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Eiropas Savienības dalībvalstu tieslietu ministriju likumdošanas sadarbības tīkla 
izveidi – pārskats par piemērošanu 

1. Eiropas Savienības dalībvalstu tieslietu ministriju likumdošanas sadarbības tīkls tika 

izveidots ar Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūciju 1. 

Padomes 2008. gada 28. novembra sanāksmē, kurā šī rezolūcija tika pieņemta, Komisija 

apņēmās sniegt tīklam pilnīgu atbalstu, ja iespējams, – arī finansiālu atbalstu.

2. Saskaņā ar minētās rezolūcijas 16. punktu Padomei ir pienākums ne vēlāk kā trīs gadus pēc 

rezolūcijas pieņemšanas pārskatīt tās piemērošanu.

3. Prezidentvalsts sadarbībā ar Francijas Tieslietu ministriju, kas pašlaik darbojas kā tīkla 

administrators, ir sagatavojusi ziņojuma projektu. 

  
1 OV C 326, 20.12.2008., 1. lpp.
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4. TI padomnieku grupa ziņojuma projektu pārstrādāja 2011. gada 17. oktobra sanāksmē. Pēc 

minētās sanāksmes grozītais teksts, kurā ietverti daži prezidentvalsts ierosinājumi, ir

izklāstīts pielikumā. 

5. Pastāvīgo pārstāvju komiteja tiek aicināta izskatīt šo tekstu, lai TI padome ziņojumu varētu 

pieņemt 2011. gada 27. un 28. oktobra sanāksmē. 

___________________________
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PIELIKUMS

(projekts)

ZIŅOJUMS 

par to, kā tiek piemērota Padomes un Padomē 

sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju

Rezolūcija par Eiropas Savienības dalībvalstu

tieslietu ministriju likumdošanas sadarbības tīkla izveidi

Pārskats

1. Padome un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvji 2008. gada 28. novembrī 

pieņēma Rezolūciju par Eiropas Savienības dalībvalstu tieslietu ministriju likumdošanas 

sadarbības tīkla izveidi 1.

2. Tīkla mērķis ir sekmēt labāku izpratni par pārējo dalībvalstu tiesību aktiem, un tas savukārt 

ir viens no veidiem, kā uzlabot savstarpējo uzticību un atvieglot savstarpējas atzīšanas 

principa piemērošanu.

3. Tīkla mērķis ir uzlabot informācijas apmaiņu par spēkā esošajiem tiesību aktiem, par tiesu 

un tiesību sistēmām un par svarīgākajiem tiesisko reformu projektiem, jo īpaši civiltiesību 

un krimināltiesību jomā. Tīkls arī ļauj tieslietu ministrijām kopīgi veikt salīdzināmo tiesību 

pētījumus par aktuāliem leģislatīviem vai juridiskiem jautājumiem, lai cita starpā gūtu 

labāku pārskatu par Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu.

  
1 OV C 326, 20.12.2008., 1. lpp.
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4. Piemērojot minētās rezolūcijas 4. punktu, divdesmit piecas dalībvalstis ir iecēlušas valstu 

korespondentus un saskaņā ar rezolūcijas 5. punktu tīkla administratoram sniegušas 

nepieciešamo kontaktinformāciju 1. Tīkla korespondentu pēdējā sanāksmē 2011. gada jūnijā 

Vācija paziņoja, ka tā ir iecerējusi tīklam pievienoties 2 no 2012. gada 1. janvāra.

5. Ir notikušas trīs korespondentu sanāksmes: 2009. gada 19. jūnijā Parīzē, 2010. gada 

28. jūnijā Madridē un 2011. gada 27. jūnijā Budapeštā.

6. Iekšējos noteikumus par tīkla darbības praktiskajiem nosacījumiem, tostarp saistībā ar 

valodas jautājumiem, pieņēma korespondenti, kuri pārstāv Eiropas Savienības dalībvalstu 

tieslietu ministrijas, tīkla izveides sanāksmē, kas Parīzē notika 2009. gada 19. jūnijā. 

Pamatnostādnes stājās spēkā to pieņemšanas dienā. Tajā pašā sanāksmē Francija tika iecelta 

par tīkla administratoru.

7. Kopš tīkla korespondentu otrās sanāksmes, kas notika 2010. gada jūnijā Madridē, Eiropas 

Komisija ir piedalījusies korespondentu sanāksmēs novērotāja statusā.

8. Francijas Tieslietu ministrija izstrādāja tīkla interneta vietni, kas sāka darboties 2010. gada 

28. jūnijā. Tīkls patlaban nodarbojas ar vietnes otrās versijas izstrādi, tās adrese: 

http://legicoop.eu.

  
1 Nepieciešamā kontaktinformācija ietver šādus datus: a) korespondenta(-u) uzvārds, vārds 

un amats; b) katra korespondenta valodu zināšanas; un c) korespondentam(-iem) 
pieejamie saziņas līdzekļi, norādot precīzus (tālruņu) numurus, (īpašas e-pasta) adreses 
u.c.

2 11170/11 JAI 400 COPEN 148 JUSTCIV 157
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9. Ikgadējie darbības pārskati, ko sagatavo tīkla administrators, uzrāda informācijas apmaiņas 

apjoma stabilu pieaugumu. Pirmajā tīkla darbības gadā (no 2009. gada jūnija līdz 2010. gada 

jūnijam) 17 valstis vērsās ar 113 informācijas pieprasījumiem. Reaģējot uz šiem 

pieprasījumiem, tika sagatavotas 634 atbildes.

10. Nākamajā gadā (no 2010. gada jūlija līdz 2011. jūnijam) šis skaitlis pieauga –

129 informācijas pieprasījumi un 797 atbildes. Laikposmā no tīkla izveides 2009. gada 

jūnijā līdz 2011. gada 23. jūnijam ir veikti 242 pieprasījumi. Uz šiem pieprasījumiem tika 

sagatavotas 1 431 atbildes. Šie skaitļi apstiprina iemeslus, kas ir 2008.gada Padomes 

Rezolūcijas pamatā, tomēr būtu vēlams, lai vairāk dalībvalstu sniegtu atbildes uz 

pieprasījumiem.

11. Pastāvēja nepārprotama vajadzība gūt labākas savstarpējās zināšanas par dalībvalstu tiesu un 

tiesību sistēmām un to tiesību aktiem, kā arī veikt informācijas apmaiņu par reformu 

projektiem tieslietu jomā un Eiropas noteikumu transponēšanu valstu tiesību sistēmās. Tīkls 

vismaz zināmā mērā šo vajadzību ir apmierinājis, tādējādi dodot savu ieguldījumu Eiropas 

brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidē.

12. Tīklam nav juridiskas personas statusa. Pašlaik to pārvalda administrators no Francijas 

Tieslietu ministrijas, kurš kopš savas iecelšanas ir nodrošinājis tīkla praktisko 

funkcionēšanu, tā administratīvo un tehnisko darbību, uzturēšanu un strauju attīstību.

Secinājumi

13. Ir pierādījies, ka tīkls ir noderīgs līdzeklis informācijas apmaiņai par tiesiskajām sistēmām, 

un tas ir veicinājis Eiropas juridisko instrumentu transponēšanu valstu tiesību aktos un 

sekmējis būtiskas dalībvalstu reformas tieslietu jomā.
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14. Lai nodrošinātu tīkla konsolidāciju un turpmāku attīstību (…), varētu apsvērt jaunus 

iekšējos noteikumus par tā darbības praktiskajiem nosacījumiem, vai, ja nepieciešams, 

jaunu Padomes Rezolūciju vai citu instrumentu. Jau tagad ir iesniegti ierosinājumi 

būtiskiem uzlabojumiem, lai cita starpā tiektos nodrošināt to, ka

· pieprasījumi tiek sagatavoti skaidrākā un konkrētākā formulējumā;

· tiek noteikti saprātīgi termiņi atbilžu sniegšanai, vienlaikus nopietni apsverot 

steidzamos gadījumus, kad dalībvalstīm tiek lūgts sniegt atbildes ļoti īsā 

termiņā;

· vairāk dalībvalstu sniegtu atbildes uz pieprasījumiem, ar to saprotot, ka 

atbildes tiek sniegtas brīvprātīgi;

· pieejamās informācijas saturs tiktu labāk izmantots, un

· tīkla saziņas un informācijas tehnoloģija tiktu pastāvīgi pielāgota mūsdienu 

standartiem.

15. Sekmīga tīkla darbība balstās uz valstu korespondentu līdzdalību, kuri sniedz atbildes uz 

informācijas pieprasījumiem. Tāpēc ir svarīgi pārdomāt veidus, kā atvieglot valstu 

korespondentu darbu. Šajā ziņā palīdzību varētu sniegt tīkla darbības pārraudzība un 

regulāri (automatizēti) statistikas datu ziņojumi, ko tīkla administrators sniedz valstu 

korespondentiem.

16. Tīkla īstenotās darbības likumprojektu izstrādes stadijā zināmā mērā līdzinās N-Lex

uzdevumam publicēt valsts tiesību aktus, ar ko īsteno Savienības instrumentus. Varētu

apsvērt, kā šīs divas stadijas – likumprojektu izstrādi un publikāciju – varētu koordinēt, lai 

tas dotu savstarpējus ieguvumus, ņemot vērā to, ka galvenā informācijas daļa, ar ko 

apmainās, izmantojot tīklu, nav paredzēta plašai sabiedrībai. Tomēr publikāciju 

varētu paredzēt saistībā ar salīdzināmo tiesību pētījumiem. Šajā nolūkā jau ir izveidota 

partnerība starp tīklu un ES Publikāciju biroju.
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17. Lai plašāk iepazīstinātu ar tīkla darbību un padarītu vieglāk pieejamu ar tīkla 

palīdzību ievākto informāciju, būtu vēlams, lai Eiropas e-tiesiskuma portālam 

izveidotu saiti ar tīkla interneta vietni, līdzko būs pieejams saturs, kas paredzēts 

publiskai piekļuvei.

18. Trīs gadu laikā kopš izveides tīkls, pateicoties tā īpašajām iezīmēm, ir kļuvis par augsti 

novērtētu Eiropas mēroga instrumentu. Līdzās jaunākās tehnoloģijas izmantošanai 

juridiskās informācijas sniegšanai tīkla stiprā puse ir arī tas, ka tas balstās uz zinošu 

juridisko ekspertu pieredzi, kas ir darbojušies dalībvalstu valsts pārvaldes iestādēs un bieži 

bijuši atbildīgi un labi pieredzējuši par to, kā noris Eiropas tiesību instrumentu apspriešana, 

transponēšana un īstenošana.

19. Lai tīkls varētu turpināt veikt visus svarīgos uzdevumus, tam ir nepieciešama 

stabilitāte. Pastāvīgs finansējums ikdienas darbību nodrošināšanai ievērojami 

uzlabotu tīkla stabilitāti un efektīvu darbību. Varētu apsvērt arī jaunu organizācijas 

juridisko formu, kas nozīmētu juridiskās personas statusa piešķiršanu tīklam, jo īpaši, 

ja tas varētu veicināt finansējuma piesaisti no citiem avotiem, izmantojot ne tikai 

dalībvalstu ieguldījumus, kam arī turpmāk vajadzētu būt brīvprātīgiem. Katrā 

gadījumā tīklam vajadzētu saglabāt tā administrēšanas elastību un vienkāršību, kas 

nodrošinājis tīkla veiksmīgu darbību un sekmēs to arī nākotnē.

(15., 20. un 21. apsvērums tiek dzēsts)

________________________


