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I.

Ievads

1.

Eiropas e-tiesiskuma stratēģija (stratēģija) un rīcības plāns tiek atjaunināti, jo beidzas termiņš
dokumentiem 1, kas tika pieņemti 2014.–2018. gada laikposmam.

2.

Stratēģija sniedz redzējumu par to, kas jāiekļauj rīcības plānā un kā to īstenot, un pamato trīs
mērķus – piekļuve informācijai 2, e-saziņa tiesiskuma jomā 3 un sadarbspēja 4. Tomēr tajā nav
ietvertas nekādas norādes par konkrētiem projektiem, kas saistīti ar stratēģijas ar īstenošanu.
Tie ir izklāstīti rīcības plānā, ar kuru paredzēts īstenot stratēģijas redzējumu un kura struktūra
atspoguļo minētos trīs mērķus.

3.

Rīcības plānā ir ietverts projektu saraksts, kurus tiek apsvērts īstenot 2019.–2023. gada
laikposmā, norādot dalībniekus, praktiskās īstenošanas darbības un dalībnieku attiecīgo
ieguldījumu. Projekta vadītājs var būt kāda dalībvalsts, Komisija, Publikāciju birojs, cita
organizācija vai to apvienojums, un tas uzņemsies atbildību par projekta darba koordinēšanu
un vadīšanu līdz tā sekmīgai pabeigšanai. Visi dalībnieki un iesaistītās ieinteresētās personas
aizvien ir atbildīgas par savas projekta daļas pabeigšanu.

4.

Turpmāk aprakstītās darbības izvērtēja un atlasīja dalībvalstu eksperti, pamatojoties uz Etiesiskuma stratēģijā ietvertajiem kritērijiem.

1

2
3
4

Projekts – Eiropas e-tiesiskuma stratēģija (2014–2018), OV C 376, 21.12.2013., 7.–11. lpp,
un Eiropas e-tiesiskuma daudzgadu rīcības plāns 2014.–2018. gadam, OV C 182,
14.6.2014., 2.–13. lpp.
WK 2894/2018 REV 2, 12.–17. punkts.
WK 2894/2018 REV 2, 18.–22. punkts.
WK 2894/2018 REV 2, 40. punkts.

11724/4/18 REV 4
PIELIKUMS

dkr/jub/BVI/tsa
JAI 2

LIMITE

3

LV

II. Piekļuve informācijai
5.

Tāpat kā tas bija noteikts 2014.–2018. gada e-tiesiskuma rīcības plānā 5, e-tiesiskuma portālā būtu jāsniedz vispārīga informācija iedzīvotājiem,
uzņēmumiem, praktizējošiem juristiem un tiesu iestādēm par ES un dalībvalstu tiesību aktiem un judikatūru. Līdztekus EUR-Lex tīmekļa vietnē
būtu jāsniedz informācija par ES tiesību aktiem un judikatūru, kā arī informācija par to, kā dalībvalstis transponē ES direktīvas.

A. Vispārīga informācija par tiesiskumu
1. E-tiesiskuma portāla pilnveidošana
6.

E-tiesiskuma portālā var veikt dažādus uzlabojumus, piemēram, ieviest centrālu vaicājuma rīku vai paplašinātas dinamiskas funkcijas. Ar
plānotajiem pilnveidojumiem būtu vēl vairāk jānostiprina šā portāla kā Eiropas e-tiesiskuma vienotā kontaktpunkta loma.

7.

Ar šiem uzlabojumiem tiek plānots portālu padarīt labāk izmantojamu un pilnīgāku. Gan statiskais, gan dinamiskais saturs būtu jāpapildina ar
jaunu informāciju un funkcijām.

5

15. punkts Eiropas e-tiesiskuma daudzgadu rīcības plānā 2014.–2018. gadam, OV C 182, 14.6.2014., 2.–13. lpp.
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Nr.

1.

Projekta
nosaukums

E-tiesiskuma
portāla
uzlabojumi
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PIELIKUMS

Ierosinātājs

Komisija

Projekta mērķi

Veicamās darbības

• Izstrādāt jaunas
e-tiesiskuma
portāla iespējas,
piemēram,
centrālu
vaicājuma rīku
• Paplašināt
portāla dinamisko
funkciju tvērumu
•Ieviest maza
apmēra prasību
vedni
• Bagātināt
portāla statisko
saturu

• Analizēt un
īstenot rīkus etiesiskuma portālā
• Noteikt jauna
lietderīga satura
tvērumu un vākt
informāciju
• Paplašināt esošo
rīku, piemēram,
BRIS, tvērumu
• Izstrādāt kopīgu
meklēšanas
saskarni, lai
lietotāji varētu
veikt vaicājumus
savstarpēji
savienotos
reģistros un
datubāzēs
(centrālu
vaicājuma rīku)

Projekta
vadītājs

Komisija

Dalībvalstis

• Sniegt
Komisijai
informāciju, lai
portālā
publicētu jaunu
informāciju
• Pastāvīgi
atjaunināt
statisko saturu
• Piedalīties
esošajos rīkos

Komisija

Ieguldījums
Darba grupa

• Izstrādāt rīkus,
kas vajadzīgi
portāla
uzlabojumiem
• Nodrošināt
statiskā satura
tulkojumu visās
ES oficiālajās
valodās

• Sekot līdzi
portāla
īstenošanai, jo
īpaši, izvērtējot
iespējamos
problemātiskos
jautājumus
• Darboties kā
kontaktpunktam
saistībā ar
informācijas
vākšanu
dalībvalstīs

dkr/jub/BVI/tsa
JAI 2

LIMITE

Citi partneri

Profesionālās un
juridiskās
organizācijas, jo
īpaši Eiropas
Tiesiskās
sadarbības tīkls
civillietās un
komerclietās:
tāpat kā
dalībvalstis
gadījumos, kad
to loma ir līdzīga
dalībvalstu lomai

5
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2. Reģistru savstarpēja savienošana
8.

Eiropas e-tiesiskuma portālam būtu jākalpo arī par vienotu piekļuves punktu savstarpēji savienotiem valstu reģistriem, kas attiecas uz tiesiskuma jomu. Šos
reģistrus pārvalda valstu iestādes vai profesionālas struktūras. To nolūks ir atvieglot tiesu varas administrēšanu un piekļuvi tiesu iestādēm.

9.

Savstarpēji savienotos reģistrus nodrošina un uztur atbildīgās vietējās organizācijas – gan publiskas iestādes, gan praktiķu asociācijas 6. Portāls nodrošina
centrālu piekļuves punktu šiem reģistriem, taču neglabā to centralizētu dublikātu. Par ES līmenī izveidotā piekļuves punkta uzturēšanu joprojām atbildīga ir
Komisija.

6

Atbilstīgi decentralizācijas principam, kas pausts E-tiesiskuma stratēģijā, dokumenta WK 2894 2018 REV 2 38. un 39. punktā.
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Nr.

2.

Projekta
nosaukums

Zemes
reģistru
savstarpējs
savienojums
(ZRSS)
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Ierosinātājs

AT

Projekta mērķi

Veicamās darbības

• Izveidot
dalībvalstu zemes
reģistru
savstarpēju
savienojumu
• Izveidot rīku
vaicājumu
veikšanai zemes
reģistros

• Savienot valstu
zemes reģistru(s)
ar e-tiesiskuma
portāla ZRSS
lietotni, ietverot
tiesu profesionāļu,
kuri var izmantot
privileģētas
funkcijas,
autentifikāciju un
pilnvarošanu
• Ieviest emaksājumu
risinājumu ar ZRSS
saistītu nodevu
maksāšanai

Projekta
vadītājs

Komisija

Dalībvalstis

Savienot valstu
zemes
reģistru(s) ar
ZRSS lietotni

Ieguldījums
Komisija
Darba grupa

• Izstrādāt
daudzvalodu
ZRSS vaicājuma
lietotni etiesiskuma
portālā
• Īstenot emaksājumu
risinājumu
nodevu
maksāšanai

• Sekot līdzi tam,
kā dalībvalstis un
Komisija veic
īstenošanu
• Apmainīties ar
informāciju un
praksi, kas
saistīta ar
reģistru un to
savstarpējā
savienojuma
īstenošanu

dkr/jub/BVI/tsa
JAI 2

LIMITE

Citi partneri
Profesionāļi,
piemēram,
ģeogrāfi vai
mērnieki:
• iespējams,
sniegt palīdzību
reģistru
veidošanā
• nodrošināt
datus reģistriem
Praktizējoši
juristi,
piemēram,
notāri vai
advokāti, vai
uzņēmumi,
piemēram,
bankas:
izmantot
savstarpējo
savienojumu

7
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Nr.

3.

Projekta
nosaukums

"Atrast tiesu
izpildītāju"
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Ierosinātājs

Projekta mērķi

Veicamās darbības

Projekta
vadītājs

Komisija

• Paplašināt
"Atrast tiesu
izpildītāju"
direktorija
tvērumu
• Sniegt labāku
informāciju par
valstu izpildes
procedūrām un
mehānismiem
tiesu izpildītāju /
izpildes iestāžu
iecelšanai

• Popularizēt "Atrast
tiesu
izpildītāju"direktoriju
un paplašināt tā
tvērumu
• Uzlabot
programmatūru
valstu tiesu
izpildītāju / izpildes
iestāžu direktoriju
veidošanai
• Izstrādāt
informācijas lapu
projektus

Komisija
un
Eiropas
Tiesu
izpildītāju
palāta

Dalībvalstis

Īstenot
koordināciju ar
valstu tiesu
izpildītāju
padomēm, lai
varētu izveidot
direktoriju

Ieguldījums
Komisija
Darba grupa

Paplašināto rīku
"Atrast tiesu
izpildītāju"
integrēt etiesiskuma
portālā

Kalpot par valstu
tiesu izpildītāju
asociāciju /
izpildes iestāžu
kontaktpunktu

dkr/jub/BVI/tsa
JAI 2

LIMITE

Citi partneri

Valstu tiesu
izpildītāju
padomes:
izveidot valstu
direktorijus

8
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3. Piekļuve datu kopām
10.

Līdztekus reģistriem portālam būtu jāsniedz piekļuve datiem, kas attiecas uz piekļuvi tiesu iestādēm.

11.

Šīs datu kopas, tāpat kā iepriekšējā nodaļā minētie reģistri, tiktu savstarpēji savienotas ar portāla starpniecību. Par to uzturēšanu atbildīgas būtu vietējās
ieinteresētās personas.

Nr.

4.

Projekta
nosaukums

Krimināltiesu
datubāze
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Ierosinātājs

Projekta mērķi

Veicamās darbības

AT

Izveidot centrālu
kontaktpunktu
kompetento
iestāžu datiem
saistībā ar
vairākiem
juridiskiem
instrumentiem
krimināllietās,
piemēram, Eiropas
izmeklēšanas
rīkojumu vai
savstarpēju
tiesisku palīdzību
krimināllietās

• Noteikt
pamatkopu
juridiskajiem
instrumentiem un
juridiskajām
kompetencēm
krimināllietās
• Pielāgot Tiesas
datubāzes
arhitektūru
krimināllietu
instrumentu
vajadzībām

Projekta
vadītājs

Komisija

Dalībvalstis

Sniegt un
uzturēt valstu
datus

Ieguldījums
Komisija
Darba grupa

• Pielāgot
Eiropas Tiesas
datubāzi
• Definēt
juridiskos
instrumentus

Sekot līdzi
datubāzes
atjaunināšanai

dkr/jub/BVI/tsa
JAI 2

LIMITE

Citi partneri

Eiropas Tiesiskās
sadarbības tīkls
krimināllietās:
kalpot par
kontaktpunktiem
informācijas
vākšanai un
atjauninājumu
pieprasīšanai

9
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Nr.

5.

Projekta
nosaukums

Izsoles
tiesas ceļā,
2. posms
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Ierosinātājs

Projekta mērķi

Veicamās darbības

IT

Izveidot kopīgu
meklētājprogrammu
Eiropas e-tiesiskuma
portālā, kura
aptvertu
paziņojumus par
dalībvalstīs
publicētajām
izsolēm tiesas ceļā

Definēt un īstenot
izsoļu tiesas ceļā
meklētājprogrammu
e-tiesiskuma portālā

Projekta
vadītājs

IT

Ieguldījums
Dalībvalstis

Komisija

Darba grupa

Īstenot
automātiskās
izguves
mehānismu, ja
pastāv valsts
sistēma

Īstenot un ieviest
meklētājprogrammu
un ar to saistītas
funkcijas Eiropas etiesiskuma portālā

• Vienoties par
pieejamo un obligāto
informāciju
• Definēt
meklētājprogrammas
tvērumu

dkr/jub/BVI/tsa
JAI 2

LIMITE

Citi
partneri
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B. Piekļuve juridiskai informācijai
1. Piekļuve juridiskiem datiem
12.

EUR-Lex sniedz piekļuvi ES tiesību aktiem, valstu tiesību aktiem, ar kuriem transponē ES tiesību aktus, ES Tiesas judikatūrai, kā arī valstu judikatūrai, kas
saistīta ar ES tiesībām. Piekļuve juridiskiem datiem būtu jāatvieglina arī, izmantojot tiesību aktu un judikatūras identifikatorus, kas ļauj vieglāk analizēt
juridiskos datus.

13.

Publicējot judikatūru, ir jāņem vērā datu aizsardzības pamatnostādnes. Lai atvieglotu šo publicēšanu, ir jāizstrādā automātiski rīki pseidonimizēšanai vai
anonimizēšanai.

Nr.

6.

Projekta
nosaukums

EUR-Lex
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Ierosinātājs

ESPB

Projekta mērķi

Veicamās darbības

Uzlabot EUR-Lex
tīmekļa vietni
(meklētājprogramma,
lietotāju pieredze,
atjaunināšana,
eksportēšana, utt.)

• Uzlabot
meklēšanas
funkciju
• Informāciju
izkārtot
visaptverošākā un
lietotājam
parocīgākā veidā
• Dot iespēju
eksportēt aktu
komplektus

Projekta
vadītājs

ESPB

Dalībvalstis

Uz brīvprātības
pamata
atjaunināt
juridisko
informāciju, jo
īpaši
transponēšanas
pasākumu jomā

Ieguldījums
Eiropas
Savienības
Darba grupa
Publikāciju
birojs

Veikt EUR-Lex
uzlabojumus

Sekot līdzi
iespēju
īstenošanai un
atjaunināšanai

dkr/jub/BVI/tsa
JAI 2

Citi partneri

LIMITE
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Ieguldījums
Nr.

7.

8.

Projekta
nosaukums

Eiropas
judikatūras
identifikators
(ECLI)

Eiropas
tiesību aktu
identifikators
(ELI)
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Ierosinātājs

NL

ESPB un
LU

Projekta mērķi

Veicamās darbības

• Palielināt to
tiesu/dalībvalstu
skaitu, kuras
saviem tiesas
lēmumiem piešķir
ECLI
• Paplašināt ECLI
iespējamo
pielietojumu

Paplašināt ECLI
lietojumu klāstu,
vairojot ECLI
arhitektūrā
pieejamās
funkcijas
(kopsavilkumi,
tulkojumi,
juridiskās
atsauces,
uzlabotas lietotāju
saskarnes)

Atvieglot piekļuvi
juridiskai
informācijai, veikt
tās apmaiņu un
savstarpēju
savienošanu,
izmantojot valstu
Eiropas un
globālās juridiskās
informācijas
sistēmas

• Nodrošināt ar ES
saistītu
specifikāciju
attīstību un
uzturēšanu
strukturētā
satvarā
• Regulāri veikt
informācijas un
labas prakses
apmaiņu ar citām
ieinteresētajām
personām par ELI
īstenošanu

Projekta
vadītājs

NL

LU un
ESPB

Dalībvalstis

Komisija / Eiropas
Savienības
Publikāciju birojs
(ESPB)

Darba grupa

Citi partneri

Īstenot ECLI un
izstrādāt jaunas
ECLI funkcijas

Komisija:
uzturēt ECLI
meklētājprogrammu
ESPB:
sniegt atbalstu ECLI
pilnveidošanai

Pārraudzīt un
koordinēt darbu
pie ECLI

Juridiskie tīkli
un
profesionālās
organizācijas:
sniegt datus

ESPB:
uzturēt un pastāvīgi
atjaunināt ELI ES
tiesību aktiem

Regulāri veikt
informācijas un
labas prakses
apmaiņu ar
citām
ieinteresētajām
personām par
ELI īstenošanu

Uzturēt un
pastāvīgi
atjaunināt ELI
valstu tiesību
aktiem

dkr/jub/BVI/tsa
JAI 2

LIMITE
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Nr.

9.

Projekta
nosaukums

Tiesas lēmumu
anonimizācija
un
pseidonimizācija
atvērto datu
lietošanai

11724/4/18 REV 4
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Projekta
vadītājs

Ierosinātājs

Projekta mērķi

Veicamās darbības

FR un AT

• Sekmēt tiesas
lēmumu
pārredzamu un
pieejamu
publicēšanu
• Izstrādāt rīkus,
kuros izmanto
mākslīgā intelekta
tehnoloģiju, lai
automātiski
anonimizētu vai
pesidonimizētu
tiesas lēmumus
atkalizmantošanai

• Noteikt paraugpraksi un
tehniskās pamatnostādnes ar
VDAR saderīgai automātiski
anonimizētai/pseidonimizētai
tiesas lēmumu publicēšanai
• Izveidot mākslīgā intelekta rīku
tiesas lēmumu automātiskai
anonimizēšanai/pseidonimizēšanai,
izmantojot tiesas lēmumu
datubāzes

AT

Dalībvalstis

Sniegt
datus, kas
vajadzīgi, lai
"apmācītu"
sistēmu (jo
īpaši datus,
kas ņemti
no valsts
tiesu
datiem)

Ieguldījums
Eiropas
Savienības
Darba grupa
Publikāciju
birojs

Palīdzēt
analīzē un
pilnveidošanā

• Koordinēt rīka
izstrādi
• Noteikt
paraugpraksi un
pamatnostādnes
tā koncepcijai
un īstenošanai

dkr/jub/BVI/tsa
JAI 2

LIMITE

Citi
partneri
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2. Juridisko datu savstarpēja sasaiste
14.

Juridisko datu savstarpēja sasaiste ļauj lietotājiem ātri un uzticamā veidā atrast attiecīgo informāciju. Juridiskos datus var izmantot atvērto datu formātā, lai
palīdzētu iedzīvotājiem, uzņēmumiem un tiesu iestādēm pētīt un salīdzināt datus nolūkā tos analizēt un sniegt ieguldījumu lietotnēs, kas šos datus izmanto,
tostarp liekot lietā mākslīgā intelekta sniegtās priekšrocības.

Ieguldījums
Nr.

10.

Projekta
nosaukums

Juridisko datu
savstarpēja
sasaiste

11724/4/18 REV 4
PIELIKUMS

Ierosinātājs

ESPB

Projekta mērķi

Veicamās darbības

• Turpināt ELI un
ECLI īstenošanu no
ESPB puses
• Labāk sasaistīt ES
tiesību aktus,
valstu
transponēšanas
pasākumus un
judikatūru
• Ātrāk veikt
atjaunināšanu
• Izstrādāt
sasaistītus atvērtos
datus

• Uzlabot valstu
transponēšanas
pasākumu un
attiecīgās
judikatūras
nosūtīšanas rīkus
• Uzlabot ar
piekļuvi attiecīgiem
tiesību aktiem un
judikatūrai saistītu
rīku sadarbspēju
• Izveidot
automātiskas saites
no tiesību aktu
tekstiem uz citiem
tiesību aktiem un
judikatūru

Projekta
vadītājs

ESPB

Dalībvalstis

• Sniegt prasītos
datus
• Uz brīvprātības
pamata nosūtīt
valstu
transponēšanas
pasākumus un
attiecīgo
judikatūru

Eiropas
Savienības
Publikāciju birojs

Darba grupa

• Īstenot rīkus
• Pārraudzīt
nosūtīšanu un
atjaunināšanu

• Kalpot par
kontaktpunktu
Publikāciju
birojam
• Uzraudzīt rīku
īstenošanu
• Sniegt
atsauksmes par
šo rīku
lietojamību

dkr/jub/BVI/tsa
JAI 2

LIMITE

Citi partneri

14

LV

3. Mākslīgais intelekts
15.

Mākslīgais intelekts ir apzināts kā viena no pēdējo gadu būtiskākajām attīstības tendencēm informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, un turpmākajos
gados tas būtu jāattīsta tālāk. Ir sīkāk jādefinē tā ietekme e-tiesiskuma jomā.

Nr.

11.

12.

Projekta
nosaukums

Mākslīgais
intelekts
tiesiskumam

Sarunbots etiesiskuma
portālā

11724/4/18 REV 4
PIELIKUMS

Projekta mērķi

Veicamās darbības

Komisija,
FR un AT

• Noteikt, kāda
loma mākslīgajam
intelektam varētu
būt tiesiskuma
jomā
• Izstrādāt
mākslīgā intelekta
rīku tiesas
lēmumu analīzei

• Izstrādāt
ziņojumu, kurā
aprakstīta
pašreizējā situācija
dalībvalstu
izstrādāto
mākslīgā intelekta
rīku jomā
• Izstrādāt
lietotnes valstu
tiesu iestādēm,
ņemot vērā tiesu
iestāžu konkrētās
vajadzības

AT

Izstrādāt
sarunbotu, kas
palīdzētu
lietotājam un
novirzītu viņu uz
informāciju, ko
viņš meklē

• Apzināt
sarunbota
izmantošanas
gadījumus etiesiskuma portālā
• Izstrādāt un
izveidot šo
sarunbotu

Ierosinātājs

Projekta
vadītājs

FR un
Komisija
(attiecībā
uz etiesiskuma
portālu)

AT un
Komisija
(attiecībā
uz etiesiskuma
portālu)

Ieguldījums
Dalībvalstis
• Sniegt
informāciju par
mākslīgā
intelekta rīku
izmantošanu
savās tiesu
iestādēs
• Sniegt
atsauksmes par
tiesiskuma jomā
pieejamiem
mākslīgā
intelekta rīkiem
• Piedalīties
izmēģinājuma
projektā
• Sniegt
ieguldījumu
portāla satura
daļās
• Sniegt
atsauksmes par
sarunbotu

Komisija

Darba grupa

Citi partneri

• Sniegt atbalstu
dalībvalstu tiesu
iestāžu
izmantotajiem
rīkiem
• Apsvērt
mākslīgā
intelekta rīku
izstrādi etiesiskuma
portālam

• Izstrādāt
ziņojumu, kurā
aprakstīta
pašreizējā
situācija
dalībvalstu
izstrādāto
mākslīgā
intelekta rīku
jomā

Eiropas
Advokātu un
juristu biedrību
padome (CCBE):
izstrādāt
ceļvedi par to,
kā juristi ES
izmanto
mākslīgo
intelektu

• Izstrādāt
sarunbotu
• Īstenot
sarunbotu etiesiskuma
portālā
apzinātajiem
izmantošanas
gadījumiem

• Sekot līdzi
sarunbota
izstrādei
• Sniegt
atsauksmes par
sarunbota
īstenošanu

dkr/jub/BVI/tsa
JAI 2

LIMITE

15

LV

III.

E-saziņa tiesiskuma jomā
A. Datu droša apmaiņa

16.

Lai izstrādātu pārrobežu elektronisko procesu, ir vajadzīga droša datu apmaiņa starp šajā procesā iesaistītajām iestādēm un praktiķiem. Tomēr ir jānodrošina
vairāki priekšnosacījumi, piemēram, vienošanās par nosūtīšanas drošības nosacījumiem vai spēja uzticēties nosūtītajam dokumentam

Nr.

13.

Projekta
nosaukums

Tiesas nodevu
elektroniska
maksāšana

11724/4/18 REV 4
PIELIKUMS

Ierosinātājs

Komisija

Projekta mērķi

Veicamās darbības

Dot iespēju
elektroniski
samaksāt tiesas
nodevas

• Izveidot pārskatu
par tiesu
procedūrām un ar
tām saistītajām
tiesas nodevām
• Analizēt situāciju
dalībvalstīs saistībā
ar tiesas nodevu
maksāšanas
veidiem
• Radīt iespēju
tiesas nodevas
samaksāt
tiešsaistē,
izmantojot etiesiskuma portālu
• Panākt
vienošanos
iesaistīto
dalībvalstu starpā
par maksāšanas
sistēmas kārtību

Ieguldījums

Projekta
vadītājs

Komisija

Dalībvalstis

Komisija

Darba grupa

• Sniegt
informāciju par
tiesas nodevu
kontekstu valstīs
(pārskats un
maksāšanas
veidi)
• Īstenot
vajadzīgās
juridiskās un
tehniskās
izmaiņas

Izstrādāt rīku etiesiskuma
portālā tiesas
nodevu
noteikšanai un
iespējamai
maksāšanai

Izvērtēt pārskata
par tiesas
nodevām
rezultātus

dkr/jub/BVI/tsa
JAI 2

LIMITE

Citi partneri

16

LV

Nr.

14.

15.

Projekta
nosaukums

Sadarbība
digitālos
kriminālprocesos

e-Identitāte 2.0

11724/4/18 REV 4
PIELIKUMS

Ierosinātājs

EE

Komisija

Projekta mērķi

Veicamās darbības

Izpētīt un analizēt
iespējas veikt datu
digitālu apmaiņu
kriminālprocesos

• Analizēt digitālu
kriminālprocesu
izmantošanas
gadījumus
• Veikt zināšanu
un paraugprakses
apmaiņu šajā jomā
• Analizēt iespējas
veikt datu
apmaiņu digitālos
kriminālprocesos

• Pieņemt
profesionālo lomu
ontoloģiju,
aptverot visu
Eiropas tieslietu
telpu kopumā
• Sagatavot
skaidru pieeju
tehniskai
īstenošanai

• Izveidot
profesionālo lomu
ontoloģiju
• Izveidot
struktūru šīs
ontoloģijas
uzturēšanai
• Sagatavot ar
profesionālajām
lomām saistītas
personas
identifikācijas
īstenošanu

Projekta
vadītājs

EE

Komisija

Ieguldījums
Dalībvalstis

Sniegt informāciju
par valstu
situāciju saistībā
ar digitāliem
kriminālprocesiem

• Sniegt
informāciju par
praktizējošo
juristu lomu
• Pamatojoties uz
šo ontoloģiju,
noteikt piekļuves
tiesības

Komisija

Darba grupa

Sniegt rīkus
datu drošai
apmaiņai

• Kalpot par
forumu
paraugprakses
apmaiņai
• Kalpot par
kontaktpunktu
iespējamu
izmēģinājuma
projektu
īstenošanai

• Izveidot
praktizējošo
juristu
profesionālo
lomu
ontoloģiju

• Kalpot par
kontaktpunktu
starp Komisiju,
dalībvalstīm un
praktizējošiem
juristiem
• Sniegt
atsauksmes par
juridisko
kontekstu
dalībvalstīs

dkr/jub/BVI/tsa
JAI 2

LIMITE

Citi partneri

Praktiķi:
sniegt
informāciju par
praktizējošo
juristu lomu un
praksi

17
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Nr.

16.

17.

Projekta
nosaukums

i-atbalsts etiesiskuma
portālā

"Atrast
advokātu II"

11724/4/18 REV 4
PIELIKUMS

Ierosinātājs

AT

Komisija

Projekta mērķi

Nodrošināt
veidu, kā,
izmantojot etiesiskuma
portālu, digitāli
sazināties ar
dalībvalsts
centrālo iestādi

Izveidot
advokāta
statusa
verifikācijas
sistēmu

Veicamās
darbības
• Noteikt
nosacījumus iatbalsta
izmantošanai etiesiskuma
portālā
• Integrēt
nepieciešamās
izmaiņas iatbalstā
• Īstenot iatbalstu portālā
• Izvērtēt to
sertifikātu
juridisko
pieņemamību,
kas izdoti esošās
"Atrast
advokātu II"
sistēmas ietvaros
• Īstenot esošo
"Atrast
advokātu II"
risinājumu etiesiskuma
portālā

Projekta
vadītājs

Tiks
noteikts
vēlāk

CCBE un
Komisija
(attiecībā
uz etiesiskuma
portālu)

Ieguldījums
Dalībvalstis

Savienot valstu
centrālās
iestādes ar iatbalstu

Sniegt
informāciju
par advokāta
statusa
sertifikātu
izdošanas
juridisko
kontekstu

Komisija

Darba grupa

Citi partneri

Īstenot i-atbalstu
portālā

• Noteikt
nosacījumus iatbalsta
izmantošanai etiesiskuma
portālā
• Kalpot par
kontaktu valstu
centrālajām
iestādēm

Hāgas
Starptautisko
privāttiesību
konference:
izstrādāt iatbalstu

Ja iespējams, īstenot
esošo "Atrast
advokātu II"risinājumu
e-tiesiskuma portālā

• Kalpot par
kontaktpunktu
starp Komisiju,
dalībvalstīm un
praktizējošiem
juristiem
• Sniegt
atsauksmes par
juridisko
kontekstu
dalībvalstīs

CCBE:
• koordinēt
darbu advokātu
asociāciju pusē
• sniegt
informāciju,
izmantojot
"Atrast
advokātu II"
sistēmu, ja tā
tiks pieņemta

dkr/jub/BVI/tsa
JAI 2

LIMITE
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Nr.

18.

19.

Projekta
nosaukums

Blokķēde
tiesiskumam

E-maksājumi
e-tiesiskuma
portālā

11724/4/18 REV 4
PIELIKUMS

Ierosinātājs

Projekta mērķi

Veicamās darbības

Komisija

Izpētīt blokķēdes
tehnoloģiju
izmantošanas
gadījumus etiesiskuma jomā

Sākt pētījumu, lai
analizētu
juridiskos
nosacījumus un
potenciālās
iespējas un/vai
šķēršļus

Izstrādāt nodevu
maksāšanas
sistēmu

• Īstenot emaksājumu
funkciju nodevu
nomaksai etiesiskuma portālā
• Panākt
vienošanos
iesaistīto
dalībvalstu starpā
par maksāšanas
sistēmas kārtību

AT

Ieguldījums

Projekta
vadītājs

Dalībvalstis

Komisija

Darba grupa

Komisija

Sniegt
informāciju par
valsts juridisko
un tehnisko
kontekstu

Veikt pētījumu

• Kalpot par
kontaktpunktu
praktiķiem
• Izvērtēt
pētījuma
rezultātus

Tiks
noteikts
vēlāk

• Sniegt
attiecīgu
ieguldījumu un
informāciju
• Piedalīties
maksāšanas
sistēmā savas
lietotnes
kontekstā
(piem., BRIS
dokumentu
nodevu
maksāšana)

Īstenot emaksājumu
funkciju

Noteikt
nosacījumus
maksāšanas
sistēmas
izmantošanai

dkr/jub/BVI/tsa
JAI 2

LIMITE

Citi partneri
Ieinteresētās
juridiskās un
profesionālās
organizācijas:
sniegt
ieguldījumu,
balstoties uz
savu pieredzi

19
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B. Droša saziņa starp iedzīvotājiem, praktiķiem un tiesu iestādēm
17.

Nr.

20.

Lai nepastarpinātāk iesaistītu iedzīvotājus elektroniskajos tiesas procesos, ir jāizstrādā rīki tiešai saziņai starp iedzīvotājiem, praktiķiem un tiesu iestādēm.

Projekta
nosaukums

Videokonferences

11724/4/18 REV 4
PIELIKUMS

Ierosinātājs

Projekta mērķi

Veicamās darbības

AT

• Apzināt
problēmas, kas
saistītas ar
pārrobežu
videokonferencēm
• Veikt
informācijas, labas
prakses un
tehnoloģijas
apmaiņu, lai varētu
īstenot pārrobežu
videokonferences
• Ierosināt
īstermiņa darbības
un projektus, lai
uzlabotu pārrobežu
videokonferences

• Veikt
informācijas, labas
prakses un
tehnoloģijas
apmaiņu
• Ierosināt
konkrētas darbības
un projektus, lai
uzlabotu pārrobežu
videokonferences

Projekta
vadītājs

AT

Ieguldījums
Dalībvalstis

• Nodrošināt
tiesām un
pārvaldes
struktūrām
videokonferenču
aprīkojumu
• Uzturēt
attiecīgo statisko
saturu etiesiskuma
portālā

Komisija

Darba grupa

Neattiecas

Kalpot par
forumu
informācijas,
labas prakses
un tehnoloģijas
apmaiņai

dkr/jub/BVI/tsa
JAI 2

LIMITE

Citi partneri
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IV.

Sadarbspēja
A. e-CODEX

18.

Sadarbspēja ir viens no e-tiesiskuma stratēģijā paustajiem mērķiem 7. Tiek plānots sadarbspēju starp valstu sistēmām nodrošināt ar e-CODEX tehnoloģiju (etiesiskuma komunikācija ar tiešsaistes datu apmaiņas starpniecību) un tās turpinājuma projektu Me-CODEX (e-CODEX uzturēšana).

Nr.

21.

7

Projekta
nosaukums

e-CODEX

Ierosinātājs

AT

Projekta mērķi

Veicamās darbības

Uzturēt e-CODEX
sistēmu, lai to
sagatavotu
nodošanai

• Uzturēt e-CODEX
komponentus un
centrālo
testēšanas
platformu
• Izveidot
nepieciešamos
pārvaldības un
saziņas un
mārketinga
pasākumus

Ieguldījums

Projekta
vadītājs

e-CODEX
konsorcijs

Dalībvalstis

• Izmantot eCODEX
• Pieredzi un
praksi darīt
zināmu e-CODEX
kopienai

Komisija

Darba grupa

Sadarboties ar
dalībvalstīm eCODEX
uzturēšanā

• Kalpot par
forumu e-CODEX
kopienas
paplašināšanai
• Kalpot par
kontaktpunktu
saistībā ar eCODEX
izmantošanu ES
instrumentu
satvarā

Citi partneri
Hāgas
Starptautisko
privāttiesību
konvencija,
praktizējošu
juristu
organizācijas un
ieinteresētās
personas:
• izmantot eCODEX
• sniegt
atsauksmes

WK 2894/2018 REV 2, 40. punkts.
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Nr.

22.

23.

Projekta
nosaukums

e-CODEX
juridiskiem
instrumentiem

Aizmugursistēmu
saskaņošana

11724/4/18 REV 4
PIELIKUMS

Ierosinātājs

AT

AT

Projekta mērķi

Veicamās darbības

Īstenot
izmēģinājuma
projektus
veidlapu,
dokumentu un
strukturētu datu
apmaiņai

Nodrošināt
darbības un
procesa
modelēšanu un
tehnisko
īstenošanu
attiecībā uz
savstarpējo
savienojumu starp
iestādēm, kas ar eCODEX
starpniecību
piedalās juridiskos
instrumentos

Ģenerēt kopīgas
un saskaņotas
aizmugursistēmas
konkrētiem
juridiskiem
instrumentiem

Apzināt juridiskos
instrumentus,
kuriem ir vēlamas
un iespējamas
kopīgas
aizmugursistēmas

Projekta
vadītājs

Ieguldījums
Dalībvalstis

Komisija

Darba grupa

e-CODEX
konsorcijs

Izmantot eCODEX juridisko
instrumentu
satvarā

Sniegt piekļuvi eCODEX tīklam

Kalpot par
kontaktpunktu
sakariem starp
darba grupām,
kas strādā pie
juridiskiem
instrumentiem,
un dalībvalstīm
vai e-CODEX
konsorciju

e-CODEX
konsorcijs

• Izstrādāt
aizmugursistēmas
sistēmām, kas
izriet no
juridiskiem
instrumentiem
• Sadarboties
kopīgu
aizmugursistēmu
izveidē

Nodrošināt
kopīgas
aizmugursistēmas
atkarībā no
dalībvalstu
vajadzībām

Kalpot par
kontaktpunktu
īstenojamo
aizmugursistēmu
noteikšanai

dkr/jub/BVI/tsa
JAI 2

LIMITE

Citi partneri
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B. Semantiskā sadarbspēja
19.

Semantiskās sadarbspējas mērķis ir atvieglot komunikāciju starp sistēmām, saskaņojot metadatos un standartos lietotos terminus. Ar to arī tiek plānots
samazināt valodu atšķirību ietekmi, nodrošinot automātisku tulkošanu un tādējādi atbrīvojot resursus steidzamiem tulkojumiem.

20.

Pārbaudīta vārdnīca ietver to terminu sarakstu, kurus izmanto satura indeksēšanai un informācijas izguves atvieglošanai. Datu apstrādi un informācijas
atrodamību var vēl vairāk nostiprināt un efektivizēt, izmantojot pārbaudītas vārdnīcas, identifikatorus, piemēram, ELI vai ECLI, mākslīgo intelektu un
juridisko atvērto datu un lielo datu analīzi.

11724/4/18 REV 4
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Ieguldījums
Nr.

24.

Projekta
nosaukums

Balss
atpazīšana

11724/4/18 REV 4
PIELIKUMS

Ierosinātājs

NL

Projekta mērķi

Veicamās darbības

Izstrādāt rīku, ar
kuru mutvārdu
sarunas var
automātiski
transkribēt
rakstiski
izmantošanai
tiesas procedūrās

• Noteikt
automātiskās
transkripcijas
izmantošanas
gadījumus un
paraugpraksi
• Izstrādāt valodu
un dialektu
datubāzi
• Vienoties par
juridiskajiem un
tehniskajiem
nosacījumiem
automātiskās
transkripcijas
izmantošanai
tiesvedības jomā

Projekta
vadītājs

NL

Dalībvalstis

Nodrošināt
piekļuvi datiem
par dzimtajām
valodām un
dialektiem

Eiropas
Savienības
Publikāciju birojs

Darba grupa

Citi partneri

Nav zināms

• Pārraudzīt rīka
izstrādi
• Kalpot par
kontaktpunktu
dalībniekiem
• Noteikt rīka
izmantošanas
gadījumus un
tehniskās
iespējas

Eksperti
(tulkotāji/tulki)
un akadēmisko
aprindu
pārstāvji:
iespējams,
nodrošināt datus

dkr/jub/BVI/tsa
JAI 2

LIMITE
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Ieguldījums
Nr.

25.

Projekta
nosaukums

Pārbaudītas
vārdnīcas –
EuroVoc un
LegiVoc

11724/4/18 REV 4
PIELIKUMS

Ierosinātājs

Projekta mērķi

Veicamās darbības

ESPB un
FR

• Mudināt
izmantot VocBench
• Ieviest EuroVoc
indeksēšanas rīku
• Paplašināt
LegiVoc
• Konsolidēt un
veicināt ES
dalībvalstu, kā arī
trešo valstu
vārdnīcu
semantisko
saskaņošanu

• Veicināt
VocBench
izmantošanu
• Izstrādāt
EuroVoc paredzētu
automātiskas
indeksēšanas rīku
• Paplašināt
LegiVoc iekļauto
vārdnīcu klāstu
• Uzlabot LegiVoc
pārvaldību

Dalībvalstis

Eiropas
Savienības
Publikāciju birojs

Darba grupa

Sniegt
informāciju par
vārdnīcām

• Izstrādāt
EuroVoc
paredzētu
automātiskas
indeksēšanas
rīku
• Saskaņot
dažādus rīkus
• Informēt par
VocBench

• Pārraudzīt
EuroVoc
izmantošanu
• Kalpot par
kontaktpunktu
VocBench un
LegiVoc plašākai
īstenošanai

Projekta
vadītājs

ESPB –
par
EuroVoc,
FR – par
LegiVoc

dkr/jub/BVI/tsa
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Ieguldījums
Nr.

26.

Projekta
nosaukums

Sadarbspēja
un kopīgi
standarti

11724/4/18 REV 4
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Ierosinātājs

ESPB

Projekta mērķi

Veicamās darbības

• Izveidot kopīgus
likumdošanas
procesa formātus
• Vēl vairāk
veicināt atvērto
datu izmantošanu
• Izveidot tiesību
aktu izstrādes
pārvaldības
sistēmu

• Saskaņot
dokumentu un
informācijas
plūsmu
• ES Atvērto datu
portālā publicēt
vairāk e-tiesiskuma
datu kopu
• Iespējams,
izstrādāt jaunu
sistēmu, kas būtu
dalībvalstu, Eiropas
Savienības
Publikāciju biroja,
Komisijas un,
iespējams, citu ES
iestāžu sadarbības
rezultāts

Projekta
vadītājs

ESPB

Dalībvalstis

Sadarboties ar
Publikāciju
biroju tiesību
aktu izstrādes
pārvaldības
sistēmas
radīšanā

Eiropas
Savienības
Publikāciju birojs

Darba grupa

• Strādāt
saskaņošanas un
publicēšanas
jomā
• Izstrādāt
tiesību aktu
izstrādes
pārvaldības
sistēmu

• Pārraudzīt
tiesību aktu
izstrādes
pārvaldības
sistēmas izstrādi
un ES atvērto
datu publicēšanu
• Kalpot par
kontaktpunktu
sakariem ar
Publikāciju biroju
nolūkā koordinēt
tiesību aktu
izstrādes
sistēmas izstrādi

dkr/jub/BVI/tsa
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V.

Rezerves saraksts

21.

Daži projekti no e-tiesiskuma viedokļa ir interesanti, taču šķiet, ka daži no to priekšnoteikumiem pagaidām nav izpildīti. Tāpēc dalībvalstis ir vienojušās
izveidot tādu projektu rezerves sarakstu, kuriem ir zemāka prioritāte un kurus tomēr varētu īstenot, piedaloties tām dalībvalstīm, kuras vēlas projektu īstenot
pēc tam, kad būs rasti risinājumi esošajiem šķēršļiem vai neizpildītajiem nosacījumiem. Šiem projektiem tomēr varētu piešķirt finansējumu, ja uzaicinājumos
iesniegt priekšlikumus būtu aptverta to darbības joma.

22.

Lai veicinātu e-tiesiskuma projektu labāku izmantošanu, E-likumu jautājumu darba grupa (e-tiesiskums) var darboties kā forums šādiem projektiem.
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Nr.

R1.

Projekta
nosaukums

Parādnieku
informācijas
sistēma

11724/4/18 REV 4
PIELIKUMS

Ierosinātājs

Projekta mērķi

Veicamās darbības

NL

Izveidot centrālu
platformu
parādniekiem un
potenciālajiem
kreditoriem, lai viņi
varētu piekļūt
informācijai par
savu situāciju
(parādnieki –
informācijai par
savu situāciju,
potenciālie
kreditori –
informācijai par
potenciālo
parādnieku
situāciju)

• Izveidot
platformu, kurā
attēlot datus, kas
iekļauti ar parādu
saistītajās datubāzēs
• Iesaistītajās
dalībvalstīs izveidot
parāda datu
datubāzes
• Izveidot
savstarpēju
savienojumu starp
šīm datubāzēm
• Radīt iespēju
iedzīvotājiem un
profesionāļiem
apmainīties ar
datiem un sazināties

Ieguldījums

Projekta
vadītājs

NL

Dalībvalstis

Komisija

Darba grupa

Atjaunināt un
savstarpēji
savienot esošās
datubāzes

Apsvērt iespējas
e-tiesiskuma
portālā mitināt
izstrādāto rīku

Kalpot par
kontaktpunktu
saistībā ar
parādnieku
datubāzu izveidi
un atjaunināšanu

dkr/jub/BVI/tsa
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Nr.

R2.

R3.

Projekta
nosaukums

BabelLex

Neaizsargātu
pieaugušo
valsts reģistru
savstarpēja
savienošana

11724/4/18 REV 4
PIELIKUMS

Ierosinātājs

FR

FR

Projekta mērķi

Veicamās darbības

Piedāvāt piekļuvi
tulkotāju un tulku
datubāzēm,
izmantojot etiesiskuma portālu

• Turpināt attīstīt
BabelLex platformu
• Paplašināt
platformas
ģeogrāfisko
tvērumu
• Integrēt BabelLex
e-tiesiskuma portālā
līdzīgi "Atrast ..."
rīkiem

• Izveidot valsts
datubāzes par
personu
rīcībspēju, tostarp
ietverot viņu
vēlmes varbūtēju
fiziska vai garīga
rakstura
traucējumu
gadījumā
• Savstarpēji
savienot šīs
datubāzes

• Atbalstīt tādu
esošo valsts reģistru
savstarpēju
savienošanu, kuros
iekļauti lēmumi
saistībā ar
neaizsargātiem
pieaugušajiem
paredzētiem
aizsardzības
pasākumiem
• e-tiesiskuma
portālā pievienot
informatīvu lapu
par rīcībspēju un
neaizsargātiem
pieaugušajiem

Ieguldījums

Projekta
vadītājs

Dalībvalstis

FR

Palīdzēt tulku un
tulkotāju
asociācijām
veidot un uzturēt
tulku un
tulkotāju
datubāzes

FR

• Uzturēt esošās
valsts datubāzes,
kurās iekļauti
lēmumi saistībā
ar
neaizsargātiem
pieaugušajiem
paredzētiem
aizsardzības
pasākumiem
• Atļaut veidot
savstarpēju
savienojumu ar
šo datubāzi

Komisija

Darba grupa

Citi partneri

Nodrošināt etiesiskuma
portālā
izmantojamu
meklēšanas rīku

• Kalpot par
kontaktpunktu
tulku un
tulkotāju
asociācijām
• Sniegt
palīdzību
kontaktos ar
vietējām
asociācijām

Tulku un
tulkotāju
asociācijas:
izveidot un
uzturēt tulku un
tulkotāju
datubāzes

Nodrošināt
infrastruktūru etiesiskuma
portālā

• Koordinēt
datubāzu saturu
un savstarpēju
savienošanu
• Sekot līdzi tam,
kā dalībvalstis un
Komisija veic
īstenošanu

Notāri:
sadarboties
valsts datubāzu
uzturēšanā un
atjaunināšanā
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Nr.

R4.

R5.

Projekta
nosaukums

Elektroniskie
zīmogi un
apliecinājuma
līmeņi etiesiskumā

Vienota
Eiropas epasta adrese

11724/4/18 REV 4
PIELIKUMS

Ierosinātājs

Komisija

Komisija

Projekta mērķi

Veicamās
darbības

Paredzēt dažādām
procedūrām
nepieciešamo
elektronisko parakstu un
zīmogu veidus un
apliecinājuma līmeņus eidentifikācijas līdzekļiem,
kuri jālieto atbilstīgi
eIDAS regulai nolūkā
piekļūt e-tiesiskuma
pakalpojumiem

• Noteikt
apliecinājuma
līmeņus, kas
vajadzīgi, lai
elektroniskās
identifikācijas
shēmas varētu
izmantot pārrobežu
piekļuvei etiesiskuma
pakalpojumiem
• Noteikt prasības
elektronisko
parakstu un
elektronisko zīmogu
izmantošanai

Ieviest valsts/ES e-pasta
adresi izmantošanai gan
valsts, gan Eiropas līmenī
oficiālai saziņai ar tiesu
iestādēm / kompetentām
publiskajām iestādēm

• Izveidot
pārskatu par
valstu e-pasta
adrešu sistēmām,
ko izmanto
oficiālajā saziņā
• Noteikt oficiālai
saziņai paredzētas
ES e-pasta adreses
izmantošanas
gadījumus
• Definēt šādas epasta adreses
izveides stratēģiju

Projekta
vadītājs

Ieguldījums
Dalībvalstis

Komisija

Darba grupa

Komisija

Sniegt
informāciju par
valsts prasībām
attiecībā uz
valsts eparakstiem un
e-zīmogiem, ko
dalībvalstis
atzīst etiesiskuma
pakalpojumu
jomā

Nav zināms

• Apkopot
informāciju par
valstu praksi un
prasībām, kas
noteiktas
elektroniskajiem
parakstiem un
zīmogiem
• Vienoties par
ieteikumiem par
eIDAS regulētiem
pakalpojumiem
tiesiskuma jomā

Komisija

• Sniegt
informāciju par
elektroniskiem
līdzekļiem, kurus
izmanto oficiālā
saziņā valsts
līmenī
• Panākt
vienošanos
iesaistīto
dalībvalstu starpā
par oficiālai
saziņai
paredzētas ES epasta adreses
ieviešanu

Izpētīt
iespējas
ieviest tādu ES
e-pasta adresi,
kuru būtu
paredzēts
izmantot
oficiālas
saziņas
kontekstā

• Apkopot
informāciju par
valstu praksi
attiecībā uz
oficiālai saziņai
paredzētām epasta adresēm

dkr/jub/BVI/tsa
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Citi partneri
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VI.

Praktiķu vadīti projekti

23.

Praktiķi ir ierosinājuši projektus, kas būtu lietderīgi e-tiesiskuma darbībai. Projekti tiktu uzsākti pēc to praktiķu iniciatīvas, kuri nākuši klajā ar priekšlikumu 8.

24.

Šiem projektiem var būt nepieciešama darba grupas palīdzība gadījumā, ja praktiķi to lūdz. Darba grupa koordinētu īstenotās darbības, lai izvairītos no
iesaistīto praktiķu centienu dublēšanās.

8

Kā norādīts 32. punktā Eiropas e-tiesiskuma stratēģijas 2019.–2023. gadam projektā, 12794/1/18 REV 1.
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Nr.

P1.

P2.

Projekta
nosaukums

Projekta mērķi

Veicamās darbības

Ar maza
apmēra
prasībām
saistītu strīdu
izšķiršana
tiešsaistē

Izveidot tehnisku
pāreju starp sistēmām
strīdu izšķiršanai
tiešsaistē un ES
elektronisko procedūru
maza apmēra
prasībām, ja strīds nav
atrisināts tiešsaistē

• Veikt salīdzinošu
pētījumu par dažādās
dalībvalstīs esošajiem
mehānismiem ar maza
apmēra prasībām
saistītu strīdu
izšķiršanai tiešsaistē
(tvērums, tehnoloģijas,
iesaistītie profesionāļi)
• Analizēt un ierosināt
tehniskas iespējas
nolūkā panākt
konverģenci (ja
nepieciešams) un
saikni starp sistēmām
strīdu izšķiršanai
tiešsaistē un ES
elektronisko procedūru
maza apmēra prasībām

EPIS datubāze

• Izveidot ilgtspējīgu un
atzītu platformu ES
brīvības atņemšanas
iestāžu glabātās
informācijas
centralizācijai.
• Veicināt
pārredzamību,
apmaiņu ar zināšanām
un apmācības par
brīvības atņemšanas
iestāžu darbību,
apstākļiem un tajos
izmantoto praksi

• Vairot informētību
par EPIS un mudināt
izdarīt ieguldījumu tajā
• Mudināt dalībvalstu
brīvības atņemšanas
iestāžu aģentūras
izdarīt ieguldījumu
attiecībā uz lielāku
skaitu datukopu un
iespēju izstrādāt
statistikas datubāzi

11724/4/18 REV 4
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Projekta
vadītājs

Eiropas Tiesu
izpildītāju
palāta (CEHJ)

EuroPris

Līdzdalības veids
Dalībvalstis

Sniegt
informāciju par
valsts sistēmām
strīdu
izšķiršanai
tiešsaistē

Sniegt datus
par savām
brīvības
atņemšanas
iestādēm

Komisija

Darba grupa

Citi partneri

Apsvērt
tehnisku pāreju
starp sistēmām
strīdu
izšķiršanai
tiešsaistē

• Apsvērt
tehnisku pāreju
starp sistēmām
strīdu
izšķiršanai
tiešsaistē
• Kalpot par
kontaktpunktu
praktiķu
asociācijām

CEHJ:
• veikt pētījumu
publicēt pētījuma
rezultātus
• sadarboties ar
Komisiju un
dalībvalstīm
nolūkā noteikt
labākos
risinājumus
mehānismu
strīdu izšķiršanai
tiešsaistē un ES
procedūras maza
apmēra prasībām
savienošanai

E-tiesiskuma
portālā
nodrošināt saiti
uz EPIS
datubāzi

• Kalpot par
kontaktpunktu
EuroPris
• Apsvērt
datubāzes
iespējamo
turpmāko
izmantojumu

Lozannas
universitāte:
izstrādāt
statistikas
datubāzi
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Nr.

P3.

Projekta
nosaukums

Elektroniskie
ekspertu
reģistri
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Projekta mērķi

Veicamās darbības

• Izveidot tiesas
ekspertu valstu
direktorijus
• E-tiesiskuma
portālā ieviest
meklēšanas rīku, ar
ko šie direktoriji tiktu
savstarpēji savienoti

• Veicināt tiesas
ekspertu valstu
direktoriju izveidi
• e-tiesiskuma
portālā savstarpēji
savienot šos valstu
direktorijus
• Izstrādāt
informatīvas lapas
iedzīvotājiem

Projekta vadītājs

Eiropas Ekspertu
un ekspertīzes
institūts
(EEEI) + EuroExpert

Līdzdalības veids
Dalībvalstis
• Vajadzības
gadījumā
palīdzēt valstu
tiesas ekspertu
asociācijām
izveidot savu
locekļu
direktorijus
• Koordinēt
darbu ar šīs
asociācijām, lai
e-tiesiskuma
portālā
savstarpēji
savienotu to
direktorijus

Komisija

Nodrošināt
meklēšanas
rīku etiesiskuma
portālā

Darba grupa

Citi partneri

Kalpot par
ekspertu valstu
asociāciju
kontaktpunktu

EEEI +
EuroExpert:
• izveidot
tiesas ekspertu
direktorijus
• ņemt vērā
paraugpraksi
nolūkā veicināt
šādu
direktoriju
īstenošanu
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Līdzdalības veids
Nr.

P4.

Projekta
nosaukums

e-ekspertīze
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Projekta mērķi

Veicamās darbības

Bezpapīru apmaiņas
izmantošana tiesu
ekspertīzes
procedūrās

• Izvērtēt rīkus, ko ES
patlaban izmanto gan
tiesu ekspertīzes
procedūrās, gan arī
pārējās tiesu sistēmas
profesijās
• Izvērtēt dažādus
ekspertīzes veidus un
ar ekspertīzi saistītās
procedūras
• Ieviest esošās
veidlapas, kas iekļautas
Padomes
Regulas EK/1206/2001
pielikumā
• Izstrādāt jaunu
pieprasījuma veidlapu
eksperta atrašanai,
novērtēšanai un
norīkošanai
liecināšanas nolūkā

Projekta vadītājs

Eiropas Ekspertu
un ekspertīzes
institūts
(EEEI) + EuroExpert

Brīvprātīgi
pieteikušās
dalībvalstis

Sniegt
informāciju par
esošajām
ekspertīzes
procedūrām

Komisija

Nav zināms

Darba grupa

Citi partneri

Kalpot par
praktiķu
asociāciju
kontaktpunktu

EEEI +
EuroExpert:
• izvērtēt tiesu
sistēmas
profesijām
pieejamos
"Eiropas" rīkus
• izvēlēties
piemērotu(s)
risinājumu(s)
• izstrādāt un
īstenot vienu
vai vairākus
pilotprojektus
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Nr.

P5.

Projekta
nosaukums

Eiropas
mantošanas
apliecību
reģistru
savstarpēja
savienošana
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Projekta mērķi

• Vērsties pret viltotām
Eiropas mantošanas
apliecībām un to
dublikātiem
• Sniegt palīdzību
Eiropas mantošanas
apliecību izmantošanā

Veicamās darbības

Savstarpēji savienot
esošos reģistrus ar
tiem, kuri jau ir
savstarpēji savienoti
ENRWA satvarā

Projekta
vadītājs

Eiropas
testamentu
reģistru tīkla
asociācija
(ENRWA)

Līdzdalības veids
Dalībvalstis

• Savstarpēji
savienot esošos
reģistrus
• Izveidot
reģistrus
dalībvalstīs,
kuras
pieteikušās
brīvprātīgi, ja
tādi jau nav
izveidoti

Komisija

E-tiesiskuma
portālā
nodrošināt
infrastruktūru
piekļuvei
savstarpējam
savienojumam

Darba grupa

Citi partneri

• Popularizēt
projektu valsts
iestādēs
• Iespējams,
izstrādāt
paraugprakses
ceļvedi valstīm,
kuras vēlas
izveidot un
savstarpēji
savienot
reģistrus

Eiropas
testamentu
reģistru tīkla
asociācija
(ENRWA):
• koordinēt
valsts reģistru
izveidi
• dalīties ar
zināšanām par
paraugpraksi un
tehnoloģijām
saistībā ar
valsts reģistru
izveidi
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