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6.3.2019 A8-0018/105

Grozījums Nr. 105
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centralizēta sistēma tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem 
spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu piemēro tādu trešās valsts 
valstspiederīgo personas informācijas 
apstrādei, attiecībā uz kuriem 
krimināltiesas viņu dalībvalstīs ir 
pieņēmušas galīgus lēmumus, un mērķis ir 
identificēt dalībvalsti(-s), kur šādi lēmumi 
ir pieņemti.

Šo regulu piemēro tādu trešās valsts 
valstspiederīgo personas informācijas 
apstrādei, attiecībā uz kuriem 
krimināltiesas viņu dalībvalstīs ir 
pieņēmušas galīgus lēmumus, un mērķis ir 
identificēt dalībvalsti(-s), kur šādi lēmumi 
ir pieņemti. Šīs regulas noteikumus 
nepiemēro tiem Savienības pilsoņiem, 
kuriem ir arī trešās valsts valstspiederība 
un attiecībā uz kuriem ir pieņemti 
notiesājoši spriedumu dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Pēc iestāžu sarunām ar šo regulu ir noteikta atšķirīga attieksme pret pilsoņiem, kam ir tikai 
dalībvalsts pilsonība, un pret tiem pilsoņiem, kam ir vēl arī trešās valsts valstspiederība. 
Sarunu laikā netika iesniegti nekādi būtiski pierādījumi, kas attaisno šo atšķirīgo attieksmi, 
tādēļ saskaņā ar ES un starptautiskajiem tiesību aktiem tā būtu viegli uzskatāma par 
diskrimināciju. Tāpēc šāds nošķīrums būtu no regulas jāsvītro. Šā grozījuma mērķis ir sākt 
debates par šo jautājumu, un ar to tiek atzīts, ka šī problēma būtu jāskata visā tekstā.
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6.3.2019 A8-0018/106

Grozījums Nr. 106
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centralizēta sistēma tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem 
spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Īpaši noteikumi attiecībā uz sejas attēliem
1. Sejas attēlus, kas minēti 5. panta 
2. punktā, izmanto tikai, lai apstiprinātu 
trešās valsts valstspiederīgā identitāti, ja 
tas ir identificēts, izmantojot burtciparu 
meklēšanu vai pirkstu nospiedumus.
2. Tiklīdz tas tehniski iespējams, 
sejas attēlus var izmantot arī, lai 
identificētu trešās valsts valstspiederīgo, 
pamatojoties uz šo biometrisko 
identifikatoru. Pirms šo funkciju ievieš 
ECRIS-TCN sistēmā, Komisija pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu 
sniedz ziņojumu par vajadzīgās 
tehnoloģijas pieejamību un par to, vai tā 
spēj pareizi darboties.

Or. en

Pamatojums

Gandrīz nevienā dalībvalstī pašlaik nav nevainojami funkcionējošas sejas attēlu sistēmas, 
kurā tos var digitāli atpazīt un salīdzināt. Tāpēc to ir pāragri ieviest ECRIS-TCN sistēmā. Tas 
jāņem vērā vēl jo vairāk tādēļ, ka pat pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēma vēl 
nedarbojas pārliecinoši. Šā grozījuma mērķis ir sākt debates par sejas attēlu iekļaušanu, 
ņemot vērā tādus apsvērumus kā privātums, datu aizsardzība un tehniskā iespējamība, kas 
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būtu jāatspoguļo visā tekstā.
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6.3.2019 A8-0018/107

Grozījums Nr. 107
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centralizēta sistēma tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem 
spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja kādā dalībvalstī saskaņā ar šīs 
valsts tiesību aktiem tiek pieprasīta 
sodāmības reģistra informācija par trešās 
valsts valstspiederīgo pret šo trešās valsts 
valstspiederīgo vērsta kriminālprocesa 
vajadzībām vai citām vajadzībām, kas nav 
saistītas ar kriminālprocesu, attiecīgās 
dalībvalsts centrālā iestāde izmanto 
ECRIS-TCN sistēmu, lai identificētu 
dalībvalsti(-s), kam ir sodāmības reģistra 
informācija par attiecīgo trešās valsts 
valstspiederīgo, un, izmantojot ECRIS, 
varētu iegūt informāciju par iepriekšējiem 
notiesājošiem spriedumiem.

1. Dalībvalstu centrālās iestādes 
izmanto ECRIS-TCN sistēmu, lai 
identificētu dalībvalsti(-is), kam ir 
sodāmības reģistra informācija par trešās 
valsts valstspiederīgo, lai, izmantojot 
ECRIS, iegūtu informāciju par 
iepriekšējiem notiesājošiem spriedumiem, 
ja sodāmības reģistru informācija par 
minēto personu tiek lūgta attiecīgajā 
dalībvalstī saistībā ar kriminālprocesu pret 
minēto personu vai jebkuriem šādiem 
nolūkiem, ja tas ir paredzēts saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem: – pašas personas 
sodāmības pārbaude pēc šīs personas 
lūguma; – drošības pielaide; – licences 
vai atļaujas saņemšana; – pārbaudes 
pirms pieņemšanas darbā; – pārbaudes 
attiecībā uz brīvprātīgu darbību, kas ietver 
tiešu un regulāru saskarsmi ar bērniem 
vai neaizsargātām personām; – vīzu, 
pilsonības iegūšanas un migrācijas 
procedūras, tostarp patvēruma 
procedūras; un pārbaudes saistībā ar 
publiskā iepirkuma līgumiem un publisku 
izskatīšanu. Tomēr konkrētos gadījumos, 
kas nav gadījumi, kad trešās valsts 
valstspiederīgais kādas dalībvalsts 
centrālajai iestādei lūdz informāciju par 
savām sodāmībām vai kad šāds lūgums ir 
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iesniegts, lai iegūtu sodāmības reģistra 
informāciju, piemērojot Direktīvas 
2011/93/ES 10. panta 2. punktu, iestāde, 
kas lūdz sniegt informāciju no sodāmības 
reģistra, var nolemt, ka ECRIS-TCN 
sistēmas izmantošana nav piemērota.
1.a Dalībvalsts nevar izmantot ECRIS-
TCN sistēmu nekādos citos nolūkos, kā 
vien 1. punktā minētajos nolūkos.

Or. en

Pamatojums

ECRIS-TCN izmantošana būtu jāierobežo, nosakot, ka to var izmantot tikai tādu dalībvalstu 
identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem, un tikai 7. panta 
1. punktā uzskaitītajos nolūkos. Tāpēc no teksta, kas sagatavots pēc iestāžu sarunām, šajā 
grozījumā ir svītrots 7. panta 1.a punkts, taču saglabājot tajā pārējo tekstu, par ko panākta 
vienošanās.


