
 

AD\1129893LV.docx  PE605.921v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Ārlietu komiteja 
 

2016/0407(COD) 

26.7.2017 

ATZINUMS 

Sniegusi Ārlietu komiteja 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas 

informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, 

kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi 

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

Atzinuma sagatavotāja: Hilde Vautmans 

 



 

PE605.921v02-00 2/12 AD\1129893LV.docx 

LV 

PA_Legam 



 

AD\1129893LV.docx 3/12 PE605.921v02-00 

 LV 

 

GROZĪJUMI 

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju 

ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) To trešo valstu valstspiederīgo 

atgriešana, kuri neatbilst vai vairs neatbilst 

ieceļošanas, uzturēšanās vai pastāvīgas 

uzturēšanās nosacījumiem dalībvalstīs, 

pilnībā ievērojot pamattiesības un jo īpaši 

neizraidīšanas principu, un saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2008/115/EK, ir būtisks elements 

visaptverošajos centienos risināt 

neatbilstīgās migrācijas problēmas un 

palielināt neatbilstīgo migrantu 

atgriešanas rādītāju. 

(1) To trešo valstu valstspiederīgo 

atgriešana, kuri neatbilst vai vairs neatbilst 

ieceļošanas, uzturēšanās vai pastāvīgas 

uzturēšanās nosacījumiem dalībvalstīs, 

pilnībā ievērojot pamattiesības un 

neizraidīšanas principu, kas kodificēts ar 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartu 

(Pamattiesību harta) un 1951. gada 

Ženēvas konvenciju, un saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2008/115/EK, ir būtisks elements 

visaptverošajos centienos risināt 

neatbilstīgās migrācijas problēmas un 

pārvaldīt migrāciju ciešā sadarbībā ar 

trešām valstīm, kas ir migrantu izcelsmes 

vai tranzīta valstis. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Dalībvalstīm būtu jāveic visi 

pasākumi, kas saskaņā ar 

Direktīvas 2008/115/EK noteikumiem 

vajadzīgi, lai efektīvi un samērīgi atgrieztu 

trešo valstu valstspiederīgos, kas 

dalībvalstīs uzturas nelikumīgi. 

(3) Dalībvalstīm būtu jāveic visi 

pasākumi, kas saskaņā ar 

Direktīvas 2008/115/EK noteikumiem 

vajadzīgi, lai efektīvi un samērīgi atgrieztu 

trešo valstu valstspiederīgos, kas 

dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, vienlaikus 

pilnībā ievērojot pamattiesības, jo īpaši 

neizraidīšanas principu un migrantu 
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cilvēktiesību aizsardzību. 

 

Grozījums Nr.  3 

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) 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 izceļo, 

šķērsojot dalībvalsts ārējo robežu, un 

brīdi, kad tiek aktivizēts brīdinājums par 

ieceļošanas aizliegumu SIS. 

Pamatojums 

Termins “Šengenas zona” nav saskaņā ar 6. pantā izmantoto terminu: “ja trešās valsts 

valstspiederīgais, uz kuru attiecas brīdinājums par atgriešanu, izceļo, šķērsojot izdevējas 

dalībvalsts ārējo robežu, atgriešanās apstiprinājumu paziņo kompetentai iestādei saskaņā ar 

valsts tiesību aktiem”. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Dati, kas apstrādāti SIS vai nosūtīti 

papildinformācijas apmaiņas gaitā, var 

sniegt izpildes dalībvalstij informāciju, kas 

ir noderīga, lai ātri identificētu trešo valstu 

valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas 

nelikumīgi, un no jauna izsniegtu tiem 

(16) Dati, kas apstrādāti SIS vai nosūtīti 

papildinformācijas apmaiņas gaitā, var 

sniegt izpildes dalībvalstij informāciju, kas 

ir noderīga, lai ātri identificētu trešo valstu 

valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas 

nelikumīgi, un no jauna izsniegtu tiem 
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dokumentus, kas nepieciešami viņu 

atgriešanai trešā valstī. Atsevišķos 

gadījumos vajadzētu būt iespējai minētajā 

nolūkā sniegt šādus datus un informāciju 

trešai valstij. Jebkuru personas datu 

apmaiņai vajadzētu būt balstītai uz 

skaidriem nosacījumiem, un to būtu jāveic 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/679 

noteikumiem un ar dalībvalsts, kas 

izdevusi brīdinājumu, piekrišanu. 

dokumentus, kas nepieciešami viņu 

atgriešanai trešā valstī. Atsevišķos 

gadījumos vajadzētu būt iespējai minētajā 

nolūkā sniegt šādus datus un informāciju 

trešai valstij. Tomēr tam būtu jānotiek 

vienīgi pēc galīgā lēmuma pieņemšanas 

par atgriešanu. Jebkuru personas datu 

apmaiņai vajadzētu būt balstītai uz 

skaidriem nosacījumiem, un to būtu jāveic 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/679 

noteikumiem, jo īpaši 6. panta 1. punkta 

f) apakšpunktu, 8. pantu, 12. panta 

1. punktu un 40. panta 2. punkta 

g) apakšpunktu gadījumos, kad iesaistīti 

bērni, un ar dalībvalsts, kas izdevusi 

brīdinājumu, piekrišanu. 

Pamatojums 

Jebkādi personas dati būtu jānosūta trešai valstij tikai pēc tam, kad saskaņā ar Direktīvu 

2008/115(EK) pieņemtais atgriešanas lēmums ir kļuvis galīgs, un tāpēc arī pēc tam, kad ir 

izmantotas iespējamās tiesībaizsardzības vai pārsūdzības procedūras vai saistītais pieteikuma 

iesniedzēja pieprasījums ir ticis paziņots par nepieņemamu. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

16.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (16a) Gadījumos, kad iesaistīti bērni, šīs 

regulas piemērošanā galvenokārt būtu 

jāņem vērā bērna intereses. SIS ievietotos 

datus par bērnu būtu jāizmanto tikai 

tādiem mērķiem, kas saistīti ar prevenciju, 

atklāšanu un izmeklēšanu pazudušo 

bērnu lietās, un bērna interešu 

aizsardzībai saskaņā ar ANO Konvenciju 

par bērna tiesībām. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

16.b apsvērums (jauns) 

 



 

PE605.921v02-00 6/12 AD\1129893LV.docx 

LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (16b) Visiem saistībā ar SIS veiktajiem 

pasākumiem būtu jāatbilst Pamattiesību 

hartai. Dalībvalstīm būtu jāpiemēro 

pamatnostādnes, kuras kopīgi jāizstrādā 

un jāuzrauga Eiropas Savienības 

Patvēruma aģentūrai un Eiropas 

Savienības Pamattiesību aģentūrai, lai 

iedibinātu tādu vienotu praksi attiecībā uz 

neatbilstīgo trešo valstu valstspiederīgo 

pirkstu nospiedumu un sejas attēlu 

iegūšanu, kas pamatotos uz Eiropas 

Savienības Pamattiesību aģentūras 

sagatavoto kontrolsarakstu. Dalībvalstīm 

pirkstu nospiedumu un sejas attēla 

iegūšanas procedūras laikā vienmēr pret 

nepilngadīgo būtu jāizturas ar cieņu un 

jāievēro viņa fiziskā integritāte. 

Dalībvalstīm nebūtu jāizmanto 

piespiešana, lai panāktu pirkstu 

nospiedumu iegūšanu no 

nepilngadīgajiem. 

Pamatojums 

Saskaņā ar ANO Konvenciju par bērna tiesībām pret bērniem jāizturas humāni un ar cieņu, 

ņemot vērā viņu vecumam atbilstošās vajadzības. Tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš īpašajai 

situācijai, kādā atrodas nepilngadīgie. Vienmēr jāņem vērā pirmām kārtām bērna intereses. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Valsts iestādes, kas ir atbildīgas par 

atgriešanu, dažādās dalībvalstīs var būt ļoti 

dažādas, un šīs iestādes var atšķirties arī 

vienas dalībvalsts iekšienē atkarībā no 

nelikumīgas uzturēšanās iemesliem. Tiesu 

iestādes var arī izdot atgriešanas lēmumu 

saskaņā ar noteikumiem, ievērojot 

Direktīvu 2008/115/EK, piemēram, 

izskatot pārsūdzību par atteikumu piešķirt 

atļauju vai tiesības uzturēties, vai kā 

(17) Valsts iestādes, kas ir atbildīgas par 

atgriešanu, dažādās dalībvalstīs var būt ļoti 

dažādas, un šīs iestādes var atšķirties arī 

vienas dalībvalsts iekšienē atkarībā no 

nelikumīgas uzturēšanās iemesliem. 

Turklāt pastāv dažādi valstu saraksti par 

drošām trešām valstīm. Tiesu iestādes var 

arī izdot atgriešanas lēmumu saskaņā ar 

noteikumiem, ievērojot Direktīvu 

2008/115/EK, piemēram, izskatot 
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krimināltiesisku sankciju. Visām valstu 

iestādēm, kas atbild par atgriešanas 

lēmumu izdošanu un izpildi saskaņā ar 

Direktīvu 2008/115/EK, vajadzētu būt 

tiesībām piekļūt SIS, lai ievadītu, 

atjauninātu, dzēstu un meklētu 

brīdinājumus par atgriešanu. 

pārsūdzību par atteikumu piešķirt atļauju 

vai tiesības uzturēties, vai kā 

krimināltiesisku sankciju. Visām valstu 

iestādēm, kas atbild par atgriešanas 

lēmumu izdošanu un izpildi saskaņā ar 

Direktīvu 2008/115/EK, vajadzētu būt 

tiesībām piekļūt SIS, lai ievadītu, 

atjauninātu, dzēstu un meklētu 

brīdinājumus par atgriešanu. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

28.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (28a) Nevienam šīs regulas grozījumam 

vai jaunam noteikumam nebūtu jārada 

nevajadzīgi šķēršļi dalībvalstīm, kuras 

vēlas vai gatavojas pievienoties Šengenas 

zonai. 

 

Grozījums Nr.  9 

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, ievada SIS tūlīt pēc lēmuma 

stāšanās spēkā saskaņā ar attiecīgās 

dalībvalsts tiesību aktiem, 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. 

 

Grozījums Nr.  10 
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Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – p punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

p) personas identifikācijas dokumenta 

kategorija; 

p) personas pašreizējo vai iepriekšējo 

identifikācijas dokumentu kategorija vai 

citu tādu dokumentu kategorija, ko 

persona līdz šim izmantojusi ar savu 

vārdu vai pseidonīmiem; 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – r punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

r) personas identifikācijas dokumenta 

numurs; 

r) personas pašreizējo vai iepriekšējo 

identifikācijas dokumentu numuri; 

 

Grozījums Nr.  12 

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 nekavējoties 

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. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. daļa 
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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 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. 

Tomēr tas attiecas uz atsevišķiem 

gadījumiem un notiek vienīgi pēc galīgā 

atgriešanas lēmuma pieņemšanas, pilnībā 

ievērojot neizraidīšanas principu. 

Konkrētāk, ir jābūt apstiprinājumam, ka 

attiecīgā valsts nodrošina pienācīga 

līmeņa aizsardzību, ņemot vērā tiesiskuma 

un cilvēktiesību ievērošanu, neatkarīgu 

uzraudzības iestāžu esamību un efektīvu 

darbību un valsts starptautiskās saistības. 

Pirms jebkādas informācijas nosūtīšanas 

trešai valstij kompetentajām iestādēm ir 

jāapstiprina, ka atgrieztās personas 

dzīvība un brīvība netiks apdraudēta viņas 

rases, reliģijas, tautības, piederības 

konkrētai sociālai grupai vai politisko 

uzskatu dēļ. Datus un saistīto 

papildinformāciju nenosūta, ja šāda datu 

nosūtīšana varētu apdraudēt ar personu, 

uz kuru šie dati attiecas. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Saskaņā ar šo regulu trešai valstij 

nenosūta ar atgrieztās personas jebkādu 

iepriekšēju patvēruma pieteikumu 

saistītos datus vai datus par kādā no 

dalībvalstīm šai personai piešķirto 

imigrācijas statusu. 
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Šengenas informācijas sistēmas izmantošana to trešo valstu 

valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi 

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

Atbildīgā komiteja 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

LIBE 

6.4.2017 
   

Atzinumu sniedza 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

AFET 

6.4.2017 

Atzinumu sagatavoja 

       Iecelšanas datums 

Hilde Vautmans 

15.5.2017 

Pieņemšanas datums 11.7.2017    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

26 

13 

21 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras 

Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar 

Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo 

Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud 

Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta 

Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey 

Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, 

Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, 

David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier 

Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino 

Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, 

Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, 
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