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Grozījums Nr. 37
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Regulas priekšlikums
80. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(80) Ar Vienoto rīcību 98/700/JHA 
Padomes Ģenerālsekretariātā tika izveidota 
sistēma “Viltoti un autentiski dokumenti 
tiešsaistē” (FADO), kas dalībvalstu 
iestādēm ļauj savā rīcībā iegūt informāciju 
par visām jaunajām atklātajām viltošanas 
metodēm un par jaunajiem autentiskajiem 
dokumentiem, kas ir apritē.

(80) Ar Padomes Vienoto rīcību 
98/700/TI1a Padomes Ģenerālsekretariātā 
tika izveidota sistēma “Viltoti un autentiski 
dokumenti tiešsaistē” (FADO), kas 
dalībvalstu iestādēm ļauj savā rīcībā iegūt 
informāciju par visām jaunajām atklātajām 
viltošanas metodēm un par apritē 
esošajiem jaunajiem autentiskajiem 
dokumentiem, lai palīdzētu apkarot 
neatbilstīgu migrāciju un viltotu 
dokumentu izmantošanu.

_________________
1a Padomes Vienotā rīcība 98/700/TI 
(1998. gada 3. decembris), pieņemta, 
pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par 
Eiropas Savienību, par Eiropas attēlu 
arhivēšanas sistēmas (FADO) izveidošanu 
(OV L 333, 9.12.1998., 4. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 38
Paulo Rangel

Regulas priekšlikums
80.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(80 a) FADO ir īpaši izveidota, lai tajā 
ievietotu dokumentu paraugus un īstu un 
viltotu dokumentu piemērus, kas ietver 
sevī dalībvalstu, trešo valstu, teritoriālo 
vienību, starptautisko organizāciju un citu 
starptautisko tiesību subjektu sniegtus 
aprakstus par viltošanas metodēm un 
falsifikācijas veidiem. Atbilstoši tam, kas 
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tiešā veidā izriet no FADO uzdevuma, 
personas dati būtu jāuzglabā dažādu 
elementu veidā, kas atrodas paraugos un 
īstos un viltotos dokumentos. Šādiem 
personas datiem vajadzētu stingri 
aprobežoties tikai ar to, kas nepieciešams 
FADO vajadzībām, un nevajadzīgus 
personas datus vajadzētu anonimizēt 
saskaņā ar datu minimizēšanas principu.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Regulas priekšlikums
80.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(80 a) Tas, ka trešo valstu 
valstspiederīgie izmanto viltotus, 
krāpnieciski iegūtus vai falsificētus 
dokumentus, lai ieceļotu un paliktu 
savienībā, vai to izmantošanai procedūrās 
saistībā ar viņu uzturēšanās legalizāciju, 
tostarp patvēruma procedūrās, ir kļuvis 
dalībvalstīm par arvien svarīgāku 
jautājumu. Lai gan likumīgu dokumentu 
izmantošana atvieglo ieceļošanu un 
uzturēšanos dalībvalstīs, ir radīts paralēls 
tirgus trešo valstu valstspiederīgajiem, 
kuri zina, ka viņi nevar izpildīt kritērijus 
ieceļošanai Savienībā, izmantojot 
likumīgus dokumentus un atbilstīgus 
kanālus, vai kuri kā citādi vēlas slēpt savu 
patieso identitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Paulo Rangel

Regulas priekšlikums
80.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(80 b) Ievērojot to, ka dalībvalstis var 
uzturēt vai izstrādāt pašas savas valsts 
sistēmas, kurās ir informācija par 
dokumentu paraugiem un piemēri ar 
īstiem un viltotiem dokumentiem, tām 
būtu jāuzliek pienākums sniegt Eiropas 
Robežu un krasta apsardzes aģentūrai 
(“Aģentūrai”) to rīcībā esošo informāciju 
par dokumentu paraugiem, kā arī īstiem 
un viltotiem dokumentiem. Aģentūrai 
vajadzētu šo informāciju augšupielādēt 
FADO, lai nodrošinātu informācijas 
vienveidību un kvalitāti. Dalībvalstīm jo 
īpaši būtu jāsniedz visi tie aizsardzības 
elementi, kas ir dalībvalstīs izdoto īsto 
dokumentu jaunajās versijās, kurus 
aptver šī regula.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
81.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(81 a) FADO ir īpaši izveidota, lai tajā 
ievietotu dokumentu paraugus un viltotu 
dokumentu piemērus, kas ietver sevī 
dalībvalstu sniegtus aprakstus par 
viltošanas metodēm un falsifikācijas 
veidiem, un var saturēt arī šādus 
dokumentus no trešām valstīm, 
teritoriālajām vienībām, starptautiskajām 
organizācijām un citiem starptautisko 
tiesību subjektiem. Kā tieši izriet no šā 
mērķa, vajadzētu būt iespējai FADO 
sistēmā glabāt personas datus sejas attēlu 
veidā, ciktāl dokumenta drošības 
elementus nav iespējams atdalīt no 
minētajiem sejas attēliem, vai ja viltotais 
dokuments —  falsificēts, pilnīgi viltots 
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dokuments vai pseidodokuments — 
atdarina drošības elementus, ko nav 
iespējams atdalīt no sejas attēla. FADO 
sistēmā nevajadzētu glabāt nekādus 
personas burtciparu datus. Eiropas 
Robežu un krasta apsardzes aģentūrai, 
kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2019/... , 
(“Aģentūrai”) būtu jāveic vajadzīgie 
pasākumi, lai anonimizētu visus personas 
datu elementus, kas nav nepieciešami 
saistībā ar nolūkiem apstrādāt datus 
saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
noteikto datu minimizēšanas principu. 
Nevajadzētu būt iespējai izgūt vai meklēt 
jebkādus personas datu elementus FADO 
sistēmā.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai nevajadzētu būt pienākumam vākt dokumentus no trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām. Pieejamās informācijas par šādiem dokumentiem augšupielādēšana ir 
loģiska. Turklāt vajadzība uzglabāt personas datus aprobežojas tikai ar sejas attēliem, kas 
saistīti ar drošības elementiem dokumentos, FADO sistēmā vajadzētu saglabāt tikai šāda 
veida personas datus un nekādus citus personas datus.

Grozījums Nr. 42
Saskia Bricmont
Greens/EFA grupas vārdā

Regulas priekšlikums
81.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(81 a) FADO ir īpaši izveidota, lai tajā 
ievietotu dokumentu paraugus un viltotu 
dokumentu piemērus, kas ietver sevī 
dalībvalstu, trešo valstu, teritoriālo 
vienību, starptautisko organizāciju un citu 
starptautisko tiesību subjektu sniegtus 
aprakstus par viltošanas metodēm un 
falsifikācijas veidiem. Šā iemesla dēļ 
personas dati būtu jāuzglabā FADO 
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dažādu elementu veidā, kas atrodas 
paraugos un viltotos dokumentos. Šādi 
personas dati aprobežojas tikai ar to, kas 
nepieciešams FADO vajadzībām. Eiropas 
Robežu un krasta apsardzes aģentūrai, 
kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2019/... , 
(“Aģentūrai”) būtu jāveic vajadzīgie 
pasākumi, lai anonimizētu visus personas 
datu elementus, kas nav nepieciešami 
saistībā ar nolūkiem apstrādāt datus 
saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
noteikto datu minimizēšanas principu. 
Nevajadzētu būt iespējai izgūt vai meklēt 
jebkādus personas datu elementus FADO 
sistēmā, kā arī datus, kas atrodas 
paraugos, nedrīkstētu izmantot fiziskas 
personas identificēšanai.

Or. en

Pamatojums

Teorētiski ir iespējams identificēt personu no datiem paraugos, bet to nekādā gadījumā 
nedrīkstētu atļaut.

Grozījums Nr. 43
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Regulas priekšlikums
81.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(81 a) FADO būtu jāiekļauj informācija 
par visu veidu īstiem un viltotiem 
ceļošanas, identitātes un uzturēšanās 
dokumentiem, civilstāvokļa dokumentiem, 
autovadītāja apliecībām, transportlīdzekļa 
reģistrācijas dokumentiem un citiem ar 
tiem saistītiem oficiāliem dokumentiem, 
ko izdevušas dalībvalstis, trešās valstis, 
teritoriālās vienības, starptautiskās 
organizācijas un citi starptautisko tiesību 
subjekti.
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Or. en

Grozījums Nr. 44
Sira Rego

Regulas priekšlikums
81.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(81 a) Jābūt aizliegtai trešo 
personu piekļuvei šai sistēmai — ja vien 
tās nav iestādes, kuras ir atbildīgas par 
robežkontroli. 

Or. es

Grozījums Nr. 45
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Regulas priekšlikums
81.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(81 b) FADO būtu jāsatur informācija 
par visa veida īstiem ceļošanas, 
identitātes, uzturēšanās un civilstāvokļa 
dokumentiem, autovadītāja apliecībām un 
transportlīdzekļa reģistrācijas 
dokumentiem, ko izdevušas dalībvalstis, 
un šādu dokumentu viltojumus, kas ir to 
rīcībā, un varētu saturēt arī citus ar tiem 
saistītus oficiālus dokumentus, kas tiek 
izmantoti, piesakoties uz ceļošanas, 
uzturēšanās vai identitātes dokumentiem, 
ko izdod dalībvalstis. Tajā varētu būt arī 
šādi dokumenti, ko izdevušas trešās 
valstis, teritoriālās vienības, starptautiskās 
organizācijas un citas struktūras, uz 
kurām attiecas starptautiskās tiesības.

Or. en
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Pamatojums

Ir pārāk daudz dokumentu, kas varētu būt dalībvalstu rīcībā un kas varētu būt avotdokuments 
vai pavaddokuments ceļošanas, uzturēšanās vai personu apliecinošu dokumentu izsniegšanai. 
Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai iesniegt avotdokumentus vai pavaddokumentus FADO, 
bet tām nevajadzētu būt pienākumam to darīt.

Grozījums Nr. 46
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Regulas priekšlikums
81.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(81 c) Ievērojot to, ka dalībvalstis var 
uzturēt vai izstrādāt pašas savas valsts 
sistēmas, kurās ir informācija par īstiem 
un viltotiem dokumentiem, tām būtu 
jāuzliek pienākums sniegt Aģentūrai to 
rīcībā esošo informāciju par īstiem 
ceļošanas, identitātes un uzturēšanās 
dokumentiem, civilstāvokļa dokumentiem, 
autovadītāja apliecībām un 
transportlīdzekļa reģistrācijas 
dokumentiem, ko tās izsniedz, un par un 
šādu dokumentu viltojumiem. Aģentūrai 
vajadzētu šo informāciju augšupielādēt 
FADO, lai nodrošinātu informācijas 
vienveidību un kvalitāti. Dalībvalstīm jo 
īpaši būtu jāsniedz visi tie aizsardzības 
elementi, kas ir dalībvalstīs izdoto īsto 
dokumentu jaunajās versijās, kurus 
aptver šī regula.

Or. en

Pamatojums

Ir pārāk daudz dokumentu, kas varētu būt dalībvalstu rīcībā un kas varētu būt avotdokuments 
vai pavaddokuments ceļošanas, uzturēšanās vai personu apliecinošu dokumentu izsniegšanai. 
Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai iesniegt avotdokumentus vai pavaddokumentus FADO, 
bet tām nevajadzētu būt pienākumam to darīt.

Grozījums Nr. 47
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir



PE642.889v02-00 10/30 AM\1190939LV.docx

LV

Regulas priekšlikums
81.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(81 d) Lai nodrošinātu dalībvalstu augstu 
kontroles līmeni attiecībā uz dokumentu 
viltošanu, dažāda līmeņa — atkarībā no 
pieprasītāju vajadzībām — piekļuve 
FADO būtu jādod tām dalībvalstu 
iestādēm, kas ir kompetentas dokumentu 
viltošanas jomā, piemēram, robežpolicijai, 
citām tiesībaizsardzības iestādēm vai 
noteiktām citām trešām personām. Tā kā 
šādas piekļuves piešķiršanas nosacījumi 
un pasākumi ir nebūtiski elementi, kas 
papildina šo regulu, tie būtu jānosaka ar 
deleģētajiem aktiem. Tāpat arī FADO 
būtu noteiktu lietotāju rīcībā jānodod 
informācija par visām jaunajām 
falsificēšanas metodēm, kādas ir atklātas, 
un par jauniem īstiem dokumentiem, kas 
ir apritē.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Regulas priekšlikums
82. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(82) Būtu jāsaglabā FADO sistēmas 
daudzlīmeņu struktūra, jo informācija par 
dokumentiem dažādām ieinteresētajām 
personām, tostarp plašai sabiedrībai, ir 
jāsniedz dažādos līmeņos.

(82) FADO būtu jāsniedz informācija 
ieinteresētajām personām, tostarp plašai 
sabiedrībai, piemērojot dažādus 
ierobežotības līmeņus atkarībā no 
dokumentu sensitīvā rakstura.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Sira Rego
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Regulas priekšlikums
83.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83 a) Šī regula nedrīkstētu ietekmēt 
tiesības uz starptautisko aizsardzību, kas 
noteiktas Savienības un starptautiskajās 
tiesībās.

Or. es

Grozījums Nr. 50
Sira Rego

Regulas priekšlikums
84.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84 a) Šajā regulā būtu jāņem vērā, ka 
lielākajai daļai bēgļu ir nepieciešams 
izmantot viltotas identitātes vai viltotus 
personu apliecinošus dokumentus, ņemot 
vērā to, ka trūkst likumīgu un drošu 
piekļuves ceļu uz Savienību. Šis fakts ir 
atzīts Konvencijas par bēgļu statusu 31. 
pantā, kurā noteikts, ka valstīm ir aizliegts 
sodīt bēgļus par nelikumīgu iekļūšanu to 
teritorijā.

Or. es

Grozījums Nr. 51
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Regulas priekšlikums
101.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(101 a)Lai nodrošinātu FADO sistēmas 
efektīvu ieviešanu, saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. 
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pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 
pieņemt tiesību aktus attiecībā uz tādu 
pasākumu noteikšanu, kas piešķir 
piekļuvi dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm dokumentu viltošanas jomā, un 
pasākumiem, ar ko piešķir ierobežotu 
piekļuvi trešām personām, piemēram, 
aviosabiedrībām, Savienības iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām, 
trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu1a. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un 
Padomei visi dokumenti būtu jāsaņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem vajadzētu būt 
sistemātiskai piekļuvei Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto 
aktu sagatavošana.
_________________
1a OV L 123, 1.2.2016., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
80. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80. pants svītrots
1.
Aģentūra pārņem Viltotu un autentisku 
dokumentu tiešsaistē (FADO) sistēmu – 
datubāzi, kas satur informāciju par īstiem 
ceļošanas un uzturēšanās dokumentiem, 
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kurus izdevušas dalībvalstis, trešās valstis, 
teritoriālās vienības, starptautiskās 
organizācijas un citas vienības, uz kurām 
attiecas starptautiskās tiesības, un par šo 
dokumentu viltošanu, – un nodrošina tās 
darbību. FADO sistēma nesatur personas 
datus.
Dalībvalstis nosūta pašlaik FADO sistēmā 
esošos datus uz jauno sistēmu.
2. Komisija pieņem īstenošanas aktus 
saskaņā ar 117. panta 2. punktā minēto 
procedūru nolūkā
a) izveidot FADO tehniskās specifikācijas 
saskaņā ar augstiem standartiem;
b) noteikt procedūras FADO sistēmā 
esošās informācijas kontrolei un 
pārbaudei.

Or. en

Pamatojums

Šo pantu aizstāj ar turpmākiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 53
Paulo Rangel

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra pārņem Viltotu un autentisku 
dokumentu tiešsaistē (FADO) sistēmu – 
datubāzi, kas satur informāciju par īstiem 
ceļošanas un uzturēšanās dokumentiem, 
kurus izdevušas dalībvalstis, trešās valstis, 
teritoriālās vienības, starptautiskās 
organizācijas un citas vienības, uz kurām 
attiecas starptautiskās tiesības, un par šo 
dokumentu viltošanu, – un nodrošina tās 
darbību. FADO sistēma nesatur personas 
datus.

Aģentūra pārņem Viltotu un autentisku 
dokumentu tiešsaistē (FADO) sistēmu – 
datubāzi, kas satur informāciju par īstiem 
ceļošanas un uzturēšanās dokumentiem, 
kurus izdevušas dalībvalstis, trešās valstis, 
teritoriālās vienības, starptautiskās 
organizācijas un citas vienības, uz kurām 
attiecas starptautiskās tiesības, un par šo 
dokumentu viltošanu, – un nodrošina tās 
darbību. FADO var saturēt personas datus 
tikai tiktāl, ciktāl tie atrodas dokumentu 
paraugos un īstos un viltotos dokumentos.
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Or. en

Grozījums Nr. 54
Sira Rego

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a FADO sistēma nesatur nekādus 
personas datus.

Or. es

Grozījums Nr. 55
Sira Rego

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Aģentūra nodrošina, ka 
dalībvalstu iestādes, kuru kompetencē ir 
viltotu vai falsificētu dokumentu 
identificēšana, garantē piekļuvi tiesībām 
uz starptautisko aizsardzību.

Or. es

Grozījums Nr. 56
Sira Rego

Regulas priekšlikums
80. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c FADO sistēma nepieļauj, ka 
sistēmai piekļūtu:
a) trešās valstis;
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b) starptautiskās organizācijas;
c) cita veida trešās personas, piemēram, 
aviosabiedrības;
d) plaša sabiedrība.
Gadījumā, ja ierobežotu piekļuvi FADO 
sistēmai piešķir aktoram, kas nav kādas 
dalībvalsts iestāde, kuras kompetencē ir 
robežkontrole, to veic ar Komisijas 
deleģēto aktu.  

Or. es

Grozījums Nr. 57
Saskia Bricmont
Greens/EFA grupas vārdā

Regulas priekšlikums
80.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.a pants
FADO iekļauto dokumentu un datu 
kategorijas
1. FADO iekļauj šādu informāciju:
a) informāciju, tostarp attēlus, par īstiem 
dokumentiem un to aizsardzības 
elementiem;
b) informāciju, tostarp attēlus, par 
viltotiem dokumentiem — gan 
falsificētiem, gan pilnīgi viltotiem 
dokumentiem, gan arī 
pseidodokumentiem — un par to 
viltošanas pazīmēm;
c) apkopotu informāciju par 
falsificēšanas paņēmieniem;
d) apkopotu informāciju par īstu 
dokumentu aizsardzības elementiem;
e) statistiku par viltotiem dokumentiem, 
kas tikuši atklāti;
f) ieteikumus efektīvai konkrētu 
viltošanas metožu atklāšanai.
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FADO var būt iekļautas arī 
rokasgrāmatas, kontaktinformācijas 
saraksti un informācija par derīgiem 
ceļošanas dokumentiem un to atzīšanu 
dalībvalstīs, kā arī cita lietderīga 
informācija šajā saistībā.
FADO var saturēt personas datus tikai 
tiktāl, ciktāl tie atrodas dokumentu 
paraugos un viltotos dokumentos. 
Dalībvalstis nodrošina, ka personas, kuru 
personas dati tiek izmantoti dokumentu 
paraugos, ir labprātīgi piekritušas, tostarp 
tam, ka viņu personas dati tiek apstrādāti 
FADO. Nedrīkst būt iespējams identificēt 
personu no personas datiem bez papildu 
informācijas vai meklēt personas datus 
FADO sistēmā. Personas datus apstrādā 
saskaņā ar Regulas (EK) 2018/1725 
5. panta 1. punkta c) apakšpunktu.
2. Dalībvalstis datus par patiesiem un 
viltotiem dokumentiem, kurus tās 
kontrolē, nekavējoties nosūta Eiropas 
Robežu un krasta apsardzes aģentūrai 
(“Aģentūra”).

Or. en

Pamatojums

Apstrāde nevar tikt balstīta uz piekrišanu, citādi personai būtu tiesības to atsaukt un būtu 
jāizdzēš paraugi. Būtu jāizvairās lietot formulējumu “piederēt” / “būt rīcībā”. “Kontrolēt” ir 
tehnisks termins datu aizsardzības tiesību aktā. 

Grozījums Nr. 58
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
80.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.a pants
Darbības joma

FADO satur informāciju par īstiem 
ceļošanas, identitātes, uzturēšanās un 



AM\1190939LV.docx 17/30 PE642.889v02-00

LV

civilstāvokļa dokumentiem, autovadītāja 
apliecībām, transportlīdzekļa reģistrācijas 
dokumentiem, ko izdevušas dalībvalstis, 
un šādu dokumentu viltojumus, kas ir to 
rīcībā, un var saturēt arī citus ar tiem 
saistītus oficiālus dokumentus, kas tiek 
izmantoti, piesakoties uz ceļošanas, 
uzturēšanās vai identitātes dokumentiem, 
ko izdod dalībvalstis un attiecīgā 
gadījumā trešās valstis, teritoriālās 
vienības, starptautiskās organizācijas un 
citi starptautisko tiesību subjekti, un 
informāciju par šādu dokumentu 
viltojumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir pārāk daudz dokumentu, kas varētu būt dalībvalstu rīcībā un kas varētu būt avotdokuments 
vai pavaddokuments ceļošanas, uzturēšanās vai personu apliecinošu dokumentu izsniegšanai. 
Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai iesniegt avotdokumentus vai pavaddokumentus FADO, 
bet tām nevajadzētu būt pienākumam to darīt.

Grozījums Nr. 59
Paulo Rangel

Regulas priekšlikums
80.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.a pants
Personas datu apstrāde, ko veic Aģentūra
Apstrādājot personas datus, Aģentūra 
piemēro Regulu (ES) 2018/1725.
Personas datus augšupielādē FADO tikai 
tādā apmērā, kādā tie ir noteikti 
nepieciešami, lai aprakstītu vai ilustrētu 
viltošanas metodi.
Aģentūra nodrošina, ka personas dati ir 
minimalizēti atbilstoši FADO mērķim.

Or. en
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Grozījums Nr. 60
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Regulas priekšlikums
80.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.a pants
Darbības joma

FADO satur informāciju par īstiem 
ceļošanas, identitātes, uzturēšanās, 
civilstāvokļa dokumentiem, autovadītāja 
apliecībām, transportlīdzekļa reģistrācijas 
dokumentiem un citiem ar tiem saistītiem 
oficiāliem dokumentiem, ko izdevušas 
dalībvalstis, trešās valstis, teritoriālās 
vienības, starptautiskās organizācijas un 
citi starptautisko tiesību subjekti, un 
informāciju par šādu dokumentu 
viltojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
80.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.b pants
FADO iekļauto dokumentu un datu 

kategorijas
1. FADO iekļauj šādu informāciju:
a) informāciju, tostarp attēlus, par īstiem 
dokumentiem un to aizsardzības 
elementiem;
b) informāciju, tostarp attēlus, par 
viltotiem dokumentiem — gan 
falsificētiem, gan pilnīgi viltotiem 
dokumentiem, gan arī 
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pseidodokumentiem — un par to 
viltošanas pazīmēm;
c) apkopotu informāciju par 
falsificēšanas paņēmieniem;
d) apkopotu informāciju par īstu 
dokumentu aizsardzības elementiem;
e) statistiku par viltotiem dokumentiem, 
kas tikuši atklāti;
f) ieteikumus efektīvai konkrētu 
viltošanas metožu atklāšanai.
FADO var būt iekļautas arī 
rokasgrāmatas, kontaktinformācijas 
saraksti un informācija par derīgiem 
ceļošanas dokumentiem un to atzīšanu 
dalībvalstīs, kā arī cita lietderīga 
informācija šajā saistībā.
FADO nesatur personas datus, izņemot 
sejas attēlus, ciktāl dokumenta drošības 
elementus nav iespējams atdalīt no 
minētajiem sejas attēliem, vai ja viltotais 
dokuments —  falsificēts, pilnīgi viltots 
dokuments vai pseidodokuments — 
atdarina drošības elementus, ko nav 
iespējams atdalīt no sejas attēla.  FADO 
sistēmā netiek glabāti nekādi personas 
burtciparu dati. Dalībvalstis nodrošina, ka 
personas, kuru personas datus satur 
dokumentu paraugi, ir devušas savu 
piekrišanu, tostarp savu personas datu 
apstrādei FADO.
2. Dalībvalstis datus par īstiem un 
viltotiem ceļošanas, identitātes un 
uzturēšanās dokumentiem, civilstāvokļa 
dokumentiem, autovadītāja apliecībām un 
transportlīdzekļa reģistrācijas 
dokumentiem, kuri ir to rīcībā, nosūta 
Eiropas Robežu un krasta apsardzes 
aģentūrai (“Aģentūra”). Dalībvalstis var 
arī nosūtīt Aģentūrai datus par citiem 
autentiskiem oficiāliem dokumentiem, ko 
izmanto, piesakoties uz ceļošanas, 
uzturēšanās vai personu apliecinošiem 
dokumentiem, kurus izdevušas 
dalībvalstis, vai par jebkuru šādu 
dokumentu viltojumiem.
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Or. en

Pamatojums

Tā kā vajadzība uzglabāt personas datus aprobežojas tikai ar sejas attēliem, kas saistīti ar 
drošības elementiem dokumentos, FADO sistēmā vajadzētu saglabāt tikai šāda veida 
personas datus. Ir pārāk daudz dokumentu, kas varētu būt dalībvalstu rīcībā un kas varētu būt 
avotdokuments vai pavaddokuments ceļošanas, uzturēšanās vai personu apliecinošu 
dokumentu izsniegšanai. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai iesniegt šādus dokumentus 
FADO, bet tām nevajadzētu būt pienākumam to darīt.

Grozījums Nr. 62
Saskia Bricmont
Greens/EFA grupas vārdā

Regulas priekšlikums
80.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.b pants
FADO struktūra un piekļuve sistēmai
FADO struktūra nodrošina iespēju
a) dalībvalstu iestāžu, kuras ir 
kompetentas dokumentu viltošanas jomā, 
piemēram, robežpolicijas un citu 
tiesībaizsardzības iestāžu, ieceltiem 
ekspertiem — piekļūt sistēmai bez 
ierobežojumiem;
b) dalībvalstu iestādēm, kurām nav 
vajadzīga detalizēta informācija par 
drošības elementiem un dokumentu 
viltošanu, — piekļūt sistēmai ierobežotā 
veidā;
c) trešām personām, piemēram, 
Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem 
un aģentūrām, —piekļūt sistēmai 
ierobežotā veidā, ja un ciktāl tām 
nepieciešama piekļuve informācijai par 
drošības elementiem un dokumentu 
viltošanu;
d) trešām personām, piemēram, trešām 
valstīm vai starptautiskām organizācijām, 
kurām nav vajadzīga detalizēta 
informācija par drošības elementiem un 
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dokumentu viltošanu, — piekļūt sistēmai 
ierobežotā veidā, bet tām nepiešķir 
piekļuvi personas datiem, uz kuriem 
neattiecas attiecīgās personas brīvprātīgā 
piekrišana;
e) trešām personām, piemēram, 
aviosabiedrībām, kurām nav vajadzīga 
detalizēta informācija par drošības 
elementiem un dokumentu viltošanu, — 
piekļūt sistēmai ierobežotā veidā, bet tām 
nepiešķir piekļuvi personas datiem;
f) sabiedrībai — piekļūt sistēmai 
ierobežotā veidā attiecībā uz dokumentu 
paraugiem, bet tai nepiešķir piekļuvi 
personas datiem, uz kuriem neattiecas 
attiecīgās personas piekrišana; 
sabiedrībai sniedz piekļuvi tikai publiskai 
informācijai par drošības elementiem.

Or. en

Pamatojums

Aviosabiedrībām un citām struktūrām vajadzētu būt ierobežotākai piekļuvei nekā tā, ko 
piešķir trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Grozījums Nr. 63
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Regulas priekšlikums
80.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.b pants
FADO struktūra

FADO struktūra nodrošina dažāda 
līmeņa piekļuves iespējas, lai sistēmai var 
piekļūt dalībvalstu kompetentās iestādes, 
piemēram, robežpolicija, citas 
tiesībaizsardzības iestādes, vai trešās 
personas saskaņā ar (X) pantu, kā arī 
nodrošina publisku piekļuvi. 
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Or. en

Pamatojums

Ar X. pantu apzīmē pantu, ar kuru nosaka īstenošanas pasākumus.

Grozījums Nr. 64
Paulo Rangel

Regulas priekšlikums
80.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.b pants
Stāšanās spēkā un īstenošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no ... [divi gadi pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas].

Or. en

Grozījums Nr. 65
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Regulas priekšlikums
80.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.c pants
Aģentūras pienākumi

1. Aģentūra ir atbildīga par FADO 
izveidošanu saskaņā ar šo regulu. 
Aģentūra nodrošina, lai FADO darbotos 
24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, un 
nodrošina tās uzturēšanu un 
atjaunināšanu.
2. Aģentūra sniedz dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm gandrīz reāllaika 
palīdzību viltotu dokumentu atklāšanā un 
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identificēšanā.
3. Aģentūra ir atbildīga par informācijas, 
kas saņemta no dalībvalstīm, savlaicīgu 
un efektīvu augšupielādi, lai garantētu 
datu viendabīgumu un kvalitāti, 
vienlaikus nodrošinot datu minimizācijas 
principa ievērošanu, kā paredzēts Regulas 
(ES) 2018/1725 4. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā.
4. Aģentūra ir atbildīga par to, lai 
augšupielādētu informāciju par 
dokumentiem no trešām valstīm, 
teritoriālām vienībām, starptautiskām 
organizācijām un citām struktūrām, uz 
kurām attiecas starptautiskās tiesības, kā 
arī informāciju par to viltojumiem.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kādas darbība Aģentūrai būtu jāveic, lai pildītu pienākumu “vākt” dokumentus, 
kuri ir no trešām valstīm, teritoriālajām vienībām un starptautiskajām organizācijām. 
Pieejamās informācijas par šādiem dokumentiem augšupielādēšana ir loģiska, bet prasība 
Aģentūrai vākt šādu informāciju pārsniedz šīs regulas darbības jomu. 

Grozījums Nr. 66
Saskia Bricmont
Greens/EFA grupas vārdā

Regulas priekšlikums
80.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.c pants
Personas datu apstrāde, ko veic Aģentūra
Apstrādājot personas datus, Aģentūra 
piemēro Regulu (ES) 2018/1725.
Aģentūra augšupielādē personas datus 
tikai tādā apmērā, kādā tie ir noteikti 
nepieciešami, lai aprakstītu vai ilustrētu 
drošības elementus vai viltošanas metodi. 
Aģentūra nodrošina, ka šādi dati ir 
pienācīgi anonimizēti tādā apmērā, kāds 
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ir iespējams, tādā veidā, kas liedz 
identificēt personu, izmantojot FADO, bez 
papildu datiem. Ir aizliegts identificēt 
personu, izmantojot FADO.
Trešās puses, kurām ir piekļuve FADO, 
slēdz saistošu un izpildāmu vienošanos ar 
Aģentūru — neizmantot FADO sistēmu 
personu identificēšanai, kuru personas 
dati ir FADO sistēmā, saskaņā ar Regulas 
(ES) 2018/1725 48. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Pielāgots Regulai par datu aizsardzību ES iestādēs un struktūrās, arī lai nodrošinātu, ka tiek 
piemērotas 48. panta garantijas.

Grozījums Nr. 67
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Regulas priekšlikums
80.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.c pants
Īstenošanas pasākumi

Komisija, ņemot vērā attiecīgo dokumentu 
sensitīvo raksturu, pieņem īstenošanas 
aktus, lai noteiktu:
a) tehniskās specifikācijas informācijas 
ievadei un glabāšanai FADO sistēmā 
atbilstoši augstiem standartiem;
b) procedūras FADO sistēmā esošās 
informācijas kontrolei un pārbaudei;
c) pasākumus, ar kuriem dažāda līmeņa 
ierobežotu piekļuvi FADO piešķir tādām 
trešām personām kā aviosabiedrībām, 
Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem 
un aģentūrām, trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām.
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Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar X. panta X. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ar X. panta X. punktu apzīmē otro punktu pantā, ar kuru nosaka komiteju procedūru.

Grozījums Nr. 68
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Regulas priekšlikums
80.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.d pants
FADO struktūra un piekļuve sistēmai

FADO struktūra nodrošina iespēju
a) dalībvalstu iestāžu, kuras ir 
kompetentas dokumentu viltošanas jomā, 
piemēram, robežpolicijas un citu 
tiesībaizsardzības iestāžu, ekspertiem — 
piekļūt sistēmai bez ierobežojumiem;
b) dalībvalstu iestādēm un trešām 
personām, piemēram, Savienības 
iestādēm, struktūrām, birojiem un 
aģentūrām, —piekļūt sistēmai ierobežotā 
veidā, ja tām nepieciešama piekļuve 
ierobežotai informācijai par drošības 
elementiem un dokumentu viltošanu;
c) trešām personām, piemēram, 
aviosabiedrībām, trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, kurām nav 
vajadzīga detalizēta informācija par 
drošības elementiem un dokumentu 
viltošanu, — piekļūt sistēmai ierobežotā 
veidā, bet tām nepiešķir piekļuvi personas 
datiem, uz kuriem neattiecas attiecīgās 
personas piekrišana;
d) sabiedrībai — piekļūt sistēmai 
ierobežotā veidā attiecībā uz dokumentu 
paraugiem, bet tai nepiešķir piekļuvi 
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personas datiem, uz kuriem neattiecas 
attiecīgās personas piekrišana; 
sabiedrībai sniedz piekļuvi tikai publiskai 
informācijai par drošības elementiem.

Or. en

Pamatojums

Ja piekļuve nav neierobežota, tad pastāv ierobežojums informācijas apjomam, ko sniedz šim 
lietotājam. Šādos gadījumos lietotājam būs vajadzīga informācija par drošības elementiem — 
bet ne visa informācija, kā tas ir lietotāja a) kategorijai.  Šķiet, ka ziņojuma projektā nav 
skaidras atšķirības starp b) un c) kategoriju, tāpēc tās varētu apvienot, lai panāktu tiesību 
akta efektivitāti.

Grozījums Nr. 69
Saskia Bricmont
Greens/EFA grupas vārdā

Regulas priekšlikums
80.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.d pants
Atcelšana un pārejas noteikumi
1. Vienoto rīcību 98/700/TI atceļ no 
dienas, kad Eiropas Robežu un krasta 
apsardzes aģentūra ir faktiski īstenojusi 
sistēmu, un to lemj ar īstenošanas aktu, 
ko pieņem saskaņā ar 80.i panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.
2. Padomes Ģenerālsekretariāts nodod 
sistēmai pašreizējos FADO datus par 
īstiem un viltotiem dokumentiem.

Or. en

Pamatojums

“Piekrīt” ir pretrunīgs formulējums. Tiklīdz ir stājusies spēkā regula, nodošana notiek, 
balstoties uz to — nekāda tālāka piekrišana nebūtu jāparedz.

Grozījums Nr. 70



AM\1190939LV.docx 27/30 PE642.889v02-00

LV

Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Regulas priekšlikums
80.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.d pants
Komiteju procedūra

1. Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota 
ar Padomes Regulu (EK) 1683/951a. 
Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.
_________________
1a Padomes Regula (EK) Nr. 1683/95 
(1995. gada 29. maijs), ar ko nosaka 
vienotu vīzu formu (OV L 164, 14.7.1995., 
1. lpp.). 

Or. en

Grozījums Nr. 71
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
80.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80. e pants
Personas datu apstrāde, ko veic Aģentūra
Apstrādājot personas datus, Aģentūra 
piemēro Regulu (ES) 2018/1725. Saskaņā 
ar 80.b pantu Aģentūra augšupielādē 
personas datus sejas attēlu veidā tikai 
tādā apmērā, kādā šie attēli ir noteikti 
nepieciešami, lai aprakstītu vai ilustrētu 
drošības elementu vai viltošanas metodi.

Or. en



PE642.889v02-00 28/30 AM\1190939LV.docx

LV

Pamatojums

Saskaņā ar 80.b pantā ierosinātajām izmaiņām FADO sistēmā vajadzētu augšupielādēt tikai 
sejas attēlus. Sejas attēlu nav iespējams anonimizēt.

Grozījums Nr. 72
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Regulas priekšlikums
80.f pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.f pants
Deleģētie akti un īstenošanas akti

1. Komisija saskaņā ar 80.g pantu pieņem 
deleģētos aktus par:
a) pasākumu noteikšanu, kas piekļuvi 
FADO piešķir dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm dokumentu viltošanas jomā;
b) pasākumu noteikšanu, ar kuriem 
ierobežotu piekļuvi FADO piešķir tādām 
trešām personām kā aviosabiedrībām, 
Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem 
un aģentūrām, trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām.
2. Komisija pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar X pantu, lai noteiktu
a) tehniskas specifikācijas informācijas 
ievadei un glabāšanai sistēmā;
b) procedūras sistēmā esošās informācijas 
kontrolei un verifikācijai;
c) datuma noteikšanu, kurā Aģentūra ir 
faktiski īstenojusi FADO.
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar X pantā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Elementi, kas uzskaitīti 2. punkta a) un b) punktā, ir papildu nebūtiski tiesiskā regulējuma 
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elementi saskaņā ar LESD 290. pantu. Turpretī elementi, kas uzskaitīti 1. punkta a), b) un 
c) punktā, prasa vienotus regulas īstenošanas nosacījumus saskaņā ar LESD 291. pantu.

Grozījums Nr. 73
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Regulas priekšlikums
80.g pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.g pants
Deleģēšana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 80.f panta 1. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku no … [šīs regulas 
spēkā stāšanās diena].
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 80.f panta 1. 
punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 80.f panta 1. punktu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
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Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. en


