
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 

 
 

 

 

 

EIROPAS PROKURATŪRAS (EPPO) 

UN EIROPAS SAVIENĪBAS AĢENTŪRAS TIESU IESTĀŽU 

SADARBĪBAI KRIMINĀLLIETĀS (EUROJUST) 

DARBA VIENOŠANĀS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
EIROPAS PROKURATŪRAS (EPPO) 

UN EIROPAS SAVIENĪBAS AĢENTŪRAS TIESU IESTĀŽU SADARBĪBAI 



2 
 

KRIMINĀLLIETĀS (EUROJUST) 
DARBA VIENOŠANĀS 

 

 

Preambula 

Eiropas Prokuratūra (turpmāk tekstā — EPPO) un Eiropas Savienības Aģentūra tiesu 
iestāžu sadarbībai krimināllietās (turpmāk tekstā — Eurojust), abas kopā sauktas par 
“Pusēm”, 
 
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 85., 86. un 325. pantu, 
 
ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku 
sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (turpmāk tekstā — “EPPO regula”), un jo 
īpaši tās 3. panta 3. punktu, 22.–27., 39., 48., 54., 99., 100. un 113. pantu, 
 
ņemot vērā EPPO iekšējo reglamentu, kuru EPPO Kolēģija pieņēma 2020. gada 12. oktobrī, 
un jo īpaši tā 38., 41., 42., 43., 57. un 66. pantu, 
 
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/1371 (2017. gada 
5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot 
krimināltiesības (turpmāk tekstā — “PIF direktīva”), 
 
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1727 (2018. gada 
14. novembris) par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās 
(Eurojust) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2002/187/TI (turpmāk tekstā — 
“Eurojust regula”) un jo īpaši tās 2. un 3. pantu, 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu, 8. panta 
1. punkta b) apakšpunktu, 13. panta 3. punktu, 15. panta 1. punktu, 16. panta 8. punktu, 
20. panta 3. punkta b) apakšpunktu, 26., 45., 46., 47., 50., 55. un 78. pantu, 
 
ņemot vērā Eurojust reglamentu, ko Padome apstiprināja ar 2019. gada 19. decembra 
Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/2250 un Kolēģija pieņēma 2019. gada 20. decembrī 
(turpmāk tekstā — “Eurojust reglaments”), un jo īpaši tā 5. panta 5. punkta c) apakšpunktu 
un 11. panta 4. un 10. punktu, 
 
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (2018. gada 
23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības 
iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu 
(EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (turpmāk tekstā — 
“Regula 2018/1725”), 
 
ņemot vērā Reglamentu par personas datu apstrādi un aizsardzību Eurojust, ko Padome 
apstiprināja ar 2019. gada 19. decembra Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/2250 un Kolēģija 
pieņēma 2019. gada 20. decembrī, 
 
tā kā, ņemot vērā lojālas sadarbības principu, EPPO un Eurojust izveido un uztur ciešas 
attiecības, kuras ir balstītas uz savstarpēju sadarbību to pilnvaru un kompetenču ietvaros, 
cenšoties padarīt cīņu pret krāpšanu, korupciju un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas 
skar Eiropas Savienības finanšu intereses, pēc iespējas efektīvāku,  
 
tā kā EPPO un Eurojust izveido operatīvās, administratīvās un vadības saites, 
 
IR PIEŅĒMUŠAS šādu lēmumu. 
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I NODAĻA 
VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 

 
 

1. pants 
Mērķis 

 
Saskaņā ar EPPO regulas 100. pantu un Eurojust regulas 3. panta 2. punktu un 50. pantu šīs 
darba vienošanās mērķis ir nodrošināt operatīvo, administratīvo un vadības saišu praktisku 
īstenošanu starp Pusēm, ievērojot attiecīgo tiesisko regulējumu un pilnvaru pašreizējās 
robežas.  

 
 

2. pants 
Definīcijas  

 
Šīs darba vienošanās nolūkā: 
 

a. “Eiropas prokurors” ir EPPO regulas 16. pantā un 96. panta 1. punktā minētais EPPO 
darbinieks; 

b. “Eiropas deleģētais prokurors” ir EPPO regulas 17. pantā un 96. panta 6. punktā 
minētais EPPO darbinieks; 

c. “valsts pārstāvis” ir valsts pārstāvis, valsts pārstāvju vietnieki un palīgi saskaņā ar 
Eurojust regulas 7. pantu; 

d. “personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu 
fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var 
tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās 
fiziskās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, 
tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai 
raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai 
sociālās identitātes faktoriem.  

 
 

3. pants 
Noziedzības jomas 

 
Sadarbība, kā to nosaka šī darba vienošanās, attiecas uz attiecīgajām abu Pušu pilnvaru 
ietvaros esošajām noziedzības jomām, tostarp jo īpaši noziedzīgiem nodarījumiem, kas 
skar Eiropas Savienības finanšu intereses, kas ir paredzētas PIF direktīvā, kuru īsteno valsts 
tiesību akti.  
 

 

II NODAĻA 
INFORMĀCIJAS APMAIŅA UN TIESU IESTĀŽU SADARBĪBA 

 
 

4. pants 
Vispārējie principi 

 

1. Saskaņā ar EPPO regulas 100. pantu un Eurojust regulas 50. pantu EPPO un Eurojust 
dalās ar informāciju, kas ir pieejama to attiecīgajās lietu pārvaldības sistēmās un kas 
attiecas uz to attiecīgajām kompetences jomām, tostarp personas datiem. 
 

2. Saskaņā ar EPPO regulas 24. panta 1. punktu un Eurojust regulas 50. panta 4. punktu 
Eurojust informē EPPO par jebkuru noziedzīgu rīcību, attiecībā uz kuru tā varētu īstenot 
savu kompetenci, izmantojot paraugu, par kuru Puses ir savstarpēji vienojušās.  

 



4 
 

 
5. pants 

EPPO piekļuve informācijai, kas atrodas Eurojust lietu pārvaldības sistēmā 

 
1. Saskaņā ar EPPO regulas 100. panta 3. punktu, ja EPPO vēlas pārbaudīt, vai informācija, 

kas tiek uzglabāta tās lietu pārvaldības sistēmā, atbilst Eurojust lietu pārvaldības 
sistēmā uzglabātajai informācijai, tā iesniedz pieprasījumu Eurojust, izmantojot 
paraugu, par kuru Puses ir savstarpēji vienojušās.  
 

2. Ja “informācija ir atrasta”, Eurojust informē EPPO, un pēc EPPO pieprasījuma vai pēc 
savas iniciatīvas Eurojust var sniegt EPPO papildu datus, kuri ir saistīti ar sākotnēji 
sniegto informāciju, pēc piekrišanas saņemšanas no tās valsts iestādes, kas sniedza 
informāciju Eurojust.   

 
 

6. pants 
Eurojust piekļuve informācijai, kas atrodas EPPO lietu pārvaldības sistēmā 

 

1. Saskaņā ar Eurojust regulas 50. panta 5. punktu, ja Eurojust vēlas pārbaudīt, vai 
informācija, kas tiek uzglabāta tās lietu pārvaldības sistēmā, atbilst EPPO lietu 
pārvaldības sistēmā uzglabātajai informācijai, tā iesniedz pieprasījumu EPPO, 
izmantojot paraugu, par kuru Puses ir savstarpēji vienojušās. 
 

2. Ja “informācija ir atrasta”, EPPO informē Eurojust, un pēc Eurojust pieprasījuma vai pēc 
savas iniciatīvas EPPO var sniegt Eurojust papildu datus, kuri ir saistīti ar sākotnēji 
sniegto informāciju.  

 
 

7. pants 
EPPO un Eurojust kompetences īstenošana 

 
1. Saskaņā ar EPPO regulas 24. panta 7. punktu, ja pēc Eurojust sniegtās informācijas 

pārbaudes EPPO nolemj, ka nav pamata sākt izmeklēšanu vai īstenot pārņemšanas 
tiesības, EPPO bez liekas kavēšanās par to informē Eurojust.  
 

2. Saskaņā ar EPPO regulas 26. panta 2. punktu, ja pēc Eurojust sniegtās informācijas 
pārbaudes EPPO nolemj sākt izmeklēšanu, EPPO bez liekas kavēšanās par to informē 
Eurojust.  

 
3. Saskaņā ar EPPO regulas 34. panta 8. punktu un Eurojust sniegto informāciju EPPO bez 

liekas kavēšanās informē Eurojust par jebkuru lēmumu nosūtīt lietas materiālus 
kompetentajām valsts iestādēm, pamatojoties uz minēto informāciju.  

 

Ja Eurojust sniegtā informācija atbilst izmeklēšanai, kuru jau ir uzsākusi EPPO, vai lietas 
materiāliem, kurus EPPO jau ir nosūtījusi kompetentajām valsts iestādēm, EPPO bez 
liekas kavēšanās informē arī Eurojust par pieņemto lēmumu. 

 
 

8. pants 
Tiesu iestāžu sadarbības pieprasījumu un lēmumu pārsūtīšana un izpilde 

 

Saskaņā ar EPPO regulas 100. panta 2. punkta b) apakšpunktu EPPO veikto izmeklēšanu 
ietvaros, kurās ir iesaistītas dalībvalstis, kas nepiedalās EPPO izveidē, EPPO var aicināt 
Eurojust valsts pārstāvi, uz kuru attiecas lieta, sniegt atbalstu tiesu iestāžu sadarbības 
jautājumos.  
 
Tāpat EPPO var lūgt Eurojust atbalstu starptautiskās lietās, kurās ir iesaistītas trešās valstis.   
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9. pants 
Savstarpējs atbalsts operatīvos jautājumos 

 
1. Attiecīgā gadījumā starptautiskās lietās, kurās ir iesaistītas dalībvalstis, kuras 

nepiedalās EPPO izveidē, vai trešās valstis, EPPO var lūgt Eurojust sniegt atbalstu:  
 

a. koordinācijas sanāksmju organizēšanai;  
b. koordinētu vienlaicīgu izmeklēšanu veikšanai (koordinācijas centri); 
c. kopīgu izmeklēšanas grupu izveidei un to darbībai;  
d. jurisdikcijas konfliktu novēršanai un risināšanai.  
 

2. Operatīvos jautājumos, kas ir EPPO kompetencē, Eurojust attiecīgā gadījumā var lūgt 

EPPO sniegt atbalstu.  

 
 

10. pants 
Saziņas kanāli 

 

1. Nosūtot operatīvo informāciju Eurojust, EPPO sazinās ar valsts(-u) pārstāvi(-iem), uz 
kuru(-iem) attiecas konkrētā lieta. Operatīvo informāciju var nosūtīt arī norādītajam 
Eurojust kontaktpunktam, lai atvieglotu saņēmēja(-u) identificēšanu Eurojust un 
atbalstītu iespējamo saišu noteikšanu starp lietām.  
 

2. Nosūtot operatīvo informāciju EPPO, Eurojust to sūta Centrālajam birojam vai 
attiecīgajam Eiropas deleģētajam prokuroram.  

 
 

11. pants 
Saziņa ar medijiem 

 
Saistībā ar EPPO izmeklēšanām, kurās ir iesaistītas dalībvalstis, kas nepiedalās EPPO 
izveidē, vai trešās valstis, un kuras tiek veiktas ar Eurojust atbalstu, saziņa ar medijiem 
notiek, Pusēm savstarpēji vienojoties un, ja nepieciešams, vienojoties ar dalībvalstīm vai 
attiecīgajām trešām valstīm.  

 
 

III NODAĻA 
INSTITUCIONĀLĀ UN ADMINISTRATĪVĀ SADARBĪBA 

 
 

12. pants 
Augsta līmeņa sanāksmes 

 

1. Eiropas galvenais prokurors un Eurojust priekšsēdētājs sanāk vismaz vienu reizi gadā, 
lai apspriestu jautājumus, kas ir kopīgās interesēs, un vienotos par stratēģiskiem 
darbības virzieniem sadarbības veicināšanai.  
 

2. Puses pārmaiņus organizē sanāksmes, kuras notiek uzaicinātājas Puses telpās, vai, ja tas 
nav iespējams, — elektroniski, tostarp, izmantojot videokonferenci. 

 
 

13. pants 
Sadarbības komandas 

 
1. Katra Puse izveido sadarbības komandu. 
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2. Sadarbības komandas sanāk vismaz vienu reizi gadā, fiziski vai elektroniski, tostarp, 

izmantojot videokonferenci, lai apspriestu un koordinētu vispārējas nozīmes 
institucionālos un operatīvos jautājumus, kā arī lai novērtētu šīs darba vienošanās un 
piemērojamo regulu attiecīgo noteikumu praktisko īstenošanu. Puses pārmaiņus vada 
Sadarbības komandu sanāksmes. 
 

3. Sadarbības komandas sagatavo 12. pantā minēto augsta līmeņa sanāksmi un šīs darba 
vienošanās ziņojumus saskaņā ar 29. pantu.  
 

4. Katra Puse ieceļ savas Sadarbības komandas locekļus un attiecīgi par to informē viena 
otru. Attiecīgā gadījumā Sadarbības komandu sanāksmēs var tikt uzaicinātas piedalīties 
citas personas. 
 

5. Katra Puse nosaka kontaktpunktu amatpersonu līmenī.  
 
 

14. pants 
Eurojust Kolēģijas un Valdes sanāksmju apmeklēšana 

 

1. Eurojust informē EPPO par tās Kolēģijas un Valdes sanāksmēm saskaņā ar Eurojust 
reglamenta 5. panta 5. punkta c) apakšpunktā un 11. panta 4. punktā noteikto 
procedūru.  
 

2. Saskaņā ar Eurojust reglamenta 5. panta 5. punkta c) apakšpunktu priekšsēdētājs 
novērtē Kolēģijas sanāksmju darba kārtību, lai noteiktu jautājumus, kuri ir nozīmīgi 
EPPO uzdevumu veikšanai. Priekšsēdētājs uzaicina EPPO pārstāvi piedalīties šajās 
sanāksmēs bez balsstiesībām. Priekšsēdētājs izsniedz EPPO pārstāvim darba kārtības 
pavaddokumentus. 
 

3. Saskaņā ar Eurojust reglamenta 11. panta 4. punktu priekšsēdētājs nosūta Eiropas 
galvenajam prokuroram Valdes sanāksmju darba kārtību un apspriežas ar viņu par 
nepieciešamību piedalīties šajās sanāksmēs. Saskaņā ar Eurojust regulas 16. panta 
8. punktu priekšsēdētājs uzaicina EPPO pārstāvi piedalīties Valdes sanāksmēs bez 
balsstiesībām ikreiz, kad tiek apspriesti EPPO darbībai nozīmīgi jautājumi. 

 
 

15. pants 
Stratēģiskas informācijas apmaiņa un apmācības 

 
1. Puses var apmainīties ar stratēģisku informāciju, kas varētu sniegt atbalstu to darbam, 

piemēram, tendencēm un problēmām, gūto pieredzi un citiem apsvērumiem un 
atklājumiem, kas saistīti ar to attiecīgajām darbībām. 
 

2. Puses var uzaicināt viena otru uz semināriem, darbnīcām, konferencēm un citiem 
līdzīgiem pasākumiem, kas ir saistītas ar to attiecīgajām kompetences jomām.  

 
 

16. pants 
Pakalpojumu, kas ir kopējās interesēs, sniegšana EPPO 

 

1. Saskaņā ar EPPO regulas 100. panta 4. punktu un Eurojust regulas 50. panta 6. punktu 
Eurojust var sniegt EPPO pakalpojumus, kas ir kopējās interesēs, kurus regulē, noslēdzot 
atsevišķu vienošanos.  
 

2. Atkarībā no resursu pieejamības un ņemot vērā Pušu pilnvaras, 1. punktā minētā 
vienošanās var regulēt arī Pušu sadarbību profesionālās apmācības jomā. 
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IV NODAĻA 
PERSONAS DATU APSTRĀDE 

 
 

17. pants 
Vispārīgi noteikumi 

 

1. Jebkura personas datu apmaiņa un turpmāka apstrāde notiek saskaņā ar Pušu 
attiecīgajiem tiesiskajiem regulējumiem un balstās uz tiem. 
 

2. Puses reģistrē to datu nosūtīšanu un saņemšanu, kas paziņoti saskaņā ar šo darba 
vienošanos, tostarp šādu nosūtīšanu pamatu. 

 

18. pants 
Privātums un datu aizsardzība 

 

Attiecībā uz personas datu apmaiņu, kas tiek veikta saskaņā ar šo darba vienošanos, Puses 
nodrošina, ka: 
 

a. personas dati tiek likumīgi un godīgi apstrādāti; 
b. sniegtie personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un samērīgi apjoma ziņā ar pieprasījuma 

vai nosūtīšanas konkrēto mērķi;  
c. personas dati tiek uzglabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķim, kuram dati 

tika sniegti vai tālāk apstrādāti saskaņā ar šo darba vienošanos. Šāda 
nepieciešamība ir pastāvīgi jāpārskata saskaņā ar Pušu attiecīgo tiesisko 
regulējumu; un 

d. ja ir pamats uzskatīt, ka personas dati var būt nepareizi, iespējami nepareizi 
personas dati nekavējoties tiek paziņoti saņēmējas Pusei, lai attiecīgajā gadījumā 
tiktu veiktas atbilstošaskoriģējošas darbības.  

 

19. pants 
Īpašu kategoriju personas datu nosūtīšana 

 

1. Personas datus, kas atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai 
filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, ģenētiskos vai biometriskos datus, kuru 
vienīgais mērķis ir personas identificēšana, kā arī datus par veselību, seksuālo dzīvi vai 
seksuālo orientāciju drīkst sniegt tikai tad, ja tie ir absolūti nepieciešami un 
proporcionāli šīs darba vienošanās 1. pantā noteiktajam mērķim.  

 
2. Puses veic atbilstošus aizsardzības pasākumus, īpaši piemērotus tehniskos un 

organizatoriskos drošības pasākumus, lai ievērotu šā panta 1. punktā minēto personas 
datu kategoriju īpašo jutīgumu un nodrošinātu, ka neviena fiziska persona netiek 
diskriminēta, pamatojoties uz šādiem personas datiem. 

 

20. pants 
Datu subjektu tiesības  

 

1. Puses savstarpēji apspriežas pirms tāda lēmuma pieņemšanas, kas attiecas uz personas 
pieprasījumu piekļūt personas datiem vai labot, ierobežot vai dzēst personas datus, kas 
tika apstrādāti saistībā ar šo darba vienošanos, lai nodrošinātu, ka otras Puses izvirzīto 
ierobežojumu iemesli tiek pienācīgi ņemti vērā.  
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2. Attiecībā uz Eurojust — tai ir jānodrošina, ka attiecīgā gadījumā to valstu iestāžu 
viedoklis, kuras sākotnēji sniedza personas datus Eurojust, tiek pienācīgi ņemts vērā.   

 

21. pants 
Personas datu uzglabāšanas ierobežojumi 

 

Personas datus neuzglabā ilgāk, kā tas ir nepieciešams šīs darba vienošanās mērķu 
sasniegšanai vai mērķiem, kuriem dati tika savākti vai tālāk apstrādāti saskaņā ar šīs darba 
vienošanās 1. pantu. Šāda nepieciešamība ir pastāvīgi jāpārskata saskaņā ar Pušu attiecīgo 
tiesisko regulējumu.  

 

22. pants 
Datu drošība 

 

1. Puses nodrošina, ka tiek veikti nepieciešamie tehniskie un organizatoriskie pasākumi, 
lai aizsargātu personas datus, kas saņemti saskaņā ar šo darba vienošanos, pret to 
nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nejaušu nozaudēšanu vai neatļautu izpaušanu, 
pārveidošanu, piekļuvi vai jebkādu neatļautu apstrādes veidu. Puses jo īpaši nodrošina, 
ka personas datiem var piekļūt tikai tās personas, kurām ir atļauts piekļūt šādiem 
datiem. 
 

2. Puses informē viena otru par visiem drošības incidentiem un jo īpaši par datu 
pārkāpumiem, kas saistīti ar veikto datu apmaiņu šīs darba vienošanās kontekstā. 

 

23. pants 
Tālāka nosūtīšana 

 

Tālākas nosūtīšanas gadījumā, tostarp uz Savienības iestādēm un aģentūrām, dalībvalstīm, 
trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, nosūtošajai Pusei ir jāsaņem tāda 
iepriekšēja un skaidra otras Puses atļauja saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem vai, uz 
kuru attiecas īpaši nosacījumi. Šādu iepriekšēju atļauju var izsniegt tikai tad, ja tas ir atļauts 
saskaņā ar tās Puses piemērojamo tiesisko regulējumu, no kuras dati ir radušies. 

 

24. pants 
Klasificētas informācijas apmaiņa un aizsardzība 

 

1. Klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai, ar kuru Puses apmainās, paredzētās 
drošības procedūras ir noteiktas klasificētas informācijas apmaiņas un aizsardzības 
dokumentā, par kuru Puses ir savstarpēji vienojušās. 
 

2. Neskarot citus Pušu attiecīgo tiesisko regulējumu noteikumus, kas atļauj klasificētas 
informācijas ārkārtas nosūtīšanu, klasificētas informācijas apmaiņa ir atkarīga no 
klasificētas informācijas apmaiņas un aizsardzības dokumenta parakstīšanas. 

 
 

V NODAĻA 
NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 
 

25. pants 
Tehniskā īstenošana 
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Puses var vienoties par piemērotiem tehniskiem un praktiskiem pasākumiem, kas jāveic, 
lai īstenotu šo darba vienošanos, ja tas nepieciešams informācijas apmaiņas nolūkos vai 
attiecīgo tiesisko regulējumu noteikumu īstenošanai. Tas var tikt parakstīts kā atsevišķs 
dokuments.   
 
 

26. pants 
Publiska piekļuve Pušu dokumentiem 

 
1. Puses savstarpēji apspriežas pirms tāda lēmuma pieņemšanas, kas attiecas uz 

pieprasījumu par piekļuvi dokumentiem, kurus kāda no Pusēm saņēma no otras Puses, 
pamatojoties uz šo darba vienošanos.  
 

2. Pusei-autorei, ar kuru apspriežas, ir noteikts termiņš atbildes sniegšanai, kas ļauj otrai 
Pusei ievērot savu termiņu atbildes sniegšanai, bet tas nevar būt īsāks par piecām darba 
dienām. Ja Puse-autore nav saņēmusi atbildi noteiktajā termiņā, Puse, kurai lūgta 
piekļuve otras Puses dokumentam, rīkojas saskaņā ar saviem noteikumiem par publisku 
piekļuvi dokumentiem, ņemot vērā Puses-autores likumiskās intereses, kas tiek 
noteiktas pamatojoties uz pieejamo informāciju. 

 
3. Šā panta 1. un 2. punkta noteikumus nepiemēro, ja Puse-autore jau ir atklājusi 

dokumentā minēto informāciju vai tā ir rakstiski piekritusi atklāt šo dokumentu. 
 
 

27. pants 
Atbildība par neatļautu, nepareizu vai neprecīzu datu apstrādi 

 
1. Katra Puse ir atbildīga saskaņā ar tās attiecīgo tiesisko regulējumu par jebkādiem 

zaudējumiem, kas nodarīti fiziskai personai tās veiktās datu neatļautas, nepareizas vai 
neprecīzas apstrādes dēļ.  

 
2. Neviena Puse nevienā pret to ierosinātā tiesvedībā nevar atsaukties uz faktu, ka otra 

Puse ir nosūtījusi neprecīzu informāciju. Ja Pusei ir pienākums maksāt naudas summu, 
kas tiek piešķirta cietušajai pusei kā kompensācija par zaudējumu nodarīšanu, un 
zaudējumi ir radušies tāpēc, ka otra Puse nav izpildījusi savas likumiskās saistības 
nosūtīt precīzu informāciju un datus, tad tai pēc pieprasījuma ir pienākums atmaksāt šīs 
summas. Ja starp Pusēm nevar panākt vienošanos par zaudējumu noteikšanu un 
atlīdzināšanu, jautājumu risina saskaņā ar 30. pantā noteikto procedūru.   

 
3. Saskaņā ar šā panta 2. punktu Puses neprasa viena otrai maksāt soda naudas vai 

summas, kas pēc būtības nav zaudējumu atlīdzināšana.  
 
 

28. pants  
Izdevumi 

 
Puses sedz savus izdevumus, kas rodas, īstenojot šo darba vienošanos. 

 
 

29. pants 
Īstenošanas pārskatīšana 

 

1. Puses katru otro gadu sagatavo kopīgu ziņojumu par šīs darba vienošanās īstenošanu. 
 

2. Ja ziņojuma sagatavošanas laikā Puses konstatē jomas, kurās ir nepieciešama turpmāka 
izvērtēšana, saskaņā ar šīs darba vienošanās 30. pantu var izmantot strīdu izšķiršanas 
procedūru.  
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30. pants 
Strīdu izšķiršana 

 
1. Puses nekavējoties sanāk pēc jebkuras Puses pieprasījuma, lai mierīgā ceļā atrisinātu 

jebkādus strīdus par šīs darba vienošanās interpretāciju vai īstenošanu, kas var 
ietekmēt Pušu savstarpējās attiecības sadarbības jomā.  
 

2. Ja kāda no Pusēm būtiskā mērā neievēro šīs darba vienošanās noteikumus, vai ir Puse, 
kura uzskata, ka šādas nepilnības var notikt tuvākajā nākotnē, jebkura no Pusēm var uz 
laiku apturēt šīs darba vienošanās piemērošanu līdz tiek piemērots 1. punkts. Puses 
saistības, kas izriet no šīs darba vienošanās, šādā gadījumā tomēr paliek spēkā.  

 
3. Ja strīdu nevar atrisināt, izmantojot apspriešanās procedūru saskaņā ar 1. punktu, 

jebkura Puse var lūgt uzsākt sarunas par šīs darba vienošanās grozīšanu saskaņā ar 
31. pantu.  

 
 

31. pants 
Grozījumi 

 
1. Šo darba vienošanos var grozīt rakstiski jebkurā laikā ar Pušu savstarpēju piekrišanu. 

Visiem grozījumiem jāsaņem apstiprinājums saskaņā ar Pušu attiecīgajiem tiesiskajiem 
regulējumiem. 

 
2. Šādi grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc dienas, kad Puses viena otrai paziņo par 

savu iekšējo prasību izpildi. 
 
 

32. pants 
Stāšanās spēkā 

 
Šī darba vienošanās stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās parakstīšanas. 

 
 

33. pants 
Izbeigšana 

 
1. Jebkura Puse var rakstiski izbeigt šo darba vienošanos, par to paziņojot trīs mēnešus 

iepriekš. 
 

2. Izbeigšanas gadījumā Puses panāk vienošanos par tādas informācijas turpmāku 
izmantošanu un uzglabāšanu, kas jau ir nosūtīta starp tām. 

 
3. Neskarot šā panta 1. punktu, šīs darba vienošanās tiesiskās sekas paliek spēkā. 

 
 
 

 
Sagatavots divos oriģināleksemplāros angļu valodā. 
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