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GROZĪJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja iesniedz par jautājumu atbildīgajai Pilsoņu 

brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai šādus grozījumus: 

Grozījums Nr. 1 

Regulas priekšlikums 

13.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13a) Valsts personas apliecību un 

Savienības pilsoņu ģimenes locekļu, kuri 

nav nevienas dalībvalsts valstspiederīgie, 

uzturēšanās atļauju ID-1 formāts ietver 

kategoriju “dzimums” ar opcijām <F>, 

<M> un <X> atbilstoši ICAO vadlīnijām. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Šajā regulā ir ievērotas 

pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 

tostarp tiesības uz privātās un ģimenes 

dzīves neaizskaramību, tiesības uz 

personas datu aizsardzību, tiesības brīvi 

pārvietoties un tiesības uz efektīvu tiesisko 

aizsardzību, 

(23) Šajā regulā ir ievērotas 

pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 

tostarp tiesības uz cilvēka cieņu, tiesības 

uz personas neaizskaramību, necilvēcīgas 

vai pazemojošas izturēšanās aizliegums, 

tiesības uz vienlīdzību likuma priekšā un 

nediskriminēšanu, bērnu un vecu cilvēku 

tiesības, dzimumu līdztiesība, privātās un 

ģimenes dzīves neaizskaramība, tiesības 

uz personas datu aizsardzību, tiesības brīvi 

pārvietoties un tiesības uz efektīvu tiesisko 

aizsardzību, 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 (3a) Savienības pilsoņu valsts personas 

apliecībās obligāta kategorija ir 

“dzimums” ar opcijām <F>, <M> un 

<X>. Dalībvalstis nosaka, kam ir tiesības 

uz opciju <F>, <M> vai <X>, pilnībā 

ievērojot Eiropas Savienības Pamattiesību 

hartas principus un ICAO dokumenta 

9303 (septītais izdevums, 2015) vadlīnijas. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Biometriskos identifikatorus vāc 

kvalificēts un pienācīgi pilnvarots 

personāls, ko norīko valsts iestādes, kuras 

atbild par personas apliecību izsniegšanu. 

(1) Biometriskos identifikatorus vāc 

kvalificēts un pienācīgi pilnvarots 

personāls, ko norīko valsts iestādes, kuras 

atbild par personas apliecību izsniegšanu, 

ņemot vērā dzimumspecifiku. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Ja rodas grūtības saistībā ar 

biometrisko identifikatoru vākšanu, 

dalībvalstis nodrošina, ka ir ieviestas 

atbilstošas procedūras, kas garantē 

attiecīgās personas cieņu. 

svītrots 

Pamatojums 

Pārcelts uz piekto nodaļu. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Biometriskos identifikatorus vāc 

bērniem draudzīgā un dzimumsensitīvā 

veidā, ievērojot principus, ko paredz 

Eiropas Savienības Pamattiesību harta, 

ANO Konvencija par bērna tiesībām un 

ANO Konvencija par jebkuras sieviešu 

diskriminācijas izskaušanu. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. daļa – ga punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ga) dzimums. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

10.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 10.a pants 

 Ja rodas grūtības ar biometrisko 

identifikatoru vākšanu, dalībvalstis 

nodrošina, ka ir ieviestas atbilstošas 

procedūras, kas garantē attiecīgās 

personas cieņu. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

10.b pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 10.b pants 

 Pirkstu nospiedumu un sejas attēla 

iegūšanas procedūra ņem vērā bērnu 

īpašās vajadzības, un to piemēro saskaņā 

ar aizsardzības pasākumiem, kas noteikti 
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Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 

24. pantā, Cilvēktiesību un pamatbrīvību 

aizsardzības konvencijā un Apvienoto 

Nāciju Organizācijas Konvencijā par 

bērna tiesībām. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

10.c pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 10.c pants 

 Tāpat pirkstu nospiedumu un sejas attēla 

iegūšanas procedūra ir dzimumsensitīva 

atbilstoši privātās dzīves respektēšanai, ko 

paredz Hartas 7. pants un Eiropas 

Cilvēktiesību konvencijas 8. pants. Lai 

valsts iestādes biometriskos 

identifikatorus varētu vāk pēc iespējas 

dzimumsensitīvā veidā, īpaši no 

dzimumbalstītas vardarbības cietušo 

gadījumā, ir pietiekami daudz darbinieču 

sieviešu, kas atbild par personas apliecību 

izsniegšanu. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija 

vēlākais 12 mēnešu laikā sagatavo sīki 

izstrādātu programmu šīs regulas tiešo 

iznākumu, rezultātu un ietekmes 

uzraudzībai. 

Pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija 

vēlākais 12 mēnešu laikā sagatavo sīki 

izstrādātu programmu šīs regulas tiešo 

iznākumu, rezultātu un ietekmes, tostarp 

uz pamattiesībām, uzraudzībai. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Komisija veic šīs regulas 

izvērtēšanu ne agrāk kā pēc sešiem gadiem 

no dienas, kad sāk piemērot šo regulu, un 

iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejai ziņojumu par galvenajiem 

konstatējumiem. Novērtējumu veic saskaņā 

ar Komisijas labāka regulējuma vadlīnijām. 

(2) Komisija veic šīs regulas 

izvērtēšanu ne agrāk kā pēc sešiem gadiem 

no dienas, kad sāk piemērot šo regulu, un 

iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejai ziņojumu par galvenajiem 

konstatējumiem. Novērtējumu veic saskaņā 

ar Komisijas labāka regulējuma vadlīnijām, 

un tajā ietver nodaļu par ietekmi uz 

pamattiesībām. 

 

 

 

 

 

 


