
EIROPAS PARLAMENTS 
 

2004 














 

2009 

 

Konsolidētais likumdošanas dokuments 

 

 

 

 

16.12.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0122 
 

 

***I 

EIROPAS PARLAMENTA 
NOSTĀJA 
pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 16. decembrī, lai pieņemtu 

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2009/EK, ar kuru groza 

Padomes Lēmumu 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās 

sadarbības tīklu civillietās un komerclietās (EP-PE_TC1-

COD(2008)0122) 

 

 

 

 

 

 PE 417.795 

 

LV LV



 1 

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA 

pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 16. decembrī, 

lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2009/EK, ar kuru groza 

Padomes Lēmumu 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās 

un komerclietās 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 61. panta c) un d) punktu, 66. pantu 

un 67. panta 5. punkta otro ievilkumu, 

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1, 

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru2, 

                                                 

1 Atzinums sniegts 2008. gada 3. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). 
2 Eiropas Parlamenta  2008. gada 16. decembra Nostāja. 
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tā kā: 

(1) Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās ("Tīkls") starp dalībvalstīm 

izveidoja ar Padomes  Lēmumu 2001/470/EK1, jo uzskatīja, ka brīvības, drošības un 

tiesiskuma telpas izveidošanai ir nepieciešams uzlabot, vienkāršot un paātrināt efektīvu 

tiesisko sadarbību starp dalībvalstīm, kā arī efektīvu tiesas pieejamību personām, kuras 

iesaistītas pārrobežu tiesvedībā. Šo lēmumu piemēro no 2002. gada 1. decembra. 

(2) Hāgas programmā par brīvības, drošības un tiesiskuma stiprināšanu Eiropas Savienībā, ko 

Eiropadome pieņēma 2004. gada 4. un 5. novembrī 2, noteikts, ka jāveic papildu pasākumi, 

lai atvieglotu tiesu pieejamību un tiesisko sadarbību civillietās. Jo īpaši uzsvars tiek likts uz 

Eiropas Parlamenta un Padomes civillietu jomā pieņemto instrumentu efektīvu īstenošanu, 

kā arī uz sadarbības veicināšanu starp juridisko profesiju pārstāvjiem, lai izveidotu 

paraugpraksi. 

(3) Saskaņā ar Lēmuma 2001/470/EK 19. pantu Komisija 2006. gada 16. maijā iesniedza 

ziņojumu par Tīkla darbību. Šajā ziņojumā secināja, ka, lai arī vispārējā veidā ir sasniegti 

2001. gadā noteiktie mērķi, Tīkls tomēr vēl ne tuvu nav attīstījis visu savu potenciālu. 

                                                 

1 OV L 174, 27.6.2001., 25. lpp. 
2 OV C 53, 3.3.2005., 1. lpp. 
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(4) Lai nodrošinātu Hāgas programmas mērķu īstenošanu tiesiskās sadarbības un tiesas 

pieejamības uzlabošanā un lai risinātu paredzamo Tīkla pienākumu palielināšanos 

turpmākajos gados, Tīklam būtu vajadzīgs tiesisks regulējums, kas ir piemērotāks, lai tam 

piešķirtu vairāk rīcības līdzekļu. 

(5) Ir būtiski panākt labākus apstākļus Tīkla darbībai dalībvalstīs, veidojot valsts 

kontaktpunktus, un tādējādi stiprināt kontaktpunktu lomu gan Tīklā, gan attiecībās ar 

tiesnešiem un juridisko profesiju pārstāvjiem. 

(6) Šajā nolūkā dalībvalstīm būtu jānovērtē, kādus resursus tām ir jānodrošina 

kontaktpunktiem, lai tie spētu pilnībā pildīt savus uzdevumus. Šim lēmumam nevajadzētu 

ietekmēt iekšējo komeptenču sadalījumu dalībvalstīs attiecībā uz Tīkla  dalībnieku 

darbības finansēšanu. 

(7) Tajā pašā nolūkā ir nepieciešams, lai katrā dalībvalstī būtu kontaktpunkts vai 

kontaktpunkti, kas spēj veikt tiem noteiktos uzdevumus. Ja ir vairāk nekā viens 

kontaktpunkts, dalībvalstij būtu jānodrošina efektīva koordinācija starp tiem. 

(8) Nākotnē, ja Kopienas tiesību akts vai starptautisks instruments paredz piemērot citas 

dalībvalsts tiesību aktus, Tīkla kontaktpunktiem būtu jāpiedalās tiesu un ārpustiesu iestāžu 

informēšanā dalībvalstīs par šo ārvalstu tiesību aktu saturu. 
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(9) Kontaktpunktiem tiesiskās sadarbības lūgumu izskatīšana būtu jāveic pietiekami ātri 

atbilstīgi lēmuma vispārējiem mērķiem. 

(10) Lai aprēķinātu šajā lēmumā paredzētos termiņus, būtu jāpiemēro Padomes  Regula (EEK, 

Euratom) Nr. 1182/71 (1971. gada 3. jūnijs), ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un 

termiņiem piemērojamus noteikumus1. 

(11) Elektroniskā reģistra nolūks ir sniegt informāciju, lai izvērtētu Tīkla darbību, kā arī 

Kopienas tiesību aktu praktisko piemērošanu. Tādēļ tajā nebūtu jāiekļauj visa informācija, 

ar ko savstarpēji apmainās kontaktpunkti. 

(12) Profesionālās apvienības, kas pārstāv juridisko profesiju pārstāvjus, jo īpaši zvērinātus 

advokātus, juriskonsultus, notārus un tiesu izpildītājus, kuri tieši piedalās Kopienas un 

starptautisku instrumentu piemērošanā civillietu jomā, var kļūt par Tīkla dalībniekiem ar 

savas valsts organizāciju starpniecību, lai ar kontaktpunktiem piedalītos attiecīgu Tīkla 

uzdevumu un darbību īstenošanā. 

                                                 

1 OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp. 
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(13) Lai pilnveidotu Tīkla funkcijas tiesas pieejamības jomā, dalībvalstu kontaktpunktiem būtu 

jāpalīdz sniegt vispārēja informācija sabiedrībai, izmantojot vispiemērotākos tehniskos 

līdzekļus un vismaz norādot attiecīgās dalībvalsts Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē saiti 

uz Tīkla tīmekļa vietni, kā arī uz iestādēm, kas ir atbildīgas par šo instrumentu faktisko 

piemērošanu. Šis lēmums nebūtu jāsaprot kā tāds, kas uzliek dalībvalstīm pienākumu 

nodrošināt sabiedrībai tiešu piekļuvi kontaktpunktiem. 

(14) Īstenojot šo lēmumu, būtu jāņem vērā Eiropas e-tiesiskuma sistēmas pakāpeniska 

ieviešana, kuras mērķis jo īpaši ir veicināt tiesu iestāžu sadarbību un tiesas pieejamību. 

(15) Lai uzlabotu savstarpēju uzticēšanos starp tiesnešiem Eiropas Savienībā un sinerģiju starp 

attiecīgajiem Eiropas tīkliem, Tīklam būtu jāuztur pastāvīgas attiecības ar citiem Eiropas 

tīkliem, kuriem ir tādi paši mērķi, jo īpaši ar tiesu iestāžu un tiesnešu tīkliem. 

(16) Lai piedalītos starptautiskās tiesiskās sadarbības veicināšanā, Tīklam būtu jāattīsta kontakti 

ar citiem tiesiskās sadarbības tīkliem pasaulē, kā arī ar starptautiskajām organizācijām, kas 

veicina starptautisko tiesisko sadarbību. 
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(17) Lai regulāri pārraudzītu progresu, kas sasniegts Padomes Lēmuma 2001/470/EK, kurš 

grozīts ar šo lēmumu, mērķu īstenošanā, Komisijai būtu jāiesniedz ziņojumi par Tīkla 

darbību Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. 

(18) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Padomes Lēmums 2001/470/EK. 

(19) Ņemot vērā to, ka šā lēmuma mērķi nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs 

un to, ka minētā lēmuma mēroga un iedarbības dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas 

līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto 

subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā 

lēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai. 

(20) Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kurš pievienots 

Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Apvienotā 

Karaliste un Īrija ir paziņojušas, ka tās vēlas piedalīties šā lēmuma pieņemšanā un 

piemērošanā. 

(21) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par 

Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā 

lēmuma pieņemšanā, un tādēļ šis lēmums tai nav saistošs vai piemērojams, 
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IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU. 

1. pants 

Lēmumu 2001/470/EK ar šo groza šādi: 

1) lēmuma 2. pantu groza šādi: 

a) panta 1. punktu groza šādi: 

i) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu: 

"c) sadarbības maģistrāti, uz ko attiecas Vienotā rīcība 96/277/TI (1996. 

gada 22. aprīlis) par sadarbības maģistrātu apmaiņas sistēmu, lai uzlabotu 

sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu iestādēm*, ja tie ir 

atbildīgi par tiesiskās sadarbības jautājumiem civillietās un komerclietās; 

____________________________ 

* OV L 105, 27.4.1996., 1. lpp."; 
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ii) pievieno šādu apakšpunktu: 

"e) profesionālās apvienības, kas dalībvalstīs valsts mērogā pārstāv juridisko 

profesiju pārstāvjus, kuri tieši iesaistīti Kopienas un starptautisko tiesību 

instrumentu attiecībā uz tiesisko sadarbību civillietās un komerclietās 

piemērošanā."; 

b) panta 2. punktam pievieno šādu daļu: 

"Ja saskaņā ar šo punktu izraudzītais kontaktpunkts nav tiesnesis, attiecīgā 

dalībvalsts nodrošina efektīvu sadarbību ar valsts tiesu iestādēm. Lai tas būtu vieglāk 

izdarāms, dalībvalsts var iecelt tiesnesi šā uzdevuma atbalstam. Šis tiesnesis ir Tīkla 

dalībnieks."; 

c) pievieno šādu punktu: 

"2.a Dalībvalstis nodrošina kontaktpunktiem pietiekamus un piemērotus līdzekļus 

— personālu, resursus un modernus sakaru līdzekļus, lai tie varētu pienācīgi 

veikt savus kontaktpunktu uzdevumus."; 
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d) pievieno šādu punktu: 

"4.a Dalībvalstis norāda profesionālas apvienības, kas minētas 1. punkta 

e) apakšpunktā. Šajā nolūkā tās vienojas ar attiecīgajām profesionālajām 

apvienībām par to līdzdalību Tīklā. 

 Ja kādā dalībvalstī ir vairākas profesionālās apvienības, kas pārstāv juridisku 

profesiju, šai dalībvalstij ir jānodrošina pienācīga attiecīgās profesijas 

pārstāvība Tīklā."; 

e) panta 5. punktu groza šādi: 

i) ievaddaļu aizstāj ar šādu tekstu: 

"5. Dalībvalstis saskaņā ar 20. pantu paziņo Komisijai šā panta 1. un 

2. punktā minēto iestāžu nosaukumus un pilnas adreses, norādot:"; 

ii) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu: 

"c) vajadzības gadījumā to īpašās funkcijas Tīklā, tostarp, ja ir vairāk 

kontaktpunktu nekā viens, norāda to konkrēto atbildību."; 
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2) lēmuma 3. pantu groza šādi: 

a) panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu: 

"b) efektīvas tiesas pieejamības atvieglošanu, veicot informatīvus pasākumus par 

to Kopienas tiesību aktu un starptautisku instrumentu piemērošanu, kuri 

attiecas uz tiesisko sadarbību civillietās un komerclietās."; 

b) panta 2. punkta b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem: 

"b) efektīvi un praktiski piemērot Kopienas instrumentus vai konvencijas, kas ir 

spēkā starp divām vai vairākām dalībvalstīm. 

 Jo īpaši gadījumos, ja ir piemērojami citas dalībvalsts tiesību akti, tiesas vai 

iestādes, kuras ir atbildīgas par šo jautājumu, var vērsties Tīklā, lai iegūtu 

informāciju par attiecīgo tiesību aktu saturu. 

c) izveidot, uzturēt un veicināt informācijas sistēmu, kas paredzēta sabiedrībai, 

par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās Eiropas Savienībā, un 

attiecīgajiem Kopienas un starptautiskajiem instrumentiem, kā arī dalībvalstu 

valsts tiesību aktiem, ar īpašu norādi uz tiesas pieejamību. 

 Galvenais informācijas avots ir Tīkla tīmekļa vietne, kas satur atjauninātu 

informāciju visās Eiropas Savienības iestāžu oficiālajās valodās."; 
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3) lēmuma 5. panta 2. punktu aizstāj ar šo: 

 "2. Kontaktpunkti, jo īpaši: 

a) nodrošina, ka vietējās tiesu iestādes saņem vispārēju informāciju par Kopienas 

vai starptautiskiem instrumentiem, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību 

civillietās un komerclietās. Konkrēti, tie nodrošina labāku Tīkla, tostarp Tīkla 

tīmekļa vietnes, atpazīstamību vietējās tiesu iestādēs; 

b)  sniedz pārējiem kontaktpunktiem, 2. panta 1. punkta b) līdz d) apakšpunktā 

minētajām iestādēm un savu dalībvalstu vietējām tiesu iestādēm visu 

informāciju, kas vajadzīga pareizai sadarbībai starp dalībvalstu tiesu iestādēm 

saskaņā ar 3. pantu, lai palīdzētu tām sagatavot izpildāmus tiesu iestāžu 

sadarbības lūgumus un izveidot piemērotākos tiešos kontaktus; 

c)  sniedz jebkādu informāciju, kas nepieciešama, lai atvieglotu to citas dalībvalsts 

tiesību piemērošanu, kas ir piemērojami saskaņā ar Kopienas vai starptautisko 

tiesību instrumentu. Šajā nolūkā kontaktpunkts, kurā ir iesniegts šāds lūgums, 

var vērsties pēc palīdzības citās savas dalībvalsts iestādēs, kas minētas 2. pantā, 

lai sniegtu pieprasīto informāciju. Atbildē ietvertā informācija nav saistoša ne 

kontaktpunktam, ne šīm iestādēm, ne iestādei, kas iesniegusi lūgumu; 

d)  meklē risinājumus grūtībām, kas rodas sakarā ar tiesu iestāžu sadarbības 

lūgumiem, neskarot šā panta 4. punktu un 6. pantu; 

e)  veicina tiesu iestāžu sadarbības lūgumu apstrādes saskaņošanu attiecīgajā 

dalībvalstī, jo īpaši, ja vairāki lūgumi no tiesu iestādēm minētajā dalībvalstī 

jāizpilda kādā citā dalībvalstī; 
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f)  palīdz informēt sabiedrību, izmantojot Tīkla tīmekļa vietni, par tiesu iestāžu 

sadarbību civillietās un komerclietās Eiropas Savienībā, par attiecīgajiem 

Kopienas un starptautisko tiesību instrumentiem, kā arī dalībvalstu valsts 

tiesību aktiem, ar īpašu norādi uz tiesu pieejamību; 

g)  sadarbojas 9. pantā minēto sanāksmju organizēšanā un piedalās tajās; 

h)  piedalās III sadaļā minētās informācijas, un jo īpaši sabiedrībai paredzētās 

informācijas sistēmas sagatavošanā un atjaunināšanā, saskaņā ar minētās 

sadaļas noteikumiem. 

i) nodrošina koordināciju starp Tīkla dalībniekiem valsts līmenī; 

j) reizi divos gados sagatavo ziņojumu par savu darbību, tostarp, attiecīgos 

gadījumos, par Tīkla paraugpraksi, ko iesniedz Tīkla dalībnieku sanāksmes 

laikā un pievērš īpašu uzmanību iespējamiem Tīkla uzlabojumiem."; 

4) iekļauj šādu pantu: 

"5.a pants 

Profesionālās apvienības 

1. Lai veicinātu 3. pantā paredzēto uzdevumu izpildi, kontaktpunkti uztur vajadzīgos 

kontaktus ar 2. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētajām profesionālajām 

apvienībām saskaņā ar noteikumiem, ko jānosaka katrai dalībvalstij. 

2. Jo īpaši 1. punktā minētie kontakti var ietvert šādas darbības: 

a) pieredzes un informācijas apmaiņa par Kopienas un starptautisko instrumentu 

efektīvu un praktisku piemērošanu; 



 13 

b) sadarbība 15. pantā minēto informācijas lapu izstrādē un atjaunināšanā; 

c) profesionālo apvienību piedalīšanās attiecīgās sanāksmēs. 

3. Profesionālās apvienības neprasa kontaktpunktiem informāciju, kas attiecas uz 

atsevišķām lietām."; 

5) lēmuma 6. panta 2. punktam pievieno šādu daļu: 

"Šajā nolūkā katra dalībvalsts saskaņā ar kārtību, ko tai jānosaka, nodrošina, ka ir 

pietiekami līdzekļi tam, lai notiktu regulāras Tīkla kontaktpunkta vai kontaktpunktu un 

kompetento iestāžu sanāksmes."; 

6) lēmuma 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu: 

"Lai vienkāršotu Tīkla praktisko darbību, katra dalībvalsts nodrošina, lai kontaktpunktiem 

papildus savai valodai būtu arī atbilstīgas kādas Eiropas Savienības iestāžu oficiālās 

valodas zināšanas, ņemot vērā, ka tiem jāspēj sazināties ar kontaktpunktiem citās 

dalībvalstīs."; 
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7) lēmuma 8. pantu aizstāj ar šādu pantu: 

"8. pants 

 Lūgumu izskatīšana saistībā ar tiesisko sadarbību 

1. Kontaktpunkti nekavējoties atbild uz visiem iesniegtajiem lūgumiem, vēlākais 

piecpadsmit dienās no to saņemšanas brīža. Ja kāds kontaktpunkts nespēj atbildēt uz 

lūgumu minētajā termiņā, tas attiecīgi informē personu, kas lūgumu iesniedza, 

norādot laiku, kas, viņaprāt, nepieciešams, lai sniegtu atbildi, taču šis laiks parasti 

nepārsniedz trīsdesmit dienas. 

2. Lai iespējami efektīvāk un ātrāk atbildētu uz šā panta 1. punktā minētajiem 

lūgumiem, kontaktpunkti izmanto vispiemērotākos tehniskos līdzekļus, kurus 

dalībvalstis ir nodevušas to rīcībā. 

3. Komisija nodrošina drošu un ierobežotas piekļuves elektronisko reģistru tiesiskās 

sadarbības lūgumiem un atbildēm, kas minētas 5. panta 2. punkta b), c), d) un 

e) apakšpunktā. Kontaktpunkti rūpējas, lai Komisijai regulāri tiktu sniegta 

informācija, kas nepieciešama šā reģistra izveidei un darbībai. 

4. Komisija vismaz vienu reizi sešos mēnešos sniedz kontaktpunktiem informāciju par 

3. punktā minēto tiesiskās sadarbības lūgumu un atbilžu statistiku."; 
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8) lēmuma 9. pantu aizstāj ar šādu pantu: 

"9. pants 

Kontaktpunktu sanāksmes 

1. Saskaņā ar 12. pantu Tīkla kontaktpunktu sanāksmes notiek vismaz vienu reizi sešos 

mēnešos. 

2. Katru dalībvalsti tādās sanāksmēs pārstāv viens vai vairāki kontaktpunkti, kurus var 

pavadīt citi Tīkla dalībnieki, bet vienai dalībvalstij nevar būt vairāk kā seši 

pārstāvji."; 

9) iekļauj šādu pantu: 

"11.a pants 

Novērotāju līdzdalība Tīkla sanāksmēs 

1. Neskarot šā lēmuma 1. panta 2. punktu, Dānija var tikt pārstāvēta 9. un 11. pantā 

minētajās sanāksmēs. 

2. Topošās dalībvalstis un kandidātvalstis var uzaicināt piedalīties sanāksmēs 

novērotāju statusā. Trešās valstis, kas ir puses Kopienas noslēgtos starptautiskos 

nolīgumos par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās, arī var tikt 

uzaicinātas piedalīties novērotāju statusā konkrētās Tīkla sanāksmēs. 
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3. Šajās sanāksmēs katru novērotāju valsti var pārstāvēt viena vai vairākas personas, bet 

nekādā gadījumā nevar būt vairāk par trim pārstāvjiem no vienas valsts."; 

10) lēmuma II nodaļas beigās pievieno šādu pantu: 

"12.a pants 

Attiecības ar citiem tīkliem un starptautiskajām organizācijām 

1. Tīkls uztur attiecības, dalās pieredzē un paraugpraksē ar citiem Eiropas tīkliem, 

kuriem ir tādi paši mērķi, piemēram, ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu 

krimināllietās. Tīkls arī uztur šādas attiecības ar Eiropas Tiesnešu apmācības tīklu, 

lai attiecīgā gadījumā, un neskarot valstu noteikto kārtību, dalībvalstu vietējo tiesu 

iestāžu interesēs veicinātu apmācību kursus par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un 

komerclietās. 

2. Tīkls uztur attiecības ar Eiropas Patērētāju centru tīklu (ECC-Net). Eiropas Tiesiskās 

sadarbības tīkla civillietās un komerclietās kontaktpunkti ir ECC-Net tīkla dalībnieku 

rīcībā, jo īpaši, lai sniegtu jebkādu vispārēju informāciju par Kopienas un 

starptautisko instrumentu piemērošanu, lai atvieglotu tiesas pieejamību patērētājiem. 
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3. Lai pildītu 3. pantā minētos uzdevumus saistībā ar starptautiskajiem instrumentiem, 

kas attiecas uz tiesisko sadarbību civillietās un komerclietās, Tīkls uztur kontaktus un 

pieredzes apmaiņu ar citiem tiesiskās sadarbības tīkliem, kas izveidoti starp trešām 

valstīm, un starptautiskajām organizācijām, kuras veicina starptautisko tiesisko 

sadarbību. 

4. Komisija ciešā sadarbībā ar Padomes prezidentvalsti un dalībvalstīm ir atbildīga par 

šā panta noteikumu īstenošanu."; 

11) lēmuma III sadaļas nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu: 

"III SADAĻA 

INFORMĀCIJA, KAS PIEEJAMA TĪKLĀ, UN INFORMĀCIJA, KO SNIEDZ 

SABIEDRĪBAI"; 

12) lēmuma 13. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu: 

"c) 8. pantā minētā informācija."; 
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13) iekļauj šādu pantu: 

"13.a pants 

Vispārējas informācijas sniegšana sabiedrībai 

Tīkls, izmantojot vispiemērotākos tehniskos līdzekļus, palīdz sniegt vispārēju informāciju 

sabiedrībai par Kopienas vai starptautisko tiesību instrumentu saturu un darbību saistībā ar 

tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās. 

Šajā nolūkā, un neskarot 18. pantu, kontaktpunkti nodrošina 14. pantā minētās informācijas 

sistēmas popularizēšanu sabiedrībai."; 

14) lēmuma 17. panta 4. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu: 

"b) nodrošina  informācijas par būtiskiem Kopienas tiesību aspektiem un procesuālo 

kārtību, tostarp par Kopienas tiesu praksi, tulkojumu Eiropas Savienības iestāžu 

oficiālajās valodās, kā arī informācijas sistēmas galveno lapu un 15. pantā minēto 

informācijas lapu tulkojumu, un šos tulkojumus ievieto Tīkla tīmekļa vietnē."; 

15) lēmuma 18. panta 4. punktā vārdu "pakāpeniski" svītro; 



 19 

16) lēmuma 19. pantu aizstāj ar šādu pantu: 

"19. pants 

Ziņojums 

Komisija ne vēlāk kā ...* un turpmāk vismaz reizi trīs gados iesniedz Eiropas Parlamentam, 

Padomei un Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejai ziņojumu par Tīkla darbību. 

Šim ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumus šā lēmuma pielāgošanai un 

tajā ietver informāciju par Tīkla darbībām, kuru mērķis ir panākt progresu attiecībā uz 

Eiropas e-tiesiskuma sistēmas izveidi, attīstību un īstenošanu, jo īpaši no tiesas pieejamības 

atvieglošanas aspekta."; 

17) lēmuma 20. pantu aizstāj ar šādu pantu: 

"20. pants 

Paziņošana 

Dalībvalstis ne vēlāk kā ...** paziņo Komisijai 2. panta 5. punktā minēto informāciju.". 

                                                 

* Trīs gadi pēc šā lēmuma piemērošanas dienas. 
** Seši mēneši pirms šā lēmuma piemērošanas dienas. 
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2. pants 

Stāšanās spēkā 

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

To piemēro no ...*, izņemot 1. panta 1. punkta e) apakšpunktu un 17. punktu, ko piemēro no dienas, 

kad šo lēmumu paziņo dalībvalstīm, kurām tas adresēts. 

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu. 

 

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā – 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs 

 

                                                 

* Astoņpadsmit mēneši pēc šā lēmuma spēkā stāšanās dienas. 


