami un 
nodrošina līdzvērtīgu drošības un datu 
aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 28
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) 2018/1727
22.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valstu kompetentās iestādes 
informāciju saskaņā ar 21. un 21.a pantu 
nosūta Eurojust daļēji automatizētā veidā 
no valstu reģistriem un strukturētā veidā, 
ko nosaka Eurojust.

3. Valstu kompetentās iestādes 
informāciju saskaņā ar 21. un 21.a pantu 
nosūta Eurojust daļēji automatizētā veidā 
no valstu reģistriem un strukturētā veidā, 
ko, apspriežoties ar Eurojust, nosaka 
Komisija ar īstenošanas aktu saskaņā ar 
22.b un 22.c pantu. Minētajā īstenošanas 
aktā jo īpaši nosaka III pielikuma 
d) punktā minēto datu nosūtīšanas 
formātu un vajadzīgos tehniskos 
standartus šādu datu nosūtīšanai.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2018/1727
23. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja Eurojust ir piešķirta piekļuve 
datiem no citām ES informācijas 
sistēmām, kas izveidotas saskaņā ar citiem 
Savienības tiesību aktiem, tā var izmantot 
lietu pārvaldības sistēmu, lai pievienotos 
šādām sistēmām nolūkā izgūt un 
apstrādāt informāciju, tostarp personas 
datus, ar noteikumu, ka tas ir 
nepieciešams tās uzdevumu veikšanai.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2018/1727
23. pants – 3.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Eurojust netiek piešķirtas nekādas 
papildu tiesības piekļūt citām ES 
informācijas sistēmām saskaņā ar 3. un 
3.a punktu.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2018/1727
23. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr valstu pārstāvji var kādu laiku 
uzglabāt un analizēt personas datus, lai 
noteiktu, vai šādi dati ir būtiski Eurojust 
uzdevumiem un vai tos var iekļaut 
operatīvo datu pārvaldības sistēmā. 
Minētos datus var uzglabāt ne ilgāk par 
trim mēnešiem.

Tomēr valstu pārstāvji var uz laiku 
uzglabāt un analizēt personas datus, lai 
noteiktu, vai šādi dati ir būtiski saistībā ar 
Eurojust uzdevumiem un vai tos var iekļaut 
lietu pārvaldības sistēmā. Minētos datus 
var uzglabāt ne ilgāk par trim mēnešiem.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2018/1727
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valsts pārstāvis vispārīgi vai 
konkrēti norāda visus ierobežojumus, ko 
piemēro turpmākai informācijas apstrādei, 
piekļuvei tai un tās pārsūtīšanai, ja ir 
identificēta 23. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā minētā savstarpējā saikne.

3. Valsts pārstāvis saskaņā ar 
Direktīvas (ES) 2016/680 9. panta 3. un 
4. punktu un Regulas (ES) 2018/1725 
76. pantu, apspriežoties ar valsts iestādēm, 
vispārīgi vai konkrēti norāda un pamato 
visus ierobežojumus, ko piemēro 
turpmākai informācijas apstrādei, piekļuvei 
tai un tās pārsūtīšanai, ja ir identificēta 
23. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētā 
savstarpējā saikne.
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2018/1727
25. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Personām, kas minētas 20. panta 
3. punktā, ciktāl tās ir saistītas ar lietu 
pārvaldības sistēmu, ir piekļuve tikai:

1. Personām, kas minētas 20. panta 
3. punkta a), b) un c) apakšpunktā, ir 
piekļuve:

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2018/1727
25. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) datiem, kurus kontrolē viņu 
dalībvalsts valsts pārstāvis, ja vien valsts 
pārstāvis, kurš nolēmis šos datus ievadīt 
lietu pārvaldības sistēmā, nav skaidri 
liedzis šādu piekļuvi;

(a) datiem, kurus kontrolē viņu 
dalībvalsts valsts pārstāvis;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2018/1727
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts pārstāvis, ievērojot šā panta 
1. punktā paredzētos ierobežojumus, lemj 
par to, kāda apmēra piekļuvi viņa 
dalībvalstī piešķir personām, kuras minētas 
20. panta 3. punktā, ciktāl tās ir saistītas 
ar lietu pārvaldības sistēmu.

2. Valsts pārstāvis, ievērojot šā panta 
1. punktā paredzētos ierobežojumus, lemj 
par to, kāda apmēra piekļuvi viņa 
dalībvalstī piešķir personām, kuras minētas 
20. panta 3. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 36
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2018/1727
25. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts pēc apspriešanās ar savu 
valsts pārstāvi lemj par to, kāda apmēra 
piekļuvi minētajā dalībvalstī piešķir 
personām, kas minētas 20. panta 3. punktā, 
ciktāl tās ir saistītas ar lietu pārvaldības 
sistēmu.

Katra dalībvalsts pēc apspriešanās ar savu 
valsts pārstāvi lemj par to, kāda apmēra 
piekļuvi minētajā dalībvalstī piešķir 
personām, kas minētas 20. panta 3. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2018/1727
25. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paziņo Eurojust un Komisijai 
par savu lēmumu attiecībā uz pirmās 
daļas īstenošanu. Komisija par to informē 
pārējās dalībvalstis.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2018/1727
27. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eurojust var turpināt pirmās daļas 
a) apakšpunktā minēto operatīvo personas 
datu apstrādi arī pēc tam, kad tiesvedība ir 
pabeigta saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts 
tiesību aktiem, pat attaisnošanas gadījumā. 
Ja tiesvedības rezultātā nav pieņemts 
notiesājošs spriedums, personas datu 
apstrādi var veikt tikai, lai identificētu 

Ja vien kompetentā valsts iestāde 
nenolemj citādi, Eurojust, katru gadījumu 
skatot atsevišķi, var turpināt pirmās daļas 
a) apakšpunktā minēto operatīvo personas 
datu apstrādi arī pēc tam, kad tiesvedība ir 
pabeigta saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts 
tiesību aktiem, pat attaisnošanas gadījumā. 
Ja tiesvedības rezultātā nav pieņemts 
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saiknes ar citiem notiekošas vai pabeigtas 
izmeklēšanas un kriminālvajāšanas 
gadījumiem, kā minēts 23. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā.”;

notiesājošs spriedums, personas datu 
apstrādi veic tikai, lai identificētu 
savstarpējas saiknes starp notiekošām, 
gaidāmām vai pabeigtām izmeklēšanām 
un kriminālvajāšanām, kā minēts 
23. panta 2. punkta c) apakšpunktā. Tas 
attiecas arī uz operatīvajiem personas 
datiem, kas attiecas uz personu, par kuru 
ir pieņemts galīgais lēmums nesaukt pie 
kriminālatbildības.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 2018/1727
29. pants – 1.a punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pieci gadi pēc datuma, kad tiesas 
nolēmums ir kļuvis galīgs pēdējā no 
dalībvalstīm, kura ir saistīta ar izmeklēšanu 
vai kriminālvajāšanu, trīs gadi 
attaisnošanas gadījumā.;

(b) 5 gadi pēc datuma, kad tiesas 
nolēmums ir kļuvis galīgs pēdējā no 
dalībvalstīm, kura ir saistīta ar izmeklēšanu 
vai kriminālvajāšanu, 3 gadi apsūdzības 
atsaukšanas, attaisnošanas vai galīga 
lēmuma par nesaukšanu pie 
kriminālatbildības pieņemšanas gadījumā;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 2018/1727
29. pants – 1.a punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) datums, kurā Eurojust informēta 
par kompetentās valsts iestādes lēmumu, 
ievērojot 27. panta 5. punktu.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
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Regula (ES) 2018/1727
54.a pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbības prokuroriem, kuri norīkoti 
darbam Eurojust, tiek nodrošināta piekļuve 
lietu pārvaldības sistēmai drošas datu 
apmaiņas nolūkiem.

Sadarbības prokuroriem, kuri norīkoti 
darbam Eurojust, tiek nodrošināta piekļuve 
lietu pārvaldības sistēmai drošas datu 
apmaiņas nolūkiem. Saskaņā ar 45. un 
46. pantu Eurojust saglabā atbildību par 
sadarbības prokuroru veikto personas 
datu apstrādi.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Regula (ES) 2018/1727
III pielikums – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— uzvārds (dzimtais uzvārds), — attiecībā uz fizisku personu:
uzvārds (dzimtais uzvārds),

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Regula (ES) 2018/1727
III pielikums – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— vārdi (vārds, pieņemtais vārds), — vārdi (vārds),

pseidonīms;

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Regula (ES) 2018/1727
III pielikums – a apakšpunkts – 6. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— identifikācijas dokuments, — identifikācijas dokuments (veids un 
numurs),
dzīvesvieta;
- juridiskai personai:
uzņēmuma nosaukums;
juridiskā forma;
galvenā mītne;
- abiem:
tālruņa numuri;
IP adreses;
e-pasta adreses;
informācija par kontiem bankās vai 
finanšu iestādēs;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Regula (ES) 2018/1727
III pielikums – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) informācija par teroristu 
nodarījumu:

(b) informācija par teroristu 
nodarījumu;
- informācija par juridiskām 
personām, kas iesaistītas teroristu 
nodarījuma sagatavošanā vai veikšanā,

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Regula (ES) 2018/1727
III pielikums – d apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— pirkstu nospiedumu dati, kas — pirkstu nospiedumu dati un citi 
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saskaņā ar valsts tiesību aktiem iegūti 
kriminālprocesā,

pieejamie biometriskie dati, kas saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem iegūti 
kriminālprocesā,
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PASKAIDROJUMS

Lai efektīvi apkarotu terorismu, ir būtiski, lai dalībvalstu kompetentās iestādes un Savienības 
aģentūras apmainītos ar informāciju, kas varētu palīdzēt novērst, izmeklēt un atklāt teroristu 
noziedzīgos nodarījumus.

Ir arī svarīgi, lai būtu pēc iespējas pilnīgāka, sakartotāka un atjaunināta informācija, ar kuru 
var apmainīties, izmantojot drošus saziņas kanālus. 

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2005/671/TI dati par terorisma gadījumiem, „kas ietekmē vai 
var ietekmēt divas vai vairākas dalībvalstis”, ir jānosūta Eurojust.

Tomēr pašreizējā Eurojust lietu pārvaldības sistēma, kas tika izveidota 2008. gadā, ir tehniski 
novecojusi un nespēj integrēt un atbalstīt Eiropas Tiesu iestāžu terorisma apkarošanas 
reģistru, kas tika izveidots 2019. gada septembrī.

Šī jaunā iniciatīva juridiski un tehniski integrēs pretterorisma reģistru Eurojust lietu 
pārvaldības sistēmā, lai ļautu Eurojust identificēt saiknes starp paralēliem pārrobežu 
tiesvedības procesiem terorisma lietās un citās smagu noziegumu lietās, kā arī sniegt 
atgriezenisko saiti dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Šī jaunā regula arī modernizēs lietu 
pārvaldības sistēmu un reglamentēs trešo valstu koordinatoru operatīvo piekļuvi šai Eurojust 
sistēmai. 

Tādēļ referenta iesniegtajā ziņojuma projektā ir ierosināti šādi noteikumi:

 atļaut informācijas pārsūtīšanu tiesvedības agrīnā posmā. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu, 
ka jau no paša sākuma var identificēt nezināmas saiknes un ka tiek garantēta tūlītēja 
paralēlas izmeklēšanas koordinācija; 

 nodrošināt, ka Eurojust tiek informēts par pasākumiem, kas veikti saistībā ar katru 
identificēto saikni, pat ja Eurojust palīdzība netiek lūgta;

 nodrošināt, ka kompetentās valsts iestādes pastāvīgi atjaunina informāciju un regulāri 
sniedz Eurojust jaunu informāciju, kas parādās procesa gaitā;

 saglabāt ļoti ierobežotus izņēmumus attiecībā uz tādu datu pārsūtīšanu, kas saistīti tikai 
ar valsts mēroga terorisma lietām;

 pagarināt datu glabāšanas periodu; 
 ievērot datu minimizēšanas principu, 
 nodrošinot, ka decentralizētā IT sistēma ir integrēta Eurojust lietu pārvaldības sistēmā 

tā, lai informāciju varētu tieši nosūtīt/saņemt/importēt. Kompetentās iestādes izmantos 
decentralizēto IT sistēmu, piemērojot tiesiskās sadarbības instrumentus saskaņā ar 
ierosināto regulu par tiesu iestāžu sadarbības digitalizāciju, kā arī nosūtot datus Eurojust 
saskaņā ar šo priekšlikumu. Jaunais noteikums 22.a panta 1. punktā nodrošinātu 
nepieciešamo saikni starp abām regulām, kā arī to, ka decentralizētā IT sistēma ir 
savienota un izstrādāta tā, lai tā būtu saderīga ar lietu pārvaldības sistēmu;

  ieviest jaunus datu veidus, kas Eurojust jāapstrādā saistībā ar terorisma apkarošanas 
reģistru.



RR\1266064LV.docx 29/31 PE734.463v02-00

LV

Ierosinātās izmaiņas ļaus Eurojust optimizēt sadarbību ar dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm un sniegs tām iespējami labākos pakalpojumus.
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
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informācijas apmaiņu terorisma lietās
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