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Eiropas Parlamenta Reglamenta grozīšana attiecībā uz imunitātes atcelšanu 

un aizstāvēšanu 

Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. janvāra lēmums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 

grozīšanu attiecībā uz imunitātes atcelšanu un aizstāvēšanu (2013/2031(REG)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas priekšsēdētāja 2012. gada 9. novembra vēstuli, 

– ņemot vērā Reglamenta 211. un 212. pantu, 

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas 

atzinumu (A7-0012/2014), 

1. nolemj Reglamentā veikt turpmāk minētos grozījumus; 

2. norāda, ka šie grozījumi stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā; 

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt zināšanai Padomei un Komisijai. 

Grozījums Nr.  1 

Eiropas Parlamenta Reglaments 

5. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 1.a Deputāta imunitāte nav viņa 

personīgā privilēģija, 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 

privilēģijām un imunitāti, Parlamenta 

mērķis ir pirmām kārtām saglabāt savu 

demokrātiskas likumdevējas asamblejas 

integritāti un nodrošināt deputātu 

neatkarību, viņiem veicot savus 

1. Īstenojot savas pilnvaras attiecībā uz 

privilēģijām un imunitāti, Parlaments 

rīkojas tā, lai saglabātu savu 

demokrātiskas likumdevējas asamblejas 

integritāti un nodrošinātu deputātu 

neatkarību, viņiem veicot savus 



pienākumus. pienākumus. Jebkuru pieprasījumu atcelt 

imunitāti izvērtē saskaņā ar Protokola par 

privilēģijām un imunitāti Eiropas 

Savienībā 7., 8. un 9. pantu un saskaņā 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 paziņo plenārsēdē, un tos nodod 

atbildīgajai komitejai. 

svītrots 

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 privilēģijas paziņo 

plenārsēdē, un tos nodod atbildīgajai 

komitejai. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  5 

Eiropas Parlamenta Reglaments 

6. pants – 4. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

4. Ja deputāts ir aizturēts vai viņam ir 

liegta pārvietošanās brīvība, acīm redzami 

pārkāpjot viņa privilēģijas un imunitāti, 

Parlamenta priekšsēdētājs pēc 

apspriešanās ar atbildīgās komitejas 

priekšsēdētāju un referentu var steidzamā 

kārtā uzņemties inicatīvu apstiprināt 

attiecīgā deputāta privilēģijas un 

svītrots 



imunitāti. Par savu iniciatīvu Parlamenta 

priekšsēdētājs paziņo komitejai un 

informē Parlamentu. 

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 viņš līdz ar to nevar pildīt 

deputāta pienākumus vai tiek kavēts 

minēto pienākumu izpildē, vai arī ja viņš 

var iesniegt rakstisku vai jebkādu cita 

veida paziņojumu, kurš viņam netraucē 

veikt deputāta pienākumus; kā arī 

 – deputātam nav jāliecina par 

informāciju, ko viņš ieguvis konfidenciālā 

veidā, pildot savas pilnvaras, un ko viņš 

uzskata par neizpaužamu. 

 

Grozījums Nr.  7 

 

Eiropas Parlamenta Reglaments 

6.a pants (jauns) 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 6.a pants  

 Privilēģiju un imunitātes aizstāvēšana 

 1. Gadījumos, kad tiek apgalvots, ka 

dalībvalsts iestādes ir pārkāpušas 

deputāta vai bijušā deputāta privilēģijas 

un imunitāti, saskaņā ar 7. panta 

-1. punktu var iesniegt pieprasījumu, lai 

Parlaments pieņem lēmumu par to, vai 

imunitāte un privilēģijas tiešām ir tikušas 

pārkāptas. 

 2. Proti, šādu pieprasījumu aizstāvēt 

privilēģijas un imunitāti var iesniegt, ja 

tiek uzskatīts, ka apstākļi rada 



administratīva vai cita veida šķēršļus 

deputāta pārvietošanās brīvībai, viņam 

ierodoties Parlamenta sanāksmju vietā vai 

to atstājot, deputāta viedokļa paušanai, 

balsošanai viņa pienākumu pildīšanas 

laikā vai arī tie attiecas uz Protokola par 

privilēģijām un imunitāti Eiropas 

Savienībā 9. panta piemērošanas jomu. 

 3. Pieprasījums aizstāvēt deputāta 

privilēģijas un imunitāti nav pieņemams, 

ja par to pašu tiesas procesu jau ir 

saņemts pieprasījums atcelt vai aizstāvēt 

attiecīgā deputāta imunitāti, neatkarīgi no 

tā, vai lēmums tad jau ir ticis pieņemts. 

 4. Pieprasījums aizstāvēt deputāta 

privilēģijas un imunitāti netiek tālāk 

skatīts, ja par to pašu tiesvedību ir 

saņemts pieprasījums atcelt attiecīgā 

deputāta imunitāti. 

 5. Gadījumos, kad ir ticis pieņemts 

lēmums neaizstāvēt deputāta privilēģijas 

un imunitāti, deputāts var iesniegt 

pieprasījumu lēmumu pārskatīt, 

iesniedzot jaunus pierādījumus. 

Pieprasījums lēmumu pārskatīt nav 

pieņemams, ja saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 263. pantu ir 

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 viņam ir 

liegta pārvietošanās brīvība, acīmredzami 

pārkāpjot viņa privilēģijas un imunitāti, 



Parlamenta priekšsēdētājs pēc 

apspriešanās ar atbildīgās komitejas 

priekšsēdētāju un referentu var steidzamā 

kārtā uzņemties iniciatīvu apstiprināt 

attiecīgā deputāta privilēģijas un 

imunitāti. Par savu iniciatīvu Parlamenta 

priekšsēdētājs paziņo komitejai un 

informē Parlamentu. 

 2. Ja Parlamenta priekšsēdētājs izmanto 

pilnvaras, kas viņam piešķirtas ar 

1. punktu, komiteja Parlamenta 

priekšsēdētāja iniciatīvu pieņem zināšanai 

savas nākamās sanāksmes laikā. 

Vajadzības gadījumā komiteja var 

sagatavot ziņojumu iesniegšanai 

Parlamentā. 

 

Grozījums Nr.  9 

Eiropas Parlamenta Reglaments 

7. pants – -1. punkts (jauns) 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 -1. Par visiem Parlamenta 

priekšsēdētājam adresētajiem dalībvalsts 

kompetentas iestādes pieprasījumiem 

atcelt deputāta imunitāti vai deputāta vai 

bijušā deputāta pieprasījumiem aizstāvēt 

privilēģijas un imunitāti paziņo 

plenārsēdē, un tos nodod atbildīgajai 

komitejai. 

 

 

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 

privilēģijas. 

1. Komiteja nekavējoties, bet ņemot vērā 

to salīdzinošo sarežģītību, izskata 

pieprasījumus atcelt vai aizstāvēt 

privilēģijas un imunitāti. 

 



Grozījums Nr.  11 

Eiropas Parlamenta Reglaments 

7. pants – 3. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

3. Komiteja var pieprasīt, lai attiecīgā 

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 viņš var iesniegt tik 

daudz dokumentu vai cita veida rakstisku 

apliecinājumu, cik viņš uzskata par 

vajadzīgu. Viņu var pārstāvēt cits 

deputāts. 

3. Komiteja var pieprasīt, lai attiecīgā 

iestāde tai iesniedz visu informāciju un 

skaidrojumus, ko tā uzskata par 

vajadzīgiem, lai izlemtu par imunitātes 

atcelšanu vai aizstāvēšanu. 

 

Grozījums Nr.  12 

Eiropas Parlamenta Reglaments 

7. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 3.a Attiecīgajam deputātam dod iespēju 

tikt uzklausītam, viņš var iesniegt jebkādu 

dokumentu vai cita veida rakstisku 

apliecinājumu, ko viņš uzskata par 

vajadzīgu, un viņu var pārstāvēt cits 

deputāts.  

 Deputāts nepiedalās debatēs — izņemot 

uzklausīšanu — par pieprasījumu atcelt 

vai aizstāvēt viņa 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 viņš ir atteicies no tiesībām 

tikt uzklausītam, izņemot ja viņš, minot 

iemeslus, ir lūdzis attaisnot viņa 

nepiedalīšanos ierosinātajā datumā un 

laikā. Komitejas priekšsēdētājs izlemj, vai 

šāds pieprasījums attaisnot nepiedalīšanos 

ir pieņemams, ņemot vērā norādītos 



iemeslus, un šo lēmumu nav atļauts 

pārsūdzēt. 

 Ja komitejas priekšsēdētājs apstiprina 

pieprasījumu attaisnot nepiedalīšanos, 

viņš 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 pieņemti. 

 

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 viņam liedz vai kavē pildīt 

deputāta pienākumus, vai arī ja viņš var 

iesniegt rakstisku vai jebkādu citu 

paziņojumu, kurš viņam netraucē veikt 

deputāta pienākumus; 

 

– deputātam nav jāliecina par 

informāciju, ko viņš ieguvis konfidenciālā 

veidā, pildot savas pilnvaras, un ko viņš 

neuzskata par vajadzīgu izpaust. 

 

 

Grozījums Nr.  14 

Eiropas Parlamenta Reglaments 

7. pants – 6. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

6. Privilēģiju vai imunitātes aizstāvēšanas 

gadījumos komiteja precizē, vai šie 

apstākļi rada administratīva vai citāda 

veida šķēršļus deputāta pārvietošanās 

brīvībai, viņam ierodoties Parlamenta 

sanāksmju vietā vai to atstājot, vai 

svītrots 



deputāta viedokļa paušanai vai balsošanai 

savu pilnvaru pildīšanas laikā, vai arī tie 

ir pielīdzināmi Protokola par privilēģijām 

un imunitāti 9. panta aspektiem, ko 

nenosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību 

akti, un iesniedz atbildīgajai iestādei 

priekšlikumu izdarīt vajadzīgos 

secinājumus. 

 

Grozījums Nr.  15 

Eiropas Parlamenta Reglaments 

7. pants – 10. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

10. Ja Parlamenta priekšsēdētājs īsteno 

tiesības, kas viņam piešķirtas ar 6. panta 

4. punktu, atbildīgā komiteja Parlamenta 

priekšsēdētāja iniciatīvu ņem vērā 

nākamās sanāksmes laikā. Vajadzības 

gadījumā komiteja var sagatavot 

ziņojumu iesniegšanai Parlamentā.  

svītrots 

Grozījums Nr.  16 

 

Eiropas Parlamenta Reglaments 

7. pants – 12.a punkts (jauns) 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 12.a Komiteja sagatavo šī panta 

piemērošanas principus. 

 


