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(EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-

0135/2016 – 2016/0106(COD)). 

Godātais priekšsēdētāj! 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) 2017. gada 18. aprīlī informēja 

Juridisko komiteju par to, ka patlaban notiekošo iestāžu sarunu laikā par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai 

reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas 

atteikumus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz 

nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Regulu (EK) Nr. 767/2008 un 

Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (turpmāk — „IIS regula”), panākta pagaidu vienošanās svītrot 

vienu no juridiskajiem pamatiem, kas noteikts minētajā Komisijas priekšlikumā, proti, LESD 

88. panta 2. punkta a) apakšpunktu. Tādēļ LIBE saskaņā ar Reglamenta 39. panta 2. punktu 

lūdza Juridiskajai komitejai pārbaudīt minētā priekšlikuma juridisko pamatu un jo īpaši 

iespējamo LESD 88. panta 2. punkta a) apakšpunkta svītrošanu. 

I. Situācijas raksturojums 

Ierosinātā IIS regula paredz izveidot ES ieceļošanas/izceļošanas sistēmu, lai novērstu 

robežpārbaužu kavēšanos un vienlaikus uzlabotu i) robežpārbaužu kvalitāti attiecībā uz trešo 

valstu valstspiederīgajiem, ii) nodrošinātu to „personu, kas pārsniedz atļauto uzturēšanās 

termiņu,” sistemātisku un ticamu noteikšanu un iii) pastiprinātu iekšējo drošību un cīņu pret 

terorismu un smagiem noziegumiem. Jaunās ieceļošanas/izceļošanas sistēmas darbības joma 

ietver robežšķērsošanas gadījumus, ko veic visi tie trešo valstu valstspiederīgie, kuri Šengenas 

zonu apmeklē īstermiņa uzturēšanās nolūkā (ne vairāk par 90 dienām jebkurā 180 dienu 

laikposmā), — gan tie ceļotāji, kuriem vīza ir nepieciešama, gan tie, kuriem vīza nav 

vajadzīga, — vai laika gaitā arī tie, kuri Šengenas zonu apmeklē, pamatojoties uz apceļošanas 

vīzu (līdz vienam gadam). Sistēma vāks datus un reģistrēs ieceļošanas un izceļošanas 

ierakstus ar mērķi gan atvieglot robežšķērsošanu bona fide ceļotājiem, gan labāk noteikt 

personas, kas pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu. IIS tiks reģistrēti arī ieceļošanas 

atteikumi tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ietilpst IIS darbības jomā, kā arī sistēma 

ļautu tiesībaizsardzības iestādēm veikt ierobežotu meklēšanu datubāzē kriminālnoziedznieku 

identifikācijas un izlūkošanas nolūkā, lai novērstu smagus noziegumus un terorismu. 

 

II. Attiecīgie Līguma panti 

LESD 77. panta 2. punkta b) un d) apakšpunkts kopā arī LESD 87. panta 2. punkta 

a) apakšpunktu un 88. panta 2. punkta a) apakšpunktu piektajā sadaļā ar nosaukumu 

„Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa” ir minēti kā juridiskais pamats Komisijas 

priekšlikumā, un to teksts ir šāds:  

77. pants 

(bijušais EKL 62. pants) 

 

[...] 

2. Piemērojot 1. punktu, Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas 
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procedūru paredz pasākumus par: 

[...] 

b) kontroli, kādu veic attiecībā uz personām, kas šķērso ārējās robežas; 

[...] 

d) jebkādiem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai pakāpeniski ieviestu integrētu ārējo robežu 

pārvaldības sistēmu; 

87. pants 

(bijušais LES 30. pants) 

 

[...] 

2. Piemērojot 1. punktu, Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas 

procedūru var noteikt pasākumus par: 

a) attiecīgas informācijas vākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, analīzi un apmaiņu; 

[...] 

88. pants 

(bijušais LES 30. pants) 

 

[...] 

 

2. Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot regulas saskaņā ar parasto likumdošanas 

procedūru, nosaka Eiropola struktūru, darbību, rīcības jomu un uzdevumus. Šie uzdevumi var 

būt: 

a) vākt, uzglabāt, apstrādāt, analizēt informāciju un apmainīties ar informāciju, ko sniedz 

dalībvalstu iestādes vai trešās valstis vai struktūras; 

 

[...] 

 

III. Eiropas Savienības Tiesas judikatūra par juridiskā pamata izvēli 

Jautājumu par atbilstīgu juridisko pamatu Tiesa tradicionāli ir uzskatījusi par konstitucionālas 

nozīmes jautājumu, kas nodrošina kompetences piešķiršanas principa (LES 5. pants) 

ievērošanu un nosaka Savienības kompetences būtību un darbības jomu.1 Saskaņā ar Tiesas 

judikatūru „Kopienas tiesību akta juridiskā pamata izvēle ir jābalsta uz objektīviem 

elementiem, kurus Tiesa var pārbaudīt, tostarp uz tiesību akta mērķi un saturu”.2 Tādēļ 

nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt attiecīgā akta atcelšanas pamats. Šajā sakarībā 

iestādes vēlmei aktīvāk piedalīties attiecīgā tiesību akta pieņemšanā, apstākļiem, kādos tiesību 

akts ticis pieņemts, kā arī darbam, kas paveikts attiecībā uz citiem aspektiem šā tiesību akta 

                                                 
1 Atzinums 2/00, Recueil, I-9713. lpp., 5. punkts. 
2 Lieta C-45/86, Komisija/ Padome (Vispārējās tarifu preferences), Recueil, 1439. lpp., 5. punkts; Lieta C-

411/06, Komisija/ Parlaments un Padome, Krājums, I-7585. lpp. 
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darbības jomā, nav nozīmes pareiza juridiskā pamata noteikšanā.1  

Ja tiesību akta pārbaude apliecina, ka šajā aktā izvirzīti divi mērķi vai ka tas sastāv no divām 

atsevišķām daļām, kur viena no šīm daļām identificējama kā galvenā vai dominējošā daļa vai 

mērķis, turpretim otra to tikai papildina, akts ir pamatojams ar vienu juridisku pamatu, proti, 

ar to, kuru prasa akta mērķis jeb galvenā vai dominējošā akta daļa.2 Tomēr, ja tiesību aktam 

vienlaikus ir vairāki mērķi vai daļas, kas ir savstarpēji nesaraujami saistītas un neviena nav 

pakārtota un mazāk svarīga attiecībā pret otru, tad šāds tiesību akts jāpieņem, pamatojoties uz 

vairākiem attiecīgajiem juridiskajiem pamatiem,3 ja procedūras, kas noteiktas attiecīgajos 

juridiskajos pamatos, nav nesavienojamas un tās neierobežo Eiropas Parlamenta tiesības.4 

IV. Tiesību akta priekšlikuma mērķis un saturs 

Kā Komisija norādījusi savā paskaidrojuma rakstā, šā priekšlikuma mērķis ir izveidot 

centralizētu sistēmu, ar kuras starpniecību dalībvalstis sadarbosies viena ar otru, un tādēļ ir 

nepieciešama kopīga struktūra un darbības noteikumi. Turklāt tajā tiks paredzēti noteikumi 

par robežpārbaudēm pie ārējām robežām un par piekļuvi sistēmai, tostarp tiesībaizsardzības 

nolūkos, kas ir vienādi visām dalībvalstīm.  

Priekšlikuma 9. apsvērumā noteikts, ka ieceļošanas/izceļošanas sistēmas mērķim vajadzētu 

būt ārējo robežu pārvaldības uzlabošanai, neatbilstīgās imigrācijas novēršanai un migrācijas 

plūsmu pārvaldības atvieglošanai. Saskaņā ar 16. apsvērumu — cīņā pret teroristu 

nodarījumiem un citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem ir ļoti svarīgi, lai 

tiesībaizsardzības iestādēm būtu pēc iespējas jaunāka informācija, un tāpēc datiem IIS 

vajadzētu būt pieejamiem dalībvalstu izraudzītajām iestādēm un Eiropas Policijas birojam 

(„Eiropols”), ievērojot ierosinātajā regulā izklāstītos nosacījumus. Priekšlikuma 

17. apsvērumā atgādināts par Eiropola būtisko lomu attiecībā uz dalībvalstu iestāžu sadarbību 

pārrobežu noziegumu izmeklēšanas jomā, visā Savienībā atbalstot noziedzības novēršanu, 

analīzi un izmeklēšanu, un uzsvērts, ka arī Eiropolam vajadzētu būt piekļuvei IIS saistībā ar tā 

uzdevumu veikšanu un saskaņā ar Padomes Lēmumu 2009/371/TI (tagad — Regula 

(ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu))5. 

Turklāt 1. pantā, kurā noteikts ierosinātās regulas priekšmets, paredzēts, ka tas ietver 

a) „ieceļošanas/izceļošanas sistēmas” izveidi, lai novērstu robežpārbaužu kavēšanos un 

uzlabotu robežpārbaužu kvalitāti attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem un lai 

nodrošinātu „personu, kas pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu,” sistemātisku un ticamu 

noteikšanu, un b) nosacījumus, saskaņā ar kuriem izraudzītās dalībvalstu tiesībaizsardzības 

iestādes un Eiropas Policijas birojs (Eiropols) var iegūt piekļuvi IIS datu aplūkošanas 

nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus 

nodarījumus.   

Satura ziņā pēc virknes definīciju 3. pantā, noteikumiem par IIS izveidi, ko veic aģentūra eu-

                                                 
1 Lieta C-269/97, Komisija/Padome, Recueil, I-2257. lpp., 44. punkts; 
2 Lieta C-137/12, Komisija/Padome, EU:C:2013:675, 53. punkts; Lieta C-490/10, Komisija/Padome, 

EU:C:2012:525, 45. punkts; Lieta C-155/07, Parlaments/Padome, Krājums, I-08103. lpp., 34. punkts. 
3 Lieta C-211/01 Komisija/Padome, Recueil, I-08913. lpp., 40. punkts; Lieta C-178/03 Komisija/Eiropas 

Parlaments un Padome, Krājums, I-107. lpp., 43.–56. punkts. 
4 Lieta C-300/89 Komisija/Padome (Titanium Dioxide), Recueil, I-2867. lpp., 17.–25. punkts; Lieta C-268/94, 

Portugāle/Padome, Recueil, I-6177. lpp. 
5 OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp., sk. 17. panta 3. punktu. 
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LISA, IIS konkrēto mērķu uzskaitījuma (5. pants), noteikumiem par IIS tehnisko arhitektūru 

(6. pants) un jautājumiem par sadarbspēju ar VIS centrālo sistēmu (7. pants) priekšlikumā 

paredzēti konkrēti noteikumi par nosacījumiem, kas jāizpilda, lai dalībvalstu norīkotās 

kompetentās iestādes varētu piekļūt IIS. Priekšlikuma II nodaļā paredzēti noteikumi par datu 

ievadīšanu IIS un izmantošanu, ko veic robežkontroles iestādes, tostarp noteikumi par vīzas 

turētāju personas datiem (14. pants), to trešo valstu valstspiederīgo personas datiem, uz 

kuriem neattiecas vīzas prasības (15. pants), to trešo valstu valstspiederīgo personas datiem, 

kuriem atteikta ieceļošana (16. pants), un par datiem, ja atļauja uzturēties tiek atsaukta, 

anulēta vai pagarināta (17. pants). 

Priekšlikuma III nodaļā uzsvērta datu ievadīšana un IIS izmantošana, ko veic citas iestādes, 

piemēram, vīzu iestādes, izskatot vīzas pieteikumu un pieņemot lēmumu par to (22. pants), 

kompetentās iestādes, lai izskatītu pieteikumus piekļuvei valstu atvieglojumu programmām 

(23. pants), iestādes, kuru kompetencē ir veikt pārbaudes dalībvalstu teritorijā, lai pārbaudītu 

trešās valsts valstspiederīgo identitāti un to, vai ir izpildīti ieceļošanas vai uzturēšanās 

nosacījumi dalībvalsts teritorijā (24. pants). Priekšlikuma IV nodaļa ietver noteikumus par 

procedūru un nosacījumiem piekļuvei IIS, ko veic dalībvalstu izraudzītas tiesībaizsardzības 

iestādes (26., 28. un 29. pants) un Eiropola izraudzīta iestāde (27. un 30. pants). 

Priekšlikuma V–VII nodaļa galvenokārt ietver noteikumus par IIS iekļauto datu pārvaldību, 

piemēram, par saglabāšanas periodiem, datu apstrādi un nodošanu trešām valstīm, datu 

drošību, informācijas par personas datnēm sniegšanu, sistēmā glabāto datu piekļuves, 

labošanas un dzēšanas tiesībām un saistītajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kā arī par 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja uzraudzības tiesībām un personas datu aizsardzību 

tiesībaizsardzības iestāžu piekļuves vajadzībām. Visbeidzot, VIII nodaļā noteikti vajadzīgie 

grozījumi citos spēkā esošajos Savienības instrumentos, savukārt ar IX nodaļu ir ieviesti 

vairāki nobeiguma noteikumi par izmaksām, datu izmantošanu pārskatiem un statistikai, par 

apmācību, kā arī par IIS attīstības uzraudzību un vērtēšanu. 

V. Atbilstīga juridiskā pamata analīze un noteikšana 

Komisija ierosināja Līguma par Eiropas Savienības darbību 77. panta 2. punkta b) un 

d) apakšpunktu kā atbilstīgu juridisko pamatu IIS izveidei. LESD 77. panta 2. punkta b) un 

d) apakšpunkts paredz iespēju Eiropas Parlamentam un Padomei pieņemt pasākumus, lai 

veiktu tādu personu kontroli, kuras šķērso ārējās robežas, kā arī pasākumus, lai pakāpeniski 

ieviestu integrētu ārējo robežu pārvaldības sistēmu. Tādēļ LESD 77. panta 2. punkta b) un d) 

apakšpunkti tiek uzskatīti par atbilstīgu juridisko pamatu, lai turpmāk noteiktu pasākumus 

attiecībā uz dalībvalstu ārējo robežu šķērsošanu un izstrādātu standartus un procedūras, kas 

dalībvalstīm jāievēro, veicot personu pārbaudes pie šādām robežām. 

Turklāt pārskatītajā priekšlikumā norādīta atsauce uz LESD 87. panta 2. punkta 

a) apakšpunktu 5. nodaļā par policijas sadarbību, un minētie noteikumi paredz, ka, lai attīstītu 

policijas sadarbību, iesaistot visas dalībvalstu kompetentās iestādes, Eiropas Parlaments un 

Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru cita starpā var noteikt pasākumus par 

attiecīgas informācijas vākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, analīzi un apmaiņu. Tādēļ LESD 

87. panta 2. punkta a) apakšpunkts tiek uzskatīts par atbilstīgu juridisko pamatu, lai 

dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm atļautu piekļūt ieceļošanas/izceļošanas sistēmai. 

Visbeidzot, LESD 88. panta 2. punkta a) apakšpunkts par to, ka Eiropas Parlaments un 

Padome, pieņemot regulas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, cita starpā nosaka 
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Eiropola uzdevumus, tostarp vākt, glabāt, apstrādāt, analizēt informāciju un apmainīties ar to, 

jo īpaši ar informāciju, ko sniedz dalībvalstu iestādes vai trešās valstis vai struktūras, tiek 

uzskatīts par atbilstīgu, lai Eiropolam, ievērojot stingrus nosacījumus, atļautu piekļūt 

ieceļošanas/izceļošanas sistēmai. 

Taču, ņemot vērā priekšlikuma mērķi un saturu, proti, pieņemt vienādus noteikumus visās 

dalībvalstīs par robežpārbaudēm pie ārējām robežām un par dalībvalstu kompetento iestāžu 

un Eiropola piekļuvi ieceļošanas/izceļošanas sistēmai tiesībaizsardzības nolūkā, šķiet, ka 

priekšlikumam ir divi mērķi, proti, ārējo robežu pārvaldība un tiesībaizsardzības iestāžu 

piekļuves IIS nodrošināšana, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus 

smagus noziedzīgus nodarījumus. Piekļuves nodrošināšana Eiropolam, lai aplūkotu IIS 

datubāzes ierakstus, ietilpst šajā pēdējā vispārīgajā mērķī veicināt teroristu nodarījumu un citu 

smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu. Tādējādi piekļuves 

nodrošināšana Eiropolam nav uzskatāma par IIS priekšlikuma atsevišķu mērķi.1 Turklāt 

ierosinātajā regulā nav paredzēti jauni Eiropola uzdevumi, kā arī tās mērķis nav koriģēt 

Eiropola pašreizējos uzdevumus saistībā ar informācijas vākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, 

analīzi un apmaiņu saskaņā ar LESD 88. panta 2. punkta a) apakšpunktu un Eiropola regulas 

17. panta 3. punktu, kas jau nodrošina Eiropolam piekļuvi datiem no Savienības informācijas 

sistēmām un kas paredz, ka šāda piekļuves un minētās informācijas izmantošanas pārvaldība 

jāveic saskaņā ar piemērojamajiem Savienības instrumentiem2. Visbeidzot, izņemot 

ierosinātās regulas 27. un 30. pantu, kuros paredzēti īpaši noteikumi par Eiropolu, pārējos 

gadījumos atsauces uz Eiropolu izdarītas vienīgi kopā ar atsaucēm uz dalībvalstu 

tiesībaizsardzības iestādēm.3 

VI. Secinājums un ieteikums 

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, tā kā i) priekšlikuma par IIS noteikumi, kas saistīti ar 

Eiropolu, ietilpst vispārīgajā mērķī veicināt teroristu nodarījumu un citu smagu noziedzīgu 

nodarījumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu, ii) satura ziņā tie uzskatāmi par nejaušiem 

attiecībā uz divām galvenajām daļām, un iii) tie ir saskaņoti ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, 

ko piemēro Eiropolam, un neparedz grozīt nedz Eiropola uzdevumu, nedz arī pilnvaras, 

LESD 88. panta 2. punkta a) apakšpunktu nav nepieciešams minēt kā priekšlikuma par IIS 

juridisko pamatu. 

Juridiskā komiteja savā 2017. gada 12. jūnija sanāksmē, 12 komitejas locekļiem balsojot 

„par”, 11 komitejas locekļiem balsojot „pret” un 2 atturoties,4 attiecīgi nolēma ieteikt Pilsoņu 

brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai svītrot LESD 88. panta 2. punkta a) apakšpunktu no 

juridiskā pamata ierosinātajā Eiropas Parlamenta un Padomes regulā, ar ko izveido 

                                                 
1 Sk. SJ-0335/16, 5. lpp. 
2 OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp. 
3 Sk., piemēram: priekšlikuma par IIS 38. panta 4. punktu un 44. panta 1. punkta a) apakšpunktu. 
4 Galīgajā balsošanā piedalījās šādi komitejas locekļi: Pavel Svoboda (priekšsēdētājs), Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg (priekšsēdētāja vietniece), Jean-Marie Cavada (priekšsēdētāja vietnieks), Laura Ferrara 

(priekšsēdētāja vietniece), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde, Antanas Guoga, Heidi Hautala, 

Mary Honeyball, Danuta Jazlowiecka (pārstāvot Tadeusz Zwiefka saskaņā ar 200. panta 2. punktu), Sylvia-

Yvonne Kaufmann, Kateřina Konečná (pārstāvot Jiři Maštálka saskaņā ar 200. panta 2. punktu), Merja Kyllönen 

(pārstāvot Kostas Chrysogonos saskaņā ar 200. panta 2. punktu), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António 

Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati (pārstāvot Rosa Estaràs Ferragut saskaņā ar 200. panta 2. punktu), 

Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (pārstāvot Evelyn Regner saskaņā ar 200. panta 2. punktu), József 

Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski. 
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ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas 

un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu 

ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza 

Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011. 

 

Ar cieņu, 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 


