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18.10.2018 A8-0348/ 001-043

GROZĪJUMI 001-043 
iesniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Ziņojums
Jeroen Lenaers A8-0348/2017
Šengenas informācijas sistēmas izmantošana to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri 
dalībvalstīs uzturas nelikumīgi.

Regulas priekšlikums (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Īstenojot šo regulu, dalībvalstīm 
būtu pienācīgi jāņem vērā bērna 
intereses, ģimenes dzīve, attiecīgā trešās 
valsts valstspiederīgā veselības stāvoklis 
un tas, vai trešās valsts valstspiederīgais ir 
mazāk aizsargāta persona. Īstenojot 
jebkādus trešās valsts valstspiederīgo 
atgriešanas pasākumus, katrā ziņā būtu 
pilnībā jāievēro Eiropas Savienības 
Pamattiesību harta un neizraidīšanas 
princips.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu atgriešanas 
efektivitāti un palielinātu pievienoto 
vērtību brīdinājumiem par atgriešanu, 
dalībvalstīm SIS būtu jāievada brīdinājumi 
par visiem atgriešanas lēmumiem, kas 
izdoti saskaņā ar noteikumiem, ievērojot 
Direktīvu 2008/115/EK, attiecībā uz trešo 
valstu valstspiederīgajiem, kuri dalībvalstīs 
uzturas nelikumīgi. Šim nolūkam 
dalībvalstīm SIS būtu jāievada brīdinājums 
arī tad, ja lēmumi, ar kuriem nosaka vai 
konstatē atgriešanās pienākumu, ir izdoti 
situācijās, kas aprakstītas minētās 
direktīvas 2. panta 2. punktā, jo īpaši 
attiecībā uz tiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas 
ieceļošanas atteikums saskaņā ar Šengenas 
Robežu kodeksu, vai kurus kompetentās 
iestādes ir aizturējušas vai notvērušas 
saistībā ar dalībvalsts sauszemes, jūras vai 
gaisa robežas neatbilstīgu šķērsošanu un 
kuri pēcāk nav ieguvuši atļauju vai tiesības 
uzturēties šajā dalībvalstī, kā arī attiecībā 
uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem 
atgriešana ir piemērota kā krimināltiesiska 
sankcija vai tā ir krimināltiesiskas 
sankcijas sekas saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem, vai kuriem piemēro izdošanas 
procedūras.

(7) Lai nodrošinātu atgriešanas 
efektivitāti un palielinātu pievienoto 
vērtību brīdinājumiem par atgriešanu, 
dalībvalstīm SIS būtu jāievada brīdinājumi 
par atgriešanas lēmumiem, kas izdoti 
saskaņā ar noteikumiem, ievērojot 
Direktīvu 2008/115/EK, attiecībā uz trešo 
valstu valstspiederīgajiem, kuri dalībvalstīs 
uzturas nelikumīgi. Šim nolūkam 
dalībvalstīm SIS būtu jāievada brīdinājums 
arī tad, ja lēmumi, ar kuriem nosaka vai 
konstatē atgriešanās pienākumu, ir izdoti 
situācijās, kas aprakstītas minētās 
direktīvas 2. panta 2. punktā, jo īpaši 
attiecībā uz tiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas 
ieceļošanas atteikums saskaņā ar Šengenas 
Robežu kodeksu, vai kurus kompetentās 
iestādes ir aizturējušas vai notvērušas 
saistībā ar dalībvalsts sauszemes, jūras vai 
gaisa robežas neatbilstīgu šķērsošanu un 
kuri pēcāk nav ieguvuši atļauju vai tiesības 
uzturēties šajā dalībvalstī, kā arī attiecībā 
uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem 
atgriešana ir piemērota kā krimināltiesiska 
sankcija vai tā ir krimināltiesiskas 
sankcijas sekas saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem, vai kuriem piemēro izdošanas 
procedūras. Lai mazinātu administratīvo 
slogu, šīs regulas piemērošanas nolūkā 
būtu jāparedz iespēja dalībvalstīm 
neievadīt datus par tiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas 
atgriešanas lēmums, ja minētie trešo 
valstu valstspiederīgie līdz izraidīšanai 
atrodas aizturēšanas vietā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šajā regulā būtu jāizklāsta vienoti 
noteikumi par brīdinājumu saistībā ar 

(8) Šajā regulā būtu jāizklāsta vienoti 
noteikumi par brīdinājumu saistībā ar 
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atgriešanu ievadīšanu SIS tiklīdz ir izdots 
attiecīgais atgriešanas lēmums saskaņā ar 
noteikumiem, ievērojot Direktīvu 
2008/115/EK. Brīdinājumā būtu jānorāda, 
vai attiecīgajam trešās valsts 
valstspiederīgajam ir piešķirts brīvprātīgas 
izceļošanas termiņš, tostarp, vai šāds 
termiņš ir pagarināts, ņemot vērā konkrētā 
gadījuma īpašos apstākļus, vai lēmums ir 
apturēts un vai izraidīšana ir atlikta.

atgriešanu ievadīšanu SIS tiklīdz ir izdots 
attiecīgais atgriešanas lēmums saskaņā ar 
noteikumiem, ievērojot Direktīvu 
2008/115/EK. Brīdinājumā būtu jānorāda, 
vai attiecīgajam trešās valsts 
valstspiederīgajam ir piešķirts brīvprātīgas 
izceļošanas termiņš, tostarp, vai šāds 
termiņš ir pagarināts, ņemot vērā konkrētā 
gadījuma īpašos apstākļus; vai trešās valsts 
valstspiederīgajam ir tiesības pārsūdzēt 
atgriešanas lēmumu; vai tiek izskatīta 
atgriešanas lēmuma pārsūdzība; vai 
lēmums ir apturēts un vai izraidīšana ir 
atlikta.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Dalībvalstīm būtu uz laiku jādara 
nepieejams SIS ievadītais ar atgriešanu 
saistītais pašreizējais brīdinājums, ja 
atgriešanas lēmuma izpilde ir apturēta vai 
atlikta saskaņā ar noteikumiem, ievērojot 
Direktīvu 2008/115/EK, vai ja ir iesniegta 
atgriešanas lēmuma pārsūdzība, kuras 
rezultātā atgriešanas lēmuma izpilde var 
tikt apturēta.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ir jāprecizē datu kategorijas, ko var 
ievadīt SIS attiecībā uz trešo valstu 
valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas 
atgriešanas lēmums, kas izdots saskaņā ar 
noteikumiem, ievērojot Direktīvu 
2008/115/EK. Brīdinājumiem par 
atgriešanu būtu jāietver tikai tie dati, kas 
nepieciešami, lai identificētu datu subjektu, 
ļautu kompetentajām iestādēm pieņemt 

(9) Ir jāprecizē datu kategorijas, ko var 
ievadīt SIS attiecībā uz trešo valstu 
valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas 
atgriešanas lēmums, kas izdots saskaņā ar 
noteikumiem, ievērojot Direktīvu 
2008/115/EK. Brīdinājumos par atgriešanu 
būtu jāietver tikai tie dati, kas 
nepieciešami, lai identificētu datu subjektu, 
ļautu kompetentajām iestādēm pieņemt 
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apzinātus lēmumus, nezaudējot laiku, un 
vajadzības gadījumā nodrošinātu to 
aizsardzību pret personām, kas ir bruņotas, 
vardarbīgas, izbēgušas vai iesaistītas kādā 
darbībā, kā minēts Padomes 
Pamatlēmuma 2002/475/TI par terorisma 
apkarošanu 1., 2., 3. un 4. punktā26. 
Turklāt, lai atvieglotu identifikāciju un 
atklātu personas, kas izmanto vairākas 
identitātes, brīdinājumā būtu jāiekļauj arī 
atsauce uz personas identifikācijas 
dokumentu un šā dokumenta kopija, ja 
pieejama.

apzinātus lēmumus, nezaudējot laiku, un 
vajadzības gadījumā nodrošinātu to 
aizsardzību pret personām, kas ir bruņotas, 
vardarbīgas, izbēgušas vai iesaistītas kādā 
darbībā, kā minēts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā (ES) 2017/54126. 
Turklāt, lai atvieglotu identifikāciju un 
atklātu personas, kas izmanto vairākas 
identitātes, brīdinājumā būtu jāiekļauj arī 
atsauce uz personas identifikācijas 
dokumentu un šā dokumenta kopija, ja 
pieejama.

__________________ __________________
26 Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI 
(2002. gada 13. jūnijs) par terorisma 
apkarošanu (OV L 164, 22.6.2002., 3. 
lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2017/541 (2017. gada 
15. marts) par terorisma apkarošanu un ar 
ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 
2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 
2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 
6. lpp.).

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai nodrošinātu efektīvu un ātru 
sadarbību starp dalībvalstīm, katrai 
dalībvalstij būtu jāizraugās iestāde, kas 
atbild par papildinformācijas apmaiņu 
saistībā ar brīdinājumiem par atgriešanu.

(10) Lai nodrošinātu efektīvu un ātru 
sadarbību starp dalībvalstīm, katrai 
dalībvalstij būtu jāizraugās valsts iestāde, 
kas darbojas visu diennakti, 7 dienas 
nedēļā un atbild par papildinformācijas 
apmaiņu par trešās valsts 
valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas 
atgriešanas lēmums. Dalībvalstīm par 
savu valsts iestādi būtu jāvar izraudzīties 
SIRENE biroji. 

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(11) Būtu jāievieš procedūras, kas ļautu 
dalībvalstīm pārbaudīt, vai atgriešanās 
pienākums ir izpildīts, un apstiprināt 
attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā 
izbraukšanu tai dalībvalstij, kas izdevusi 
brīdinājumu par atgriešanu. Šai 
informācijai vajadzētu sekmēt vispusīgāku 
pārraudzību par to, kā tiek ievēroti 
atgriešanas lēmumi saskaņā ar 
noteikumiem, ievērojot Direktīvu 
2008/115/EK.

(11) Būtu jāievieš procedūras, kas ļautu 
dalībvalstīm pārbaudīt, vai atgriešanās 
pienākums ir izpildīts, un sniegt tai 
dalībvalstij, kas izdevusi brīdinājumu par 
atgriešanu, apstiprinājumu par to, ka 
attiecīgais trešās valsts valstspiederīgais ir 
izbraucis, vai to, ka viņam ir izsniegta 
uzturēšanās atļauja vai cita atļauja, kurā 
garantētas uzturēšanās tiesības. Šai 
informācijai vajadzētu sekmēt vispusīgāku 
pārraudzību par to, kā tiek ievēroti 
atgriešanas lēmumi saskaņā ar 
noteikumiem, ievērojot Direktīvu 
2008/115/EK, un kāds ir pret atgriešanas 
lēmumiem iesniegto attaisnoto pārsūdzību 
īpatsvars.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Brīdinājumus par atgriešanu būtu 
jādzēš, tiklīdz dalībvalsts vai kompetentā 
iestāde, kas izdeva atgriešanas lēmumu 
saskaņā ar noteikumiem, ievērojot 
Direktīvu 2008/115/EK, ir informēta, ka 
atgriešana ir notikusi. Ja atgriešanas 
lēmums ir papildināts ar ieceļošanas 
aizliegumu, tas būtu jāievada SIS saskaņā 
ar 24. panta 3. punktu Regulā (ES) 
2018/xxx [robežpārbaudes]. Šādos 
gadījumos dalībvalstīm būtu jāveic visi 
vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
nepastāv laika sprīdis starp brīdi, kurā 
trešās valsts valstspiederīgais atstāj 
Šengenas zonu, un brīdi, kad tiek aktivizēts 
brīdinājums par ieceļošanas aizliegumu 
SIS.

(12) Saskaņā ar pārbaudes procedūru 
brīdinājumi par atgriešanu būtu 
automātiski jādzēš, tiklīdz ir beidzies 
brīdinājuma termiņš. Tie būtu jādzēš, 
tiklīdz dalībvalsts vai kompetentā iestāde, 
kas izdeva atgriešanas lēmumu saskaņā ar 
noteikumiem, ievērojot Direktīvu 
2008/115/EK, ir informēta, ka atgriešana ir 
notikusi, vai attiecīgos gadījumos saskaņā 
ar noteikumiem par brīdinājumu 
savietojamību. Ja atgriešanas lēmums ir 
papildināts ar ieceļošanas aizliegumu, tas 
būtu jāievada SIS saskaņā ar 24. panta 
3. punktu Regulā (ES) 2018/xxx 
[robežpārbaudes]. Šādos gadījumos 
dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka nepastāv 
laika sprīdis starp brīdi, kurā trešās valsts 
valstspiederīgais atstāj Šengenas zonu, un 
brīdi, kad tiek aktivizēts brīdinājums par 
ieceļošanas aizliegumu SIS.

Grozījums Nr. 9
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Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ja atgriešanas lēmums ir 
papildināts ar ieceļošanas aizliegumu, pat 
gadījumos, kad brīdinājums par 
atgriešanu nav ievadīts SIS, izdevējai 
dalībvalstij būtu jānodrošina, ka SIS 
ievadītajam brīdinājumam būtu jāstājas 
spēkā, kad attiecīgais trešās valsts 
valstspiederīgais atstāj dalībvalstu 
teritoriju. 

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) SIS vajadzētu ietvert mehānismu, ar 
kura palīdzību dalībvalstis tiktu informētas, 
ja trešās valsts valstspiederīgais neizpilda 
atgriešanās pienākumu termiņā, kas 
noteikts brīvpratīgai izceļošanai. 
Mehānismam būtu jāatbalsta dalībvalstis, 
kad tās pilda saistības saskaņā ar 
Direktīvas 2008/115/EK 8. panta 1. punktu 
attiecībā uz trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri nav izpildījuši 
atgriešanās pienākumu.

(13) SIS vajadzētu ietvert mehānismu, ar 
kura palīdzību dalībvalstis tiktu informētas, 
ja trešās valsts valstspiederīgais neizpilda 
atgriešanās pienākumu termiņā, kas 
noteikts brīvprātīgai izceļošanai. 
Mehānismam būtu jāatbalsta dalībvalstis, 
kad tās pilda saistības saskaņā ar 
Direktīvas 2008/115/EK 8. panta 1. punktu 
un 11. pantu attiecībā uz trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri nav izpildījuši 
atgriešanās pienākumu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) SIS brīdinājumi būtu jāglabā tikai tik 
ilgi, cik vajadzīgs, lai sasniegtu mērķus, 
kādiem tie ievadīti. Saskaņā ar 34. pantu 
Regulā (ES) 2018/xxx [robežpārbaudes] 
pārskatīšanas termiņš brīdinājumiem par 
trešo valstu valstspiederīgajiem ir pieci 

(15) SIS brīdinājumi būtu jāglabā tikai tik 
ilgi, cik vajadzīgs, lai sasniegtu mērķus, 
kādiem tie ievadīti. Saskaņā ar 34. pantu 
Regulā (ES) 2018/xxx [robežpārbaudes] 
pārskatīšanas termiņš brīdinājumiem par 
trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu ir 
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gadi. trīs gadi.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Šajā regulā tiek ievērotas 
pamattiesības un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā atzītie principi.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Šī regula neskar saistības, kas izriet 
no 1951. gada 28. jūlija Ženēvas 
Konvencijas par bēgļu statusu, kura 
papildināta ar 1967. gada 31. janvāra 
Ņujorkas protokolu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 
28. panta 2. punktu ir notikusi apspriešanās 
ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, 
kas […] sniedzis atzinumu,

(28) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 
28. panta 2. punktu ir notikusi apspriešanās 
ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, 
kas 2017. gada 3. maijā sniedzis atzinumu,

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(28a) Nevienam šīs regulas grozījumam 
vai jaunam noteikumam nebūtu jārada 
nevajadzīgi šķēršļi dalībvalstīm, kuras 
vēlas vai gatavojas pievienoties Šengenas 
zonai.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) “izraidīšana” ir izraidīšana, kā 
definēts Direktīvas 2008/115/EK 3. panta 
5. punktā;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Datus par trešo valstu 
valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas 
atgriešanas lēmums, kas izdots saskaņā ar 
noteikumiem, ievērojot Direktīvu 
2008/115/EK, ievada SIS, lai pārliecinātos, 
ka atgriešanās pienākums ir izpildīts, un lai 
atbalstītu šā lēmuma izpildi. Brīdinājumu 
nekavējoties ievada SIS pēc tam, kad ir 
izdots atgriešanas lēmums saskaņā ar 
noteikumiem, ievērojot Direktīvu 
2008/115/EK.

1. Datus par trešo valstu 
valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas 
atgriešanas lēmums, kas izdots saskaņā ar 
noteikumiem, ievērojot Direktīvu 
2008/115/EK, nekavējoties ievada SIS, lai 
pārliecinātos, ka atgriešanās pienākums ir 
izpildīts, un lai atbalstītu šā lēmuma 
izpildi. Brīdinājumu nekavējoties ievada 
SIS pēc tam, kad ir izdots atgriešanas 
lēmums saskaņā ar noteikumiem, ievērojot 
Direktīvu 2008/115/EK, un saskaņā ar 
Regulas (ES) 2018/xxx [robežpārbaudes] 
23.a panta noteikumiem par brīdinājumu 
savietojamību.

Dalībvalstis var izvēlēties neievadīt datus 
par trešo valstu valstspiederīgajiem, uz 
kuriem attiecas atgriešanas lēmums, kas 
izdots Direktīvas 2008/115/EK 2. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minētajos 
gadījumos, ja trešo valstu valstspiederīgie 
līdz izraidīšanai atrodas aizturēšanas 
vietā.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Brīdinājumā nekavējoties ieraksta 
brīvprātīgas izceļošanas termiņu, kas 
piešķirts trešās valsts valstspiederīgajam, 
uz kuru attiecas atgriešanas lēmums, kas 
izdots saskaņā ar noteikumiem, ievērojot 
Direktīvu 2008/115/EK.

2. Brīdinājumā nekavējoties ieraksta 
brīvprātīgas izceļošanas termiņu, kas 
piešķirts trešās valsts valstspiederīgajam, 
uz kuru attiecas atgriešanas lēmums, kas 
izdots saskaņā ar noteikumiem, ievērojot 
Direktīvu 2008/115/EK. Ja šo periodu 
pagarina, brīdinājumu nekavējoties 
attiecīgi atjaunina.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Brīdinājumā nekavējoties ieraksta 
atgriešanas lēmuma, , kas izdots saskaņā 
ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 
2008/115/EK, izpildes apturēšanu vai 
atlikšanu.

3. Izdevēja dalībvalsts ievada SIS 
brīdinājumu par atgriešanas lēmumu, taču 
tas nav pieejams šādos gadījumos:

a)  atgriešanas lēmuma izpilde ir 
atlikta vai apturēta vai
b) atgriešanas lēmums ir pārsūdzēts un 
pārsūdzības rezultātā atgriešanas lēmuma 
izpilde var tikt apturēta.
Šādos gadījumos brīdinājums 
galalietotājiem nav pieejams. Tas ir 
pieejams tikai SIRENE birojiem līdz 
brīdim, kad atgriešanas lēmums tiek vai 
nu apstiprināts, vai atcelts. Ja atgriešanas 
lēmumu atceļ, brīdinājumu nekavējoties 
dzēš.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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e) īpašas fiziskās pazīmes, kas ir 
objektīvas un nemainīgas;

svītrots

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) dzimums; (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – j punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) norāde, vai attiecīgā persona ir 
bruņota, vardarbīga, izbēgusi vai iesaistīta 
kādā darbībā, kā minēts Padomes 
Pamatlēmuma 2002/475/TI par terorisma 
apkarošanu 1., 2., 3. un 4. punktā;

j) norāde, vai attiecīgā persona ir 
bruņota, vardarbīga, izbēgusi vai iesaistīta 
darbībā, kā minēts Direktīvas (ES) 
2017/541 3.–12. un 14. pantā;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – u punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

u) daktiloskopiskie dati; u) pirkstu nospiedumu dati;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – xa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xa) a)–d), f)–i), p)–s) un v) punktā 
minētie dati par jebkādu(-iem) citu(-iem) 
personai piederošu(-iem) identifikācijas 
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dokumentu(-iem).
Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – xb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xb) norāde, vai var pārsūdzēt 
atgriešanas lēmumu, kas izdots saskaņā 
ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 
2008/115/EK;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – xc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xc) norāde, vai tiek izskatīta atgriešanas 
lēmuma, kas izdots saskaņā ar 
noteikumiem, ievērojot Direktīvu 
2008/115/EK, pārsūdzība.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Brīdinājumu nevar ievadīt, ja nav datu, kas 
minēti a), g), k), m), n) un w) punktā. Ja 
vien tie ir pieejami, ievada visus citus 
iepriekš minētos datus.

Brīdinājumu nevar ievadīt, ja nav datu, kas 
minēti a), g), k), m), n), w) un vismaz t) vai 
u) punktā. Lai identifikācija tiktu veikta ar 
augstu precizitātes pakāpi, priekšroku 
vienmēr dod nevis fotoattēliem un sejas 
attēliem, bet pirkstu nospiedumu datiem. 
Ja vien tie ir pieejami, ievada visus citus 
iepriekš minētos datus.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts izraugās iestādi, kas 
atbild par papildinformācijas apmaiņu par 
trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem 
attiecas atgriešana, saskaņā ar SIRENE 
rokasgrāmatas noteikumiem, kas paredzēti 
Regulas (ES) Nr. 2018/xxx 
[robežpārbaudes] 8. pantā.

Katra dalībvalsts izraugās valsts iestādi, 
kas darbojas visu diennakti, 7 dienas 
nedēļā un nodrošina visas 
papildinformācijas apmaiņu un pieejamību 
par trešās valsts valstspiederīgajiem, uz 
kuriem attiecas atgriešanas lēmums, 
saskaņā ar SIRENE rokasgrāmatas 
noteikumiem, kas paredzēti Regulas (ES) 
Nr. 2018/xxx [robežpārbaudes] 8. pantā. 
Dalībvalstis par savu valsts iestādi var 
izraudzīties SIRENE biroju. 

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis katru mēnesi sniedz 
statistiku Eiropas Aģentūrai lielapjoma IT 
sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpā, kura 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1077/201136 
(Aģentūra), norādot atgriešanās 
apstiprinājumu skaitu, vai atgriešanās bija 
brīvprātīga atgriešanās pienākuma izpilde 
vai arī notika piespiedu kārtā, un 
galamērķa trešās valstis. Minētajā statistikā 
neietver personas datus.

3. Dalībvalstis katru mēnesi sniedz 
statistiku Eiropas Aģentūrai lielapjoma IT 
sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpā, kura 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1077/201136 
(Aģentūra), norādot atgriešanās 
apstiprinājumu skaitu, vai atgriešanās bija 
brīvprātīga atgriešanās pienākuma izpilde 
vai arī notika piespiedu kārtā, un 
galamērķa trešās valstis. Minētajā statistikā 
neietver personas datus. Aģentūra apkopo 
ikmēneša statistikas datus gada ziņojumā, 
kuru publicē saskaņā ar 11. pantu.

__________________ __________________
36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1077/2011 (2011. gada 
25. oktobris), ar ko izveido Eiropas 
Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības 
pārvaldībai brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpā (OV L 286, 1.11.2011., 1. 
lpp.).

36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1077/2011 (2011. gada 
25. oktobris), ar ko izveido Eiropas 
Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības 
pārvaldībai brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpā (OV L 286, 1.11.2011., 
1. lpp.).

Grozījums Nr. 30
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. CS-SIS informē dalībvalstis par to 
brīdinājumiem par atgriešanu, attiecībā uz 
kuriem ir beidzies brīvprātīgas izceļošanas 
termiņš.

1. CS-SIS automātiski informē 
dalībvalstis par to brīdinājumiem par 
atgriešanu, attiecībā uz kuriem ir beidzies 
brīvprātīgas izceļošanas termiņš un 
attiecībā uz kuriem brīvprātīgas 
izceļošanas termiņš nav pagarināts vai arī 
attiecīgajam trešās valsts 
valstspiederīgajam ir izdota uzturēšanās 
atļauja vai cita atļauja, kurā garantētas 
uzturēšanās tiesības.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kompetentā iestāde identificē 
trešās valsts valstspiederīgo, uz kuru 
attiecas brīdinājums par atgriešanu, un šī 
pati iestāde ir pārliecinājusies, ka 
pienākums atgriezties nav izpildīts, minētā 
iestāde papildinformācijas apmaiņas ceļā 
tūlīt apspriežas ar izdevēju dalībvalsti, lai 
nekavējoties noteiktu, kā rīkoties.

2. Neskarot 6. pantu, ja kompetentā 
iestāde identificē trešās valsts 
valstspiederīgo, uz kuru attiecas 
brīdinājums par atgriešanu, un šī pati 
iestāde ir pārliecinājusies, ka pienākums 
atgriezties nav izpildīts, minētā iestāde 
papildinformācijas apmaiņas ceļā tūlīt 
apspriežas ar izdevēju dalībvalsti, lai 
nekavējoties noteiktu, kā rīkoties. 
Izdevējas dalībvalsts pienākums ir 
nekavējoties paziņot vēlamo rīcības veidu.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts apsver iespēju piešķirt 
uzturēšanās atļauju vai citu atļauju, kas dod 
tiesības uzturēties, trešās valsts 
valstspiederīgajam, uz kuru attiecas 
brīdinājums par atgriešanu, ko ievadījusi 
cita dalībvalsts, tā vispirms 
papildinformācijas apmaiņas ceļā 

1. Pirms dalībvalsts oficiāli nolemj 
piešķirt uzturēšanās atļauju vai citu atļauju, 
kas dod tiesības uzturēties, trešās valsts 
valstspiederīgajam, uz kuru attiecas 
brīdinājums par atgriešanu, ko ievadījusi 
cita dalībvalsts, tā vispirms 
papildinformācijas apmaiņas ceļā 
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apspriežas ar dalībvalsti, kas ievadījusi 
brīdinājumu. Dalībvalsts, kura ievadījusi 
brīdinājumu, atbild septiņu dienu laikā. Ja 
dalībvalsts, kura apsver iespēju piešķirt 
uzturēšanās atļauju vai citu atļauju, kas 
dod tiesības uzturēties, nolemj šādu 
atļauju piešķirt, brīdinājumu par 
atgriešanu dzēš.

apspriežas ar dalībvalsti, kas ievadījusi 
brīdinājumu. Dalībvalsts, kura ievadījusi 
brīdinājumu, sniedz atbildi septiņu dienu 
laikā. Galīgo lēmumu par uzturēšanās 
atļaujas vai citas atļaujas, kurā garantētas 
tiesības uzturēties, piešķiršanu trešās 
valsts valstspiederīgajam pieņem tā 
dalībvalsts, kura apspriežas. Ja tiek 
piešķirta uzturēšanās atļauja vai cita 
atļauja, kas dod tiesības uzturēties, 
brīdinājumu par atgriešanu nekavējoties 
dzēš.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalsts apsver iespēju ievadīt 
brīdinājumu par atgriešanos attiecībā uz 
trešās valsts valstspiederīgo, kuram ir 
derīga uzturēšanās atļauja vai cita atļauja, 
kas dod tiesības uzturēties, kuru izsniegusi 
cita dalībvalsts, tā papildinformācijas 
apmaiņas ceļā par to paziņo dalībvalstij, 
kas izsniegusi atļauju, lai minētā 
dalībvalsts varētu lemt, vai pastāv iemesli, 
kuri pamato atļaujas atsaukšanu. 
Dalībvalsts, kura izsniegusi atļauju, atbild 
septiņu dienu laikā.

2. Pirms dalībvalsts nolemj ievadīt 
brīdinājumu par atgriešanos attiecībā uz 
trešās valsts valstspiederīgo, kuram ir 
derīga uzturēšanās atļauja vai cita atļauja, 
kas dod tiesības uzturēties, kuru izsniegusi 
cita dalībvalsts, tā papildinformācijas 
apmaiņas ceļā par to paziņo dalībvalstij, 
kas izsniegusi atļauju, lai minētā 
dalībvalsts varētu lemt, vai pastāv iemesli, 
kuri pamato atļaujas atsaukšanu. 
Dalībvalsts, kura izsniegusi atļauju, atbild 
septiņu dienu laikā. Ja dalībvalsts, kas 
izsniegusi atļauju, izlemj to neatsaukt, 
brīdinājumu par atgriešanu neievada. 

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja trešās valsts valstspiederīgais, uz 
kuru attiecas brīdinājums par atgriešanu, 
tiek identificēts brīdī, kad viņš ieceļo, 
šķērsojot ārējās robežas, dalībvalsts, kas 
identificējusi attiecīgo trešās valsts 

4. Ja trešās valsts valstspiederīgais, uz 
kuru attiecas brīdinājums par atgriešanu, 
tiek identificēts brīdī, kad viņš ieceļo, 
šķērsojot ārējās robežas, dalībvalsts, kas 
identificējusi attiecīgo trešās valsts 
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valstspiederīgo, papildinformācijas 
apmaiņas ceļā tūlīt informē izdevēju 
dalībvalsti brīdinājuma dzēšanas nolūkā.

valstspiederīgo, papildinformācijas 
apmaiņas ceļā pēc iespējas drīz un katrā 
ziņā 12 stundu laikā informē izdevēju 
dalībvalsti brīdinājuma dzēšanas nolūkā.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 6. un 8. pantu, brīdinājumu 
par atgriešanu dzēš pēc tam, kad 
kompetentā iestāde ir atsaukusi vai atcēlusi 
atgriešanas lēmumu, kas ir brīdinājuma 
pamatā. Brīdinājumu par atgriešanu dzēš 
arī tad, ja attiecīgais trešās valsts 
valstspiederīgais var pierādīt, ka ir atstājis 
dalībvalstu teritoriju saskaņā ar atgriešanas 
lēmumu, kas izdots saskaņā ar 
noteikumiem, ievērojot Direktīvu 
2008/115/EK.

1. Neskarot 6. un 8. pantu, brīdinājumu 
par atgriešanu dzēš, tiklīdz kompetentā 
iestāde ir atsaukusi vai atcēlusi atgriešanas 
lēmumu, kas ir brīdinājuma pamatā. 
Brīdinājumu par atgriešanu dzēš arī tad, ja 
trešās valsts valstspiederīgais ir atstājis vai 
vēlāk var pierādīt, ka ir atstājis dalībvalstu 
teritoriju saskaņā ar atgriešanas lēmumu, 
kas izdots saskaņā ar noteikumiem, 
ievērojot Direktīvu 2008/115/EK.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Brīdinājumus par atgriešanu 
automātiski dzēš, tiklīdz ir beidzies to 
termiņš saskaņā ar Regulas 2018/xxx 
[robežpārbaudes] 34. pantu par pārbaudes 
periodu.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
9. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Vajadzības gadījumā brīdinājumus 
par atgriešanu dzēš saskaņā ar 
noteikumiem par brīdinājumu 
savietojamību, kā noteikts Regulas 
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2018/xxx [robežpārbaudes] 23.b pantā.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Brīdinājumu par atgriešanu, kurš 
ievadīts attiecībā uz personu, kas ieguvusi 
kādas dalībvalsts pilsonību vai tādas valsts 
pilsonību, kuras valstspiederīgajiem ir 
tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, dzēš, 
tiklīdz izdevēja dalībvalsts uzzina vai tiek 
informēta saskaņā ar 39. pantu Regulā (ES) 
2018/xxx [robežpārbaudes], ka attiecīgā 
persona ieguvusi šādu pilsonību.

2. Brīdinājumu par atgriešanu, kurš 
ievadīts attiecībā uz personu, kas ieguvusi 
kādas dalībvalsts uzturēšanās atļauju, 
atļauju, kurā piešķirtas uzturēšanās 
tiesības, vai pilsonību vai tādas valsts 
pilsonību, kuras valstspiederīgajiem ir 
tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, dzēš, 
tiklīdz izdevēja dalībvalsts uzzina vai tiek 
informēta saskaņā ar 39. pantu Regulā (ES) 
2018/xxx [robežpārbaudes], ka attiecīgā 
persona ieguvusi šādu uzturēšanās atļauju, 
atļauju, kurā piešķirtas uzturēšanās 
tiesības, vai pilsonību.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Datus, ko apstrādā SIS, un ar tiem saistīto 
papildinformāciju saskaņā ar šo regulu, 
saņemot izdevējas dalībvalsts atļauju, var 
nosūtīt vai darīt pieejamus trešām valstīm 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/679 V 
nodaļu un vienīgi nolūkā identificēt trešās 
valsts valstspiederīgo, kas uzturas 
nelikumīgi, un izsniegt identifikācijas vai 
ceļošanas dokumentu šādam trešās valsts 
valstspiederīgajam atgriešanās nolūkā.

Datus, ko apstrādā SIS, un ar tiem saistīto 
papildinformāciju, ar kuru notikusi 
apmaiņa saskaņā ar šo regulu, saņemot 
izdevējas dalībvalsts atļauju, var nosūtīt vai 
darīt pieejamus trešai valstij saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 2016/679 V nodaļu tikai 
tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) datus nosūta vai dara pieejamus 
tikai nolūkā identificēt trešās valsts 
valstspiederīgo, kas uzturas nelikumīgi, 
un izsniegt identifikācijas vai ceļošanas 
dokumentu šādam trešās valsts 
valstspiederīgajam atgriešanās nolūkā;
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aa) trešā valsts nepārprotami piekrīt 
izmantot šos datus tikai nolūkā, kuram tie 
sniegti, ievērot to, kas ir likumīgi un 
nepieciešami nolūkiem, kas izklāstīti 
a) punktā, un dzēst šos datus, ja vairs nav 
pamata to glabāšanai; kā arī: 
b) attiecīgais trešās valsts 
valstspiederīgais ir informēts par to, ka 
viņa personas dati un papildinformācija 
tiks kopīgota ar trešās valsts iestādēm.
Atbilstīgi Direktīvas 2013/32/ES 
30. pantam vai gadījumos, kad trešā valsts 
vienlaikus ir arī starptautiskās 
aizsardzības pieteikuma iesniedzēja 
izcelsmes valsts, informāciju par to, ka 
trešās valsts valstspiederīgais kādā 
dalībvalstī ir iesniedzis starptautiskās 
aizsardzības pieteikumu, neatklāj 
iespējamam vajāšanas vai nopietna 
kaitējuma veicējam.
Datus, ko apstrādā SIS, un ar tiem saistīto 
papildinformāciju, ar kuru notikusi 
apmaiņa saskaņā ar šo regulu, nedara 
pieejamus trešai valstij, ja atgriešanas 
lēmums ir darīts nepieejams saskaņā ar 
3. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Neizdošana, bērna intereses, ģimenes 

dzīve un veselības stāvoklis
Dalībvalstis īsteno šo regulu, pilnībā 
ievērojot pamattiesības un neizraidīšanas 
principu un vienmēr ņemot vērā bērna 
intereses, ģimenes dzīvi un attiecīgo 
personu veselības stāvokli vai 
neaizsargātības līmeni.
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Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot noteikumus par statistiku 
Regulas (ES) Nr. 2018/xxx 
[robežpārbaudes] 54. pantā, Aģentūra 
sagatavo dienas, mēneša un gada statistiku 
gan par kopējo SIS ievadīto brīdinājumu 
par atgriešanu skaitu, gan par katru 
dalībvalsti, ietverot datus, kas minēti šīs 
regulas 4. panta x) punktā, datus par 
paziņojumiem, kas minēti šīs regulas 7. 
panta 1. punktā, un to brīdinājumu par 
atgriešanu skaitu, kas svītroti sakarā ar to, 
ka pienākums atgriezties ir izpildīts. 
Aģentūra sagatavo mēneša un gada 
statistiku par dalībvalstu sniegtajiem 
datiem saskaņā ar šīs regulas 6. panta 3. 
punktu un 8. panta 5. punktu. Minētajā 
statistikā neietver personas datus.

Neskarot noteikumus par statistiku 
Regulas (ES) Nr. 2018/xxx 
[robežpārbaudes] 54. pantā, Aģentūra 
sagatavo dienas, mēneša un gada statistiku 
gan par kopējo SIS ievadīto brīdinājumu 
par atgriešanu skaitu, gan par katru 
dalībvalsti, ietverot datus, kas minēti šīs 
regulas 4. panta x), xb) un xc) punktā, 
datus par paziņojumiem, kas minēti šīs 
regulas 7. panta 1. punktā, un to 
brīdinājumu par atgriešanu skaitu, kas 
svītroti sakarā ar to, ka pienākums 
atgriezties ir izpildīts. Aģentūra sagatavo 
mēneša un gada statistiku par dalībvalstu 
sniegtajiem datiem saskaņā ar šīs regulas 
6. panta 3. punktu un 8. panta 5. punktu. 
Minētajā statistikā neietver personas datus.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
11. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra apkopo visus statistikas datus 
gada ziņojumā, kuru publicē. Ziņojumu 
nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Komisijai.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ciktāl šajā regulā tas nav noteikts, 
noteikumi par dalībvalstu un Aģentūras 
pienākumiem, par brīdinājumu ievadīšanu 
un apstrādi, piekļuves nosacījumiem un 

Ciktāl šajā regulā tas nav noteikts, 
noteikumi par dalībvalstu un Aģentūras 
pienākumiem, par brīdinājumu ievadīšanu, 
apstrādi, atjaunināšanu un savietojamību, 
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brīdinājumu saglabāšanu, datu apstrādi, 
datu aizsardzība, atbildību un uzraudzība 
un statistiku, kas noteikti Regulas (ES) 
2018/xxx [robežpārbaudes] 6. – 19. pantā, 
20. panta 3. un 4. punktā, kā arī 21., 22., 
28. pantā, 29. panta 4. punktā un 33. – 
54. pantā, piemēro arī datu ievadei un 
apstrādei SIS saskaņā ar šo regulu.

piekļuves nosacījumiem un brīdinājumu 
saglabāšanu, datu apstrādi, datu 
aizsardzība, atbildību un uzraudzība un 
statistiku, kas noteikti Regulas (ES) 
2018/xxx [robežpārbaudes] 6.–19. pantā, 
20. panta 3. un 4. punktā, kā arī 21., 22., 
23.a, 28. pantā, 29. panta 4. punktā un 33.–
54. pantā, piemēro arī datu ievadei un 
apstrādei SIS saskaņā ar šo regulu.


