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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES 

informācijas sistēmu sadarbspējai (robežas un vīzas) un groza Padomes 

Lēmumu 2004/512/EK, Regulu (EK) Nr. 767/2008, Padomes Lēmumu 2008/633/IT, 

Regulu (ES) 2016/399 un Regulu (ES) 2017/2226 

(COM(2018)0478 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2018)0478), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 16. panta 

2. punktu, 74. pantu un 77. panta 2. punkta a), b), d) un e) apakšpunktu, saskaņā ar 

kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0002/2018), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Budžeta 

komitejas atzinumu (A8-0000/2018), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 

aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Lai uzlabotu ārējo robežu 

pārvaldību, palīdzētu novērst un apkarot 

neatbilstīgu migrāciju un sekmētu augsta 

drošības līmeņa nodrošināšanu Savienības 

brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, 

tostarp nodrošinātu sabiedriskās drošības 

un sabiedriskās kārtības uzturēšanu un 

saglabāšanu dalībvalstu teritorijās, būtu 

jāizveido sadarbspēja starp ES 

(9) Lai uzlabotu ārējo robežu 

pārvaldību, palīdzētu novērst un apkarot 

neatbilstīgu migrāciju un sekmētu augsta 

drošības līmeņa nodrošināšanu Savienības 

brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, 

tostarp nodrošinātu sabiedriskās drošības 

un sabiedriskās kārtības uzturēšanu un 

saglabāšanu dalībvalstu teritorijās, lai 

uzlabotu kopējās vīzu politikas īstenošanu 
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informācijas sistēmām, proti, 

[ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS)], 

vīzu informācijas sistēmu (VIS), [Eiropas 

ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu 

(ETIAS)], Eurodac, Šengenas Informācijas 

sistēmu (SIS) un [Eiropas Sodāmības 

reģistru informācijas sistēmu trešo valstu 

valstspiederīgajiem (ECRIS-TCN)], lai šīs 

ES informācijas sistēmas un to dati 

papildinātu viens otru. Lai to panāktu, kā 

sadarbspējas komponenti būtu jāizveido 

Eiropas meklēšanas portāls (ESP), kopējs 

biometrisko datu salīdzināšanas 

pakalpojums (kopējais BMS), kopējs 

identitātes repozitorijs (CIR) un vairāku 

identitāšu detektors (MID). 

un lai palīdzētu starptautiskās 

aizsardzības pieteikumu izskatīšanā, lai 

saglabātu sabiedrības uzticēšanos 

Savienības migrācijas un patvēruma 

sistēmai, Savienības drošības pasākumiem 

un Savienības spējām pārvaldīt ārējo 

robežu, būtu jāizveido sadarbspēja starp 

Savienības informācijas sistēmām, proti, 

ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), vīzu 

informācijas sistēmu (VIS), [Eiropas 

ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu 

(ETIAS)], Eurodac, Šengenas Informācijas 

sistēmu (SIS) un [Eiropas Sodāmības 

reģistru informācijas sistēmu trešo valstu 

valstspiederīgajiem (ECRIS-TCN)], lai šīs 

Savienības informācijas sistēmas un to dati 

papildinātu viens otru. Lai to panāktu, kā 

sadarbspējas komponenti būtu jāizveido 

Eiropas meklēšanas portāls (ESP), kopējs 

biometrisko datu salīdzināšanas 

pakalpojums (kopējais BMS), kopējs 

identitātes repozitorijs (CIR) un vairāku 

identitāšu detektors (MID). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) ES informācijas sistēmu 

sadarbspējai būtu jāļauj iepriekš minētajām 

sistēmām papildināt vienai otru, lai 

atvieglinātu personu pareizu identifikāciju, 

palīdzētu apkarot identitātes viltošanu, 

uzlabotu un saskaņotu attiecīgo ES 

informācijas sistēmu prasības datu 

kvalitātes jomā, atvieglinātu dalībvalstīm 

esošo un turpmāko ES informācijas 

sistēmu tehnisko un operatīvo īstenošanu, 

pastiprinātu un vienkāršotu attiecīgajām 

ES informācijas sistēmām piemērojamos 

datu drošības un datu aizsardzības 

pasākumus, racionalizētu tiesībaizsardzības 

(10) Savienības informācijas sistēmu 

sadarbspējai būtu jāļauj iepriekš minētajām 

sistēmām papildināt vienai otru, lai 

atvieglinātu personu pareizu identifikāciju, 

palīdzētu apkarot identitātes viltošanu, 

uzlabotu un saskaņotu attiecīgo Savienības 

informācijas sistēmu prasības datu 

kvalitātes jomā, palīdzētu nodrošināt 

Savienības informācijas sistēmu, Eiropola 

datu un Interpola datubāzes efektīvu 

izmantošanu, atvieglinot iestāžu pieeju 

tām saskaņā ar to piekļuves tiesībām un 

tiem mērķiem un uzdevumiem, kas 

izklāstīti juridiskajos instrumentos, kas 
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iestāžu piekļuvi IIS, VIS, [ETIAS] un 

Eurodac un atbalstītu IIS, VIS, [ETIAS], 

Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN sistēmas] 

mērķus. 

reglamentē attiecīgās sistēmas, 
pastiprinātu, vienkāršotu un saskaņotu 

attiecīgajām Savienības informācijas 

sistēmām piemērojamos datu drošības un 

datu aizsardzības pasākumus un 

racionalizētu un vienkāršotu 

tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi IIS, VIS, 

[ETIAS] un Eurodac un atbalstītu IIS, VIS, 

[ETIAS], Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN] 

mērķus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Būtu jāizveido Eiropas meklēšanas 

portāls (ESP), lai tehniski atvieglotu 

dalībvalstu iestāžu un ES struktūru spēju 

saskaņā ar savām piekļuves tiesībām ātri, 

netraucēti, efektīvi, sistemātiski un 

kontrolēti piekļūt savu uzdevumu 

veikšanai vajadzīgajām ES informācijas 

sistēmām, Eiropola datiem un Interpola 

datubāzēm un atbalstītu IIS, VIS, [ETIAS], 

Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN sistēmas] un 

Eiropola datu mērķus. Ļaujot vienlaikus 

veikt meklēšanu visās attiecīgajās ES 

informācijas sistēmās, kā arī Eiropola datos 

un Interpola datubāzēs, ESP būtu 

jādarbojas kā vienloga sistēmai jeb 

„ziņojumu starpniekam”, lai meklētu datus 

dažādās centrālajās sistēmās un netraucēti 

izgūtu vajadzīgo informāciju, pilnībā 

ievērojot pamatā esošo sistēmu prasības 

attiecībā uz piekļuves kontroli un datu 

aizsardzību. 

(13) Būtu jāizveido ESP, lai tehniski 

atvieglotu dalībvalstu iestāžu un 

Savienības aģentūru spēju saskaņā ar 

savām piekļuves tiesībām piekļūt savu 

uzdevumu veikšanai vajadzīgajām 

Savienības informācijas sistēmām, 

Eiropola datiem un Interpola datubāzēm un 

atbalstītu IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, 

[ECRIS-TCN] un Eiropola datu mērķus. 

Ļaujot vienlaikus veikt meklēšanu visās 

attiecīgajās Savienības informācijas 

sistēmās, kā arī Eiropola datos un Interpola 

datubāzēs, ESP būtu jādarbojas kā vienloga 

sistēmai jeb „ziņojumu starpniekam”, lai 

meklētu datus dažādās centrālajās sistēmās 

un netraucēti izgūtu vajadzīgo informāciju, 

pilnībā ievērojot pamatā esošo sistēmu 

prasības attiecībā uz piekļuves kontroli un 

datu aizsardzību. 

 (Grozījums no “ES struktūras”  un 

“Savienības aģentūras” attiecas uz visu 

tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā būs 

jāveic attiecīgas izmaiņas visā tekstā.) 
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Or. en 

Pamatojums 

Iekļauts jauns 37.a pants, lai atspoguļotu nepieciešamību, ka visiem sadarbspējas 

komponentiem būtu jānodrošina ātra, netraucēta, efektīva un kontrolēta piekļuve, kā arī 

pilnīga pieejamība saskaņā ar 53. panta 1. punktu. Tam būtu jāattiecas ne tikai uz ESP. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Lai nodrošinātu visu ES 

informācijas sistēmu ātru un sistemātisku 

izmantošanu, Eiropas meklēšanas portāls 

(ESP) būtu jāizmanto, lai veiktu 

vaicājumus kopējā identitātes repozitorijā, 

IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac un [ECRIS-

TCN sistēmā]. Tomēr būtu jāsaglabā valsts 

pieslēgums dažādajām ES informācijas 

sistēmām, lai nodrošinātu tehnisku rezerves 

mehānismu. Arī Savienības struktūrām 

būtu jāizmanto ESP, lai savu uzdevumu 

izpildes nolūkā veiktu vaicājumus 

centrālajā SIS saskaņā ar savām piekļuves 

tiesībām. ESP vajadzētu būt papildu 

līdzeklim, lai veiktu vaicājumus centrālajā 

SIS, Eiropola datos un Interpola sistēmās, 

papildinot esošās specializētās saskarnes. 

(16) Lai nodrošinātu visu Savienības 

informācijas sistēmu ātru un sistemātisku 

izmantošanu, Eiropas meklēšanas portāls 

(ESP) būtu jāizmanto, lai veiktu 

vaicājumus kopējā identitātes repozitorijā, 

IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac un [ECRIS-

TCN]. Būtu jāizveido centralizēts 

Savienības rezerves ESP, lai nodrošinātu 

visas galvenā ESP darbības un tādu pašu 

izpildes līmeni tā atteices gadījumā.  
Tomēr būtu jāsaglabā valsts pieslēgums 

dažādajām Savienības informācijas 

sistēmām, lai nodrošinātu tehnisku rezerves 

mehānismu. Arī Savienības aģentūrām 

būtu jāizmanto ESP, lai savu uzdevumu 

izpildes nolūkā veiktu vaicājumus 

centrālajā SIS saskaņā ar savām piekļuves 

tiesībām. ESP vajadzētu būt papildu 

līdzeklim, lai veiktu vaicājumus centrālajā 

SIS, Eiropola datos un Interpola sistēmās, 

papildinot esošās specializētās saskarnes.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Biometriskie dati, piemēram, (17) Biometriskie dati, piemēram, 
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pirkstu nospiedumi un sejas attēli, ir 

unikāli un tādēļ personas identifikācijai 

daudz ticamāki nekā burtciparu dati. 

Kopējam biometrisko datu salīdzināšanas 

pakalpojumam (kopējais BMS) vajadzētu 

būt tehniskam rīkam, kas pastiprina un 

atvieglo attiecīgo ES informācijas sistēmu 

un citu sadarbspējas komponentu darbu. 

Galvenajam kopējā BMS mērķim 

vajadzētu būt iespējai atvieglot tādas 

personas identifikāciju, kura var būt 

reģistrēta dažādās datubāzēs, ko panāk, 

dažādās sistēmās salīdzinot šīs personas 

biometriskos datus un izmantojot vienu 

vienīgu tehnoloģisko komponentu, nevis 

piecus dažādus katrā no pamatā esošajām 

sistēmām. Kopējam BMS būtu jāveicina 

drošība, kā arī jārada finansiāli, ar 

uzturēšanu saistīti un operatīvi ieguvumi, 

balstoties uz vienu vienīgu tehnoloģisko 

komponentu, nevis uz dažādiem 

komponentiem katrā no pamatā esošajām 

sistēmām. Visas automatizētās pirkstu 

nospiedumu identifikācijas sistēmas 

(tostarp tās, kas pašlaik tiek izmantotas 

Eurodac, VIS un SIS) izmanto 

biometriskās veidnes, kurās ir dati, kas 

iegūti faktisko biometrisko paraugu 

iezīmju izgūšanas rezultātā. Kopējam BMS 

būtu jāpārgrupē un jāglabā visas šīs 

biometriskās veidnes vienā vietā, tādējādi 

atvieglinot salīdzināšanu starp dažādām 

sistēmām, kurās izmanto biometriskos 

datus, un ļaujot gūt apjomradītus 

ietaupījumus ES centrālo sistēmu izstrādē 

un uzturēšanā. 

pirkstu nospiedumi un sejas attēli, ir 

unikāli un tādēļ personas identifikācijai 

daudz ticamāki nekā burtciparu dati. 

Kopējam BMS vajadzētu būt tehniskam 

rīkam, kas pastiprina un atvieglo attiecīgo 

Savienības informācijas sistēmu darbu, 

efektīvu Eiropola datu un citu 

sadarbspējas komponentu izmantošanu. 

Galvenajam kopējā BMS mērķim 

vajadzētu būt iespējai atvieglot tādas 

personas identifikāciju, kura var būt 

reģistrēta dažādās datubāzēs, ko panāk, 

dažādās Savienības informācijas sistēmās 

salīdzinot šīs personas biometriskos datus 

un izmantojot vienu vienīgu tehnoloģisko 

komponentu, nevis piecus dažādus katrā no 

pamatā esošajām sistēmām. Kopējam BMS 

būtu jāveicina drošība, kā arī jārada 

finansiāli, ar uzturēšanu saistīti un 

operatīvi ieguvumi, balstoties uz vienu 

vienīgu tehnoloģisko komponentu, nevis uz 

dažādiem komponentiem katrā no pamatā 

esošajām sistēmām. Visas automatizētās 

pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas 

(tostarp tās, kas pašlaik tiek izmantotas 

Eurodac, VIS un SIS) izmanto 

biometriskās veidnes, kurās ir dati, kas 

iegūti faktisko biometrisko paraugu 

iezīmju izgūšanas rezultātā. Kopējam BMS 

būtu jāpārgrupē un jāglabā visas šīs 

biometriskās veidnes vienā vietā, tādējādi 

atvieglinot salīdzināšanu starp dažādām 

sistēmām, kurās izmanto biometriskos 

datus, un ļaujot gūt apjomradītus 

ietaupījumus Savienības centrālo sistēmu 

izstrādē un uzturēšanā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Ar kopējo identitātes repozitoriju (25) Ar CIR būtu jāizveido kopīga trešo 
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(CIR) būtu jāizveido kopīga trešo valstu 

valstspiederīgo, kuri reģistrēti IIS, VIS, 

[ETIAS], Eurodac un [ECRIS-TCN 

sistēmā], identitātes un biometrisko datu 

krātuve, kas darbotos kā kopīgais šo 

sistēmu komponents šādu datu glabāšanai 

un ļautu veikt meklēšanu tajā. 

valstu valstspiederīgo, kuri reģistrēti IIS, 

VIS, [ETIAS], Eurodac un [ECRIS-TCN], 

identitātes un biometrisko datu krātuve, kas 

darbotos kā kopīgais šo sistēmu 

komponents šādu datu glabāšanai un ļautu 

veikt meklēšanu tajā. Būtu jāizveido 

centralizēts Savienības rezerves CIR, lai 

nodrošinātu visas galvenā CIR darbības 

un tādu pašu izpildes līmeni tā atteices 

gadījumā.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Lai nodrošinātu pareizu kādas 

personas identifikāciju, dalībvalstu 

iestādēm, kuras atbild par neatbilstīgas 

migrācijas novēršanu un apkarošanu, un 

kompetentajām iestādēm Direktīvas (ES) 

2016/680 3. panta 7. punkta nozīmē būtu 

jāatļauj veikt vaicājumus kopējā 

identitātes repozitorijā (CIR), izmantojot 

minētās personas biometriskos datus, kas 

iegūti identitātes pārbaudes laikā. 

(27) Ja dalībvalsts policijas iestāde nav 

spējusi identificēt personu, pamatojoties 

uz CIR meklēšanu, izmantojot ceļošanas 

dokumentu vai identitātes datus, ko 

sniegusi minētā persona, vai ja pastāv 

šaubas par ceļošanas dokumenta 

autentiskumu vai par tā turētāja identitāti, 

dalībvalstu iestādēm, kuras atbild par 

neatbilstīgas migrācijas novēršanu un 

apkarošanu, un kompetentajām iestādēm 

Direktīvas (ES) 2016/680 3. panta 7. 

punkta nozīmē būtu jāatļauj pieprasīt CIR 

minētās personas biometriskos datus, kas 

iegūti identitātes pārbaudes laikā, lai 

nodrošinātu pareizu šīs personas 

identifikāciju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Ja personas biometriskie dati nav 

izmantojami vai ja vaicājums uz šo datu 

pamata neizdodas, vaicājums būtu jāveic, 

izmantojot minētās personas identitātes 

datus apvienojumā ar ceļošanas 

dokumenta datiem. Ja vaicājuma 

rezultātā noskaidrojas, ka dati par minēto 

personu tiek glabāti kopējā identitātes 

repozitorijā (CIR), dalībvalstu iestādēm 

vajadzētu būt piekļuvei, lai aplūkotu 

minētās personas identitātes datus, kas 

tiek glabāti CIR, nesniedzot nekādas 

norādes par to, kurai ES informācijas 

sistēmai šie dati pieder. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

37. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(37) Ar vairāku identitāšu detektoru 

(MID) būtu jāizveido un jāglabā saiknes 

starp datiem dažādās ES informācijas 

sistēmās, lai atklātu vairākas identitātes 

nolūkā sasniegt divējādu mērķi, proti, 

atvieglot bona fide ceļotāju identitātes 

pārbaudes un apkarot identitātes viltošanu. 

MID būtu jāietver tikai saiknes starp 

personām, kuras atrodamas vairāk nekā 

vienā ES informācijas sistēmā; šīm 

saiknēm stingri jāaprobežojas ar datiem, 

kas vajadzīgi, lai pārbaudītu, vai attiecīgā 

persona dažādās sistēmās likumīgi vai 

nelikumīgi ir reģistrēta ar dažādām 

biogrāfiskām identitātēm vai precizētu, ka 

divas personas ar līdzīgiem biogrāfijas 

datiem var nebūt viena un tā pati persona. 

Datu apstrāde, ko veic ar Eiropas 

meklēšanas portāla (ESP) un kopējā 

biometrisko datu salīdzināšanas 

(37) Ar MID būtu jāizveido un jāglabā 

saiknes starp datiem dažādās Savienības 

informācijas sistēmās, lai atklātu vairākas 

identitātes nolūkā sasniegt divējādu mērķi, 

proti, atvieglot bona fide ceļotāju 

identitātes pārbaudes un apkarot identitātes 

viltošanu. MID būtu jāietver tikai saiknes 

starp personām, kuras atrodamas vairāk 

nekā vienā Savienības informācijas 

sistēmā; šīm saiknēm stingri jāaprobežojas 

ar datiem, kas vajadzīgi, lai pārbaudītu, vai 

attiecīgā persona dažādās sistēmās likumīgi 

vai nelikumīgi ir reģistrēta ar dažādām 

biogrāfiskām identitātēm vai precizētu, ka 

divas personas ar līdzīgiem biogrāfijas 

datiem var nebūt viena un tā pati persona. 

Datu apstrāde, ko veic ar ESP un kopējā 

BMS palīdzību, lai personu datnes 

sasaistītu atsevišķu sistēmu starpā un ar 

Eiropola datubāzi, būtu jāsamazina līdz 
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pakalpojuma (kopējais BMS) palīdzību, 

lai personu datnes sasaistītu atsevišķu 

sistēmu starpā, būtu jāsamazina līdz 

absolūtam minimumam, un tāpēc tā 

aprobežojas ar vairāku identitāšu atklāšanu 

tajā brīdī, kad viena no kopējā identitātes 

repozitorijā un SIS iekļautajām 

informācijas sistēmām tiek papildināta ar 

jauniem datiem. MID būtu jāparedz 

drošības pasākumi pret iespējamu 

diskrimināciju vai nelabvēlīgiem 

lēmumiem attiecībā uz personām ar 

vairākām likumīgām identitātēm. 

absolūtam minimumam, un tāpēc tā 

aprobežojas ar vairāku identitāšu atklāšanu 

tajā brīdī, kad viena no kopējā identitātes 

repozitorijā un SIS iekļautajām Savienības 

informācijas sistēmām tiek papildināta ar 

jauniem datiem. MID būtu jāparedz 

drošības pasākumi pret iespējamu 

diskrimināciju vai nelabvēlīgiem 

lēmumiem attiecībā uz personām ar 

vairākām likumīgām identitātēm.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

43.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (43a) eu-LISA būtu jāizveido un 

jāpārvalda visi savstarpējas 

izmantojamības komponenti tādā veidā, 

lai nodrošinātu ātru, netraucētu, efektīvu, 

kontrolētu piekļuvi un šādu komponentu 

pilnīgu pieejamību ar reakcijas laiku 

atbilstoši dalībvalstu iestāžu operatīvajām 

vajadzībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

52. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(52) „(...) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 

45/2001 28. panta 2. punktu ir notikusi 

apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītāju, kas … sniedzis atzinumu” 

(52) Saskaņā ar Regulas (EK) 

Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu ir notikusi 

apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītāju, kas 2018. gada 16. aprīlī ir 
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sniedzis atzinumu.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

53. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(53) Attiecībā uz konfidencialitāti, 

ierēdņiem un citiem darbiniekiem, kuri ir 

nodarbināti un strādā saistībā ar SIS, būtu 

jāpiemēro attiecīgie Eiropas Savienības 

Civildienesta noteikumi un Savienības 

pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. 

(53) Attiecībā uz konfidencialitāti, 

ierēdņiem un citiem darbiniekiem, kuri ir 

nodarbināti un strādā saistībā ar datiem, 

kuriem piekļūst, izmantojot kādu no 

sadarbspējas komponentiem, būtu 

jāpiemēro attiecīgie Eiropas Savienības 

Civildienesta noteikumi un Savienības 

pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

58. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(58) Tomēr būtu nepieciešams Regulas 

(ES) 2016/399 grozījums, lai paredzētu 

papildu pienākumu, saskaņā ar kuru 

robežsargam, lai nepagarinātu gaidīšanas 

laiku uz pārbaudi pirmajā līnijā, ir jāsūta 

trešās valsts valstspiederīgais uz pārbaudi 

otrajā līnijā tajā gadījumā, kad ar Eiropas 

meklēšanas portāla (ESP) starpniecību 

veikts vaicājums vairāku identitāšu 

detektorā (MID) norādītu uz dzeltenas vai 

sarkanas saiknes esamību. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

59. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(59) Ja vaicājuma, kas ar Eiropas 

meklēšanas portāla (ESP) starpniecību 

veikts vairāku identitāšu detektorā (MID), 

rezultāts ir dzeltena saikne vai tiek atklāta 

sarkana saikne, tad robežsargam otrajā 

līnijā būtu jāveic meklēšana kopējā 

identitātes repozitorijā vai Šengenas 

Informācijas sistēmā, vai abos, lai 

novērtētu informāciju par pārbaudāmo 

personu nolūkā manuāli pārbaudīt viņa 

atšķirīgo identitāti un pielāgot saiknes 

krāsu, ja tas ir nepieciešams. 

(59) Ja vaicājuma, kas ar ESP 

starpniecību veikts MID, rezultāts ir 

dzeltena saikne vai tiek atklāta sarkana 

saikne, tad robežsargam būtu jāveic 

meklēšana CIR vai SIR, vai abos, lai 

novērtētu informāciju par pārbaudāmo 

personu nolūkā manuāli pārbaudīt viņa 

atšķirīgo identitāti un pielāgot saiknes 

krāsu, ja tas ir nepieciešams. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Kopā ar [Regulu 2018/xx par 

sadarbspēju policijas un tiesu iestāžu 

sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā] 

ar šo regulu tiek izveidots satvars 

sadarbspējas nodrošināšanai starp 

ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), vīzu 

informācijas sistēmu (VIS), [Eiropas 

ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu 

(ETIAS)], Eurodac, Šengenas Informācijas 

sistēmu (SIS) un [Eiropas Sodāmības 

reģistru informācijas sistēmu trešo valstu 

valstspiederīgajiem (ECRIS-TCN)], lai 

minētās sistēmas un dati papildinātu viens 

otru. 

1. Kopā ar [Regulu 2018/xx par 

sadarbspēju policijas un tiesu iestāžu 

sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā] 

ar šo regulu tiek izveidots satvars 

sadarbspējas nodrošināšanai starp 

ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), vīzu 

informācijas sistēmu (VIS), [Eiropas 

ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu 

(ETIAS)], Eurodac, Šengenas Informācijas 

sistēmu (SIS) un [Eiropas Sodāmības 

reģistru informācijas sistēmu trešo valstu 

valstspiederīgajiem (ECRIS-TCN)]. 

Or. en 



 

PR\1159909LV.docx 15/92 PE622.263v03-00 

 LV 

Pamatojums 

Punkta pēdējā daļa, kā to ierosinājusi Komisija, neuzrāda skaidru nodomu un nešķiet 

nepieciešama. It is therefore better to delete it. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šajā regulā arī paredzēti noteikumi 

par datu kvalitātes prasībām, vienotu 

ziņojuma formātu (UMF) un centrālu 

ziņošanas un statistikas repozitoriju 

(CRRS) un noteikti dalībvalstu un Eiropas 

Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības 

pārvaldībai brīvības, drošības un 

tiesiskuma telpā (eu-LISA) pienākumi 

attiecībā uz sadarbspējas komponentu 

uzbūvi un darbību. 

3. Šajā regulā arī paredzēti noteikumi 

par datu kvalitātes prasībām, vienotu 

ziņojuma formātu (UMF) un centrālu 

ziņošanas un statistikas repozitoriju 

(CRRS) un noteikti dalībvalstu un Eiropas 

Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības 

pārvaldībai brīvības, drošības un 

tiesiskuma telpā (eu-LISA) pienākumi 

attiecībā uz sadarbspējas komponentu 

uzbūvi, attīstīšanu un darbību.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ar šo regulu arī pielāgo procedūras 

un nosacījumus, ko piemēro dalībvalstu 

tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropas 

Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības 

sadarbībai (Eiropola) piekļuvei 

ieceļošanas/izceļošanas sistēmai (IIS), 

vīzu informācijas sistēmai (VIS), [Eiropas 

ceļošanas informācijas un atļauju 

sistēmai (ETIAS)] un Eurodac, lai 

novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu 

nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus 

nodarījumus, kuri ir to kompetencē. 

4. Ar šo regulu arī pielāgo procedūras 

un nosacījumus, ko piemēro dalībvalstu 

iecelto iestāžu un Eiropas Savienības 

Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai 

(Eiropola) piekļuvei IIS, VIS, [ETIAS] un 

Eurodac, lai novērstu, atklātu un izmeklētu 

teroristu nodarījumus vai citus smagus 

noziedzīgus nodarījumus. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Šī regula arī ļauj pārbaudīt 

personas dažādas identitātes, kas tiek 

glabātas Savienības informācijas 

sistēmās, uz ko attiecas šī regula, un 

identitātes, ko konstatējuši sadarbspējas 

komponenti, kas izklāstīti 2. punktā. Šī 

regula arī paredz iespēju dalībvalstīm 

izmantot valsts likumdošanas pasākumus, 

lai ļautu policijas iestādēm veikt 

vaicājumus CIR tikai nolūkā identificēt 

personu.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

2. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Sadarbspējas mērķi Mērķi 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) nodrošinot personu pareizu 

identifikāciju; 

a) atvieglinot trešo valstu 

valstspiederīgo, kas reģistrēti Savienības 

informācijas sistēmās, pareizu 

identifikāciju;  
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) uzlabojot un saskaņojot attiecīgo 

ES informācijas sistēmu prasības datu 

kvalitātes jomā; 

c) uzlabojot un saskaņojot Savienības 

informācijas sistēmās uzglabāto datu 

kvalitāti;  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) atvieglinot esošo un nākotnē 

ieviešamo ES informācijas sistēmu 

tehnisko un operatīvo īstenošanu 

dalībvalstīs; 

d) palīdzot nodrošināt, lai tiktu 

efektīvi izmantotas Savienības 
informācijas sistēmas, Eiropola dati un 

Interpola datubāzes, atvieglojot iestāžu 

piekļuvi tiem saskaņā ar to piekļuves 

tiesībām un mērķiem un nolūkiem, kā 

noteikts juridiskajos instrumentos, kas 

reglamentē attiecīgās sistēmas;  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) racionalizējot nosacījumus par 

tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi IIS, VIS, 

[ETIAS] un Eurodac sistēmām; 

f) racionalizējot un vienkāršojot 

nosacījumus par tiesībaizsardzības iestāžu 

piekļuvi IIS, VIS, [ETIAS] un Eurodac 
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sistēmām;  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) „robežu iestāde” ir robežsardze, 

kurai saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir 

uzdots veikt robežpārbaudes; 

(3) "robežu iestāde" ir robežsardze, kas 

saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir norīkota 

veikt robežpārbaudes, kā definēts Regulas 

(ES) 2016/399 2. panta 11. punktā;  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 10. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) „pirkstu nospiedumu dati” ir dati, 

kas attiecas uz kādas personas pirkstu 

nospiedumiem; 

(10) “daktiloskopijas dati” ir dati par 

pirkstu nospiedumiem un plaukstu 

nospiedumiem, kuri, ņemot vērā to 

unikālās īpašības un tajos ietvertās 

atsauces vērtības, dara iespējamu precīzu 

un pārliecinošu salīdzināšanu personas 

identificēšanai;  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 18. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) „ES informācijas sistēmas” ir (18) „Savienības informācijas sistēmas” 
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lielapjoma IT sistēmas, ko pārvalda eu-

LISA; 

ir IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS un 

[ECRIS-TCN], ko pārvalda eu-LISA; 

  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 19. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) „Eiropola dati” ir personas dati, ko 

Eiropols ir saņēmis Regulas (ES) 2016/794 

18. panta 2. punkta a) apakšpunktā 

minētajā nolūkā; 

(19) "Eiropola dati" ir personas dati, ko 

Eiropols ir apstrādājis 

Regulas (ES) 2016/794 18. panta 2. punkta 

a) līdz c) apakšpunktā minētajos nolūkos; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 25. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) „teroristu nodarījums” ir valsts 

tiesību aktos minēts nodarījums, kas atbilst 

vai ir līdzvērtīgs vienam no nodarījumiem, 

kuri minēti Direktīvā (ES) 2017/541; 

(25) „teroristu nodarījums” ir valsts 

tiesību aktos minēts nodarījums, kas atbilst 

vienam no nodarījumiem, kuri minēti 

Direktīvas (ES) 2017/541 3. līdz 14. pantā, 

vai kas ir līdzvērtīgs vienam no tiem 

nodarījumiem attiecībā uz dalībvalstīm, 

kam minētā direktīva nav saistoša; 

Or. en 

Pamatojums 

Ir ierosināts noteikt, ka  jēdziens “līdzvērtīgs” attiecas tikai uz tām valstīm, kurām nav 

saistoša pretterorisma direktīva. 
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Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 31. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(31) „SIS” ir Šengenas Informācijas 

sistēma, kas minēta [regulā par SIS 

robežpārbaužu jomā, regulā par SIS 

tiesībaizsardzības jomā un regulā par SIS 

nelegālas atgriešanas jomā]; 

(31) „SIS” ir Šengenas Informācijas 

sistēma, kas minēta [regulā par SIS 

robežpārbaužu jomā, regulā par SIS 

tiesībaizsardzības jomā un regulā par SIS 

atgriešanas jomā]; 

 (Šis grozījums ir piemērojams visā tekstā. 

Tā pieņemšanas gadījumā būs jāveic 

attiecīgas izmaiņas visā tekstā.) 

Or. en 

Pamatojums 

Corrects a mistake. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 33. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) „ESP” ir Eiropas meklēšanas 

portāls, kas minēts 6. pantā; 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Tā nav definīcija, bet gan saīsinājuma skaidrojums. Saīsinājumi tiek ieviesti un izskaidroti 

1. pantā. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 34. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) „kopējais BMS” ir kopējais svītrots 
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biometrisko datu salīdzināšanas 

pakalpojums, kas minēts 15. pantā; 

Or. en 

Pamatojums 

Tā nav definīcija, bet gan saīsinājuma skaidrojums. Saīsinājumi tiek ieviesti un izskaidroti 

1. pantā. 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 35. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) „CIR” ir kopējais identitātes 

repozitorijs, kas minēts 17. pantā; 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Tā nav definīcija, bet gan saīsinājuma skaidrojums. Saīsinājumi tiek ieviesti un izskaidroti 

1. pantā. 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 36. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(36) „MID” ir vairāku identitāšu 

detektors, kas minēts 25. pantā; 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Tā nav definīcija, bet gan saīsinājuma skaidrojums. Saīsinājumi tiek ieviesti un izskaidroti 

1. pantā. 
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Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 37. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(37) „CRRS” ir centrālais ziņošanas un 

statistikas repozitorijs, kas minēts 39. 

pantā. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Tā nav definīcija, bet gan saīsinājuma skaidrojums. Saīsinājumi tiek ieviesti un izskaidroti 

1. pantā. 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

5. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Diskriminācijas aizliegums Diskriminācijas aizliegums un 

pamattiesības 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Personas datu apstrāde, ko veic šīs regulas 

vajadzībām, nerada jebkāda veida 

diskrimināciju pret personām, tostarp tādu 

iemeslu dēļ kā dzimums, rase vai etniskā 

izcelsme, reliģija vai pārliecība, 

invaliditāte, vecums vai seksuālā 

orientācija. Pilnībā ņem vērā cilvēka cieņu 

un integritāti. Īpašu uzmanību pievērš 

bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un 

Personas datu apstrāde, ko veic šīs regulas 

vajadzībām, nerada jebkāda veida 

diskrimināciju pret personām, pamatojoties 

uz dzimumu, rasi, ādas krāsu, etnisko vai 

sociālo izcelsmi, ģenētiskajām īpašībām, 

valodu, reliģiju vai pārliecību, 

politiskajiem vai jebkuriem citiem 

uzskatiem, piederību pie nacionālas 

minoritātes, īpašumu, izcelsmi, 

invaliditāti, vecumu vai seksuālo 



 

PR\1159909LV.docx 23/92 PE622.263v03-00 

 LV 

personām ar invaliditāti. orientāciju. Pilnībā respektē cilvēka cieņu 

un integritāti, un pamattiesības, tostarp 

tiesības uz privāto dzīvi un personas datu 

aizsardzību. Īpašu uzmanību pievērš 

bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un 

personām ar invaliditāti. Kā primāro 

apsvērumu ņem vērā bērna intereses. 

Or. en 

Pamatojums 

Tiek ierosināts š pantu saskaņot ar vienošanos, kas panākta par ETIAS, un tādējādi 

saskaņojot ar apsvērumiem, kā noteikts Hartas 21. pantā. 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tiek izveidots Eiropas meklēšanas 

portāls (ESP), lai nodrošinātu, ka 

dalībvalstu iestādēm un ES struktūrām ir 

ātra, netraucēta, efektīva, sistemātiska un 

kontrolēta piekļuve ES informācijas 

sistēmām, Eiropola datiem un Interpola 

datubāzēm, kas tām vajadzīgas savu 

uzdevumu veikšanai saskaņā ar savām 

piekļuves tiesībām, un atbalstītu IIS, VIS, 

[ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN 

sistēmas] un Eiropola datu mērķus. 

1. Tiek izveidots Eiropas meklēšanas 

portāls (ESP), lai atvieglotu dalībvalstu 

iestāžu un Savienības aģentūru piekļuvi 
Savienības informācijas sistēmām, 

Eiropola datiem un Interpola datubāzēm, 

veicot savus uzdevumus un saskaņā ar 

savām piekļuves tiesībām un IIS, VIS, 

[ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN] un 

Eiropola datu mērķiem un nolūkiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Iekļauts jauns 37.a pants, lai atspoguļotu nepieciešamību, ka visiem sadarbspējas 

komponentiem (ne tikai ESP) būtu jānodrošina ātra, netraucēta, efektīva un kontrolēta 

piekļuve, kā arī pilnīga pieejamība saskaņā ar 53. panta 1. punktu. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) drošs sakaru kanāls starp ESP, 

dalībvalstīm un ES struktūrām, kurām ir 

tiesības izmantot ESP saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem; 

b) drošs sakaru kanāls starp ESP, 

dalībvalstīm un Savienības aģentūrām, 

kurām ir tiesības izmantot ESP; 

Or. en 

Pamatojums 

Atsauce uz Savienības tiesību aktiem ir minēta 1. punktā. Tas neiederas punktā, kura 

aprakstīta IT arhitektūra. Arī jēdziens “Savienības tiesību akti” nav pietiekami precīzs. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) centralizēts Savienības rezerves 

ESP, kas spēj nodrošināt visas galvenā 

ESP darbības un tādu pašu izpildes līmeni 

tā atteices gadījumā. ESP un rezerves 

ESP izvieto eu-LISA tehniskajās vietnēs.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. ESP izmantošana ir atļauta 

dalībvalstu iestādēm un ES struktūrām, 

kurām ir piekļuve IIS, [ETIAS], VIS, SIS, 

Eurodac un [ECRIS-TCN sistēmai], CIR 

un vairāku identitāšu detektoram, kā arī 

Eiropola datiem un Interpola datubāzēm 

saskaņā ar šādu piekļuvi reglamentējošiem 

Savienības vai valsts tiesību aktiem. 

1. ESP izmantošana ir atļauta 

dalībvalstu iestādēm un Savienības 

aģentūrām, kurām ir piekļuve IIS, 

[ETIAS], VIS, SIS, Eurodac un [ECRIS-

TCN] saskaņā ar juridiskajiem 

instrumentiem, kas reglamentē šīs 

Savienības informācijas sistēmas, CIR un 

vairāku identitāšu detektoram saskaņā ar 

šo regulu, kā arī Eiropola datiem saskaņā 

ar Regulu (ES) 2016/794 un Interpola 
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datubāzēm saskaņā ar šādu piekļuvi 

reglamentējošiem Savienības vai valsts 

tiesību aktiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir svarīgi ievērot augstu precizitāti attiecībā uz juridisko pamatu piekļuvei dažādajām 

sistēmām. 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Šādas dalībvalstu iestādes un Savienības 

aģentūras var izmantot ESP un tā 

sniegtos datus tikai tiem mērķiem un 

nolūkiem, kas paredzēti juridiskajos 

instrumentos, kuri reglamentē šīs 

Savienības informācijas sistēmas, un šajā 

regulā.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) datu laukus, kurus izmanto 

vaicājumu veikšanai; 

a) datu laukus, kurus iespējams 

izmantot vaicājumu veikšanai;  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ES informācijas sistēmas, Eiropola 

datus un Interpola datubāzes, kurās veic 

meklēšanu vai var veikt meklēšanu un 

kuras sniedz atbildi lietotājam, un 

b) Savienības informācijas sistēmas, 

Eiropola datus, Interpola datubāzes un šo 

sistēmu elementus, kurās var veikt 

meklēšanu un kuras sniedz atbildi 

lietotājam; lietotājs, kas pieprasa datus, 

pamatojoties uz 22. pantu, saņem 

paziņojumu „informācija ir/nav atrasta” 

tikai tad, ja lietotājam ir atļauts pieprasīt 

centrālajam piekļuves punktam datus par 

to, vai atsevišķā Savienības informācijas 

sistēma ir sniegusi pozitīvu rezultātu 

saskaņā ar juridisko instrumentu, kas 

reglamentē šo sistēmu;  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija saskaņā ar 63. pantu 

pieņem deleģētos aktus, lai precizētu 

tehniskos parametrus 1. punktā minētajiem 

to ESP lietotāju profiliem, kuri ir minēti 7. 

panta 1. punktā un izmanto ESP atbilstīgi 

viņu piekļuves tiesībām. 

2. Komisija saskaņā ar 63. pantu 

pieņem deleģētos aktus, lai precizētu 

tehniskos parametrus 1. punktā minētajiem 

to ESP lietotāju profiliem, kuri ir minēti 7. 

panta 1. punktā un izmanto ESP atbilstīgi 

viņu piekļuves tiesībām, kas noteiktas 

juridiskajos instrumentos, kas reglamentē 

Savienības informācijas sistēmas, un 

attiecīgā gadījumā valsts tiesību aktos.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. ESP lietotāji veic vaicājumu, 

ievadot datus ESP saskaņā ar savu lietotāju 

profilu un piekļuves tiesībām. Ja vaicājums 

ir veikts, ESP, izmantojot ESP lietotāja 

ievadītos datus, vienlaikus veic meklēšanu 

IIS, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-

TCN sistēmā] un kopējā identitātes 

repozitorijā (CIR), kā arī Eiropola datos un 

Interpola datubāzēs. 

1. ESP lietotāji veic vaicājumu, 

ievadot datus ESP saskaņā ar savu ESP 

lietotāju profilu, kas izveidots saskaņā ar 

8. pantu, un piekļuves tiesībām. Ja 

vaicājums ir veikts, ESP, izmantojot ESP 

lietotāja ievadītos datus, vienlaikus veic 

meklēšanu IIS, [ETIAS], VIS, SIS, 

Eurodac, [ECRIS-TCN] un kopējā 

identitātes repozitorijā (CIR), kā arī 

Eiropola datos un Interpola datubāzēs.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. IIS, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, 

[ECRIS-TCN sistēma], CIR un vairāku 

identitāšu detektors, kā arī Eiropola dati un 

Interpola datubāzes sniedz tajos iekļautos 

datus, kas iegūti pēc vaicājuma veikšanas 

ESP. 

4. IIS, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, 

[ECRIS-TCN], CIR un vairāku identitāšu 

detektors, kā arī Eiropola dati un Interpola 

datubāzes sniedz tajos iekļautos datus, kas 

iegūti pēc vaicājuma veikšanas ESP. ESP 

sniedz lietotājam atbildes, tiklīdz ir 

pieejami dati no vienas no sistēmām. 

Atbildes ESP lietotājam ir unikālas un 

ietver visus datus, kuriem lietotājs ir 

tiesīgs piekļūt saskaņā ar Savienības 

tiesību aktiem un valsts tiesību aktiem. 

Neskarot 20. pantu, ESP sniegtajā atbildē 

tiek norādīts, kurai Savienības 

informācijas sistēmai vai datubāzei dati 

pieder.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja vaicājums tiek veikts Interpola 

datubāzēs, ESP uzbūve nodrošina, ka dati, 

ko ESP lietotājs izmanto vaicājuma 

veikšanai, netiek izpausti Interpola datu 

īpašniekiem. 

5. Ja vaicājums tiek veikts Interpola 

datubāzēs, ESP uzbūve nodrošina, ka 

nekāda informācija netiek atklāta 
Interpola brīdinājuma īpašniekam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Atbilde ESP lietotājam ir unikāla 

un ietver visus datus, kuriem lietotājs ir 

tiesīgs piekļūt saskaņā ar Savienības 

tiesību aktiem. Vajadzības gadījumā ESP 

sniegtajā atbildē ir norādīts, kurai 

informācijas sistēmai vai datubāzei dati 

pieder. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Neskarot [IIS regulas 46. pantu], 

Regulas (EK) Nr. 767/2008 34. pantu, 

[ETIAS priekšlikuma 59. pantu] un regulas 

par SIS robežpārbaužu jomā 12. un 18. 

pantu, eu-LISA glabā ierakstus par visām 

ESP ietvaros veiktajām datu apstrādes 

darbībām. Minētie ieraksti jo īpaši ietver 

šādu informāciju: 

1. Neskarot [IIS regulas 46. pantu], 

Regulas (EK) Nr. 767/2008 34. pantu, 

[ETIAS priekšlikuma 59. pantu] un regulas 

par SIS robežpārbaužu jomā 12. un 18. 

pantu, eu-LISA glabā ierakstus par visām 

ESP ietvaros veiktajām datu apstrādes 

darbībām. Minētie ieraksti satur šādu 

informāciju: 

Or. en 
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Pamatojums 

Informācijas sistēmu tiesību aktu attiecīgās normas par ierakstiem nesatur formulējumu “jo 

īpaši”, kas ir ļoti neskaidrs. 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) dalībvalsts iestāde un atsevišķais 

ESP lietotājs, tostarp izmantotais ESP 

profils, kas minēts 8. pantā; 

a) dalībvalsts iestāde vai Savienības 

aģentūra, kas uzsāk meklēšanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) izmantotais ESP profils, kas 

minēts 8. pantā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) saskaņā ar valsts noteikumiem vai 

(vajadzības gadījumā) Regulu (ES) 

45/2001 – tās amatpersonas pazīšanas 

zīme, kura veica vaicājumu. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Papildus tam dalībvalstis un Savienības 

aģentūras glabā ierakstus par tās 

personas individuālajiem un unikālajiem 

lietotāja identifikatoriem, kas veic 

meklēšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja ESP nedarbošanās dēļ tehniski 

nav iespējams izmantot ESP, lai veiktu 

vaicājumu vienā vai vairākās ES 

informācijas sistēmās, kas minētas 9. 

panta 1. punktā, vai kopējā identitātes 

repozitorijā (CIR), eu-LISA informē ESP 

lietotājus. 

1. Ja ESP nedarbošanās dēļ tehniski 

nav iespējams izmantot ESP, lai veiktu 

vaicājumu vienā vai vairākās Savienības 

informācijas sistēmās vai kopējā identitātes 

repozitorijā (CIR), eu-LISA nekavējoties 

informē ESP lietotājus.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja tehniski nav iespējams izmantot 

ESP, lai veiktu vaicājumu vienā vai 

vairākās ES informācijas sistēmās, kas 

minētas 9. panta 1. punktā, vai kopējā 

identitātes repozitorijā (CIR), jo kādā 

dalībvalstī nedarbojas valsts infrastruktūra, 

minētās dalībvalsts kompetentā iestāde 

2. Ja tehniski nav iespējams izmantot 

ESP, lai veiktu vaicājumu vienā vai 

vairākās Savienības informācijas sistēmās 

vai kopējā identitātes repozitorijā (CIR), jo 

kādā dalībvalstī nedarbojas valsts 

infrastruktūra, minētās dalībvalsts 

kompetentā iestāde nekavējoties informē 
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informē eu-LISA un Komisiju. visus tās lietotājus un informē eu-LISA un 

Komisiju.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Abos gadījumos – un līdz tehniskās 

kļūmes novēršanai – nepiemēro 7. panta 2. 

un 4. punktā minēto pienākumu, un 

dalībvalstis var tieši piekļūt informācijas 

sistēmām, kas minētas 9. panta 1. punktā, 

vai CIR, izmantojot savas attiecīgās valsts 

mēroga vienotās saskarnes vai valsts 

komunikācijas infrastruktūru. 

3. Abos gadījumos – un līdz tehniskās 

kļūmes novēršanai – nepiemēro 7. panta 2. 

un 4. punktā minēto pienākumu, un 

dalībvalstis tieši piekļūst Savienības 

informācijas sistēmām vai CIR, izmantojot 

savas attiecīgās valsts mēroga vienotās 

saskarnes vai valsts komunikācijas 

infrastruktūru.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Ja tehniski nav iespējams izmantot 

ESP, lai veiktu vaicājumu vienā vai 

vairākās Savienības informācijas sistēmās 

vai CIR, jo nedarbojas kādas Savienības 

aģentūras infrastruktūra, minētā 

aģentūra informē eu-LISA un Komisiju.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts 



 

PE622.263v03-00 32/92 PR\1159909LV.docx 

LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tiek izveidots kopējs biometrisko 

datu salīdzināšanas pakalpojums (kopējais 

BMS), ar ko glabā biometriskās veidnes un 

kas ļauj veikt biometrisko datu meklēšanu 

vairākās ES informācijas sistēmās, lai 

atbalstītu CIR un vairāku identitāšu 

detektora darbību un palīdzētu sasniegt IIS, 

VIS, Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN 

sistēmas] mērķus. 

1. Tiek izveidots kopējs biometrisko 

datu salīdzināšanas pakalpojums (kopējais 

BMS), ar ko glabā biometriskās veidnes un 

kas ļauj veikt biometrisko datu meklēšanu 

vairākās Savienības informācijas sistēmās, 

lai atbalstītu CIR un vairāku identitāšu 

detektora darbību un palīdzētu sasniegt IIS, 

VIS, Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN] un 

Regulas (ES) 2016/794 mērķus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) droša komunikāciju infrastruktūra 

starp kopējo BMS, centrālo SIS un CIR. 

b) droša komunikāciju infrastruktūra 

starp kopējo BMS, centrālo SIS, CIR, 

Savienības informācijas sistēmām un 

Eiropolu.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) dati, kas minēti regulas par SIS 

tiesībaizsardzības jomā 20. panta 3. punkta 

w) un x) apakšpunktā; 

d) dati, kas minēti regulas [par SIS 

tiesībaizsardzības jomā] 20. panta 3. 

punkta w) un y) apakšpunktā; 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums ir kļūdas labojums. Nav bijis nodoma apstrādāt DNS datus. 
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Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) [dati, kas minēti Eurodac regulas 

13. panta a) punktā;] 

f) [dati, kas minēti Eurodac regulas 

12. panta a) un b) punktā, 13. panta 2. 

punkta a) un b) apakšpunktā un 14. panta 

2. punkta a) un b) apakšpunktā;]  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ga) biometriskie dati, ko Eiropols 

apstrādā Regulas (ES) 2016/794 18. panta 

2. punkta a) līdz c) apakšpunktā minētajos 

nolūkos;  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Šā panta 1. punktā minēto datu 

glabāšana atbilst 37. panta 2. punktā 

minētajiem kvalitātes standartiem. 

4. Šā panta 1. punktā minēto datu 

glabāšana atbilst 37. pantā minētajiem 

kvalitātes standartiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Labāk būtu atsaukties uz visu 37. pantu, nevis tikai uz 2. punktu, jo pastāv vairaki datu 
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kontroles mehānismi, kas minēti 37. pantā. 

 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai meklētu kopējā identitātes repozitorijā 

(CIR) un SIS glabātos biometriskos datus, 

CIR un SIS izmanto biometriskās veidnes, 

kas tiek glabātas kopējā BMS. Vaicājumus, 

kuru pamatā ir biometriskie dati, veic 

saskaņā ar mērķiem, kas paredzēti šajā 

regulā un IIS regulā, VIS regulā, Eurodac 

regulā, [SIS regulās] un [ECRIS-TCN 

regulā]. 

Lai meklētu kopējā identitātes repozitorijā 

(CIR) un SIS glabātos biometriskos datus, 

CIR, SIS un Eiropola dati izmanto 

biometriskās veidnes, kas tiek glabātas 

kopējā BMS. Vaicājumus, kuru pamatā ir 

biometriskie dati, veic saskaņā ar mērķiem, 

kas paredzēti šīs regulas 12. panta 

1. punktā un IIS regulā, VIS regulā, 

Eurodac regulā, [SIS regulās] un [ECRIS-

TCN regulā]. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir svarīgi atsaukties uz izvirzīto mērķi, kā noteikts 12. 

pantā, nevis uz regulu kopumā. 

 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Datus, kas minēti 13. pantā, glabā kopējā 

BMS tik ilgi, cik ilgi atbilstošos 

biometriskos datus glabā kopējā identitātes 

repozitorijā (CIR) vai SIS. 

Datus, kas minēti 13. pantā, glabā kopējā 

BMS tik ilgi, cik ilgi atbilstošos 

biometriskos datus glabā kopējā identitātes 

repozitorijā (CIR) saskaņā ar 19. pantu, 

SIS vai kā Eiropola datus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Neskarot [IIS regulas 46. pantu], 

Regulas (EK) Nr. 767/2008 34. pantu un 

[regulas par SIS tiesībaizsardzības jomā 

12. un 18. pantu], eu-LISA glabā ierakstus 

par visām kopējā BMS ietvaros veiktajām 

datu apstrādes darbībām. Minētie ieraksti 

jo īpaši ietver šādu informāciju: 

1. Neskarot [IIS regulas 46. pantu], 

Regulas (EK) Nr. 767/2008 34. pantu un 

[regulas par SIS robežpārbaužu jomā 12. 

un 18. pantu], eu-LISA glabā ierakstus par 

visām kopējā BMS ietvaros veiktajām datu 

apstrādes darbībām. Minētie ieraksti satur 

šādu informāciju: 

Or. en 

Pamatojums 

Informācijas sistēmu tiesību aktu attiecīgās normas par ierakstiem nesatur formulējumu “jo 

īpaši”, kas ir ļoti neskaidrs. Atsauce būtu jāizdara uz tekstu par SIS robežpārbaudēm, nevis 

SIS tiesībaizsardzības jomā.  Grozījums ir kļūdas labojums. 

 

Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) dalībvalsts iestāde vai Savienības 

aģentūra, kas uzsāk meklēšanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts – f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) vaicājuma rezultāti un rezultātu 

datums un laiks; 

f) vaicājuma rezultāti, rezultātu 

datums un laiks un Savienības 

informācijas sistēma, no kuras dati tika 

saņemti; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts – g apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

g) saskaņā ar valsts noteikumiem vai 

(vajadzības gadījumā) Regulu (ES) 

45/2001 – tās amatpersonas pazīšanas 

zīme, kura veica vaicājumu. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  70 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Papildus tam dalībvalstis un Savienības 

aģentūras glabā ierakstus par tās 

personas individuālajiem un unikālajiem 

lietotāja identifikatoriem, kas veic 

meklēšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  71 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) drošs sakaru kanāls starp CIR, 

dalībvalstīm un ES struktūrām, kurām ir 

tiesības izmantot Eiropas meklēšanas 

portālu (ESP) saskaņā ar Savienības 

tiesību aktiem; 

b) drošs sakaru kanāls starp CIR, 

dalībvalstīm un Savienības aģentūrām, 

kurām ir tiesības izmantot CIR saskaņā ar 

valstu un Savienības tiesību aktiem; 

Or. en 
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Pamatojums 

Ar atsauci uz CIR tiek labota kļūda Komisijas priekšlikumā. 

 

Grozījums Nr.  72 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) centralizēts Savienības rezerves 

CIR, kas spēj nodrošināt visas galvenā 

CIR darbības un tādu pašu izpildes līmeni 

tā atteices gadījumā. CIR un rezerves CIR 

var darboties vienlaicīgi. CIR un rezerves 

CIR izvieto eu-LISA tehniskajās vietnēs. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  73 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja IIS, VIS un [ETIAS] ietvertie 

dati tiek papildināti, grozīti vai dzēsti, tad 

18. pantā minētos datus, kas glabājas 

kopējā identitātes repozitorija (CIR) 

personas datnē, automatizētā veidā 

atbilstoši papildina, groza vai dzēš. 

1. Nedublējot datus no attiecīgajām 

Savienības informācijas sistēmām, ja IIS, 

VIS un [ETIAS] ietvertie dati tiek 

papildināti, grozīti vai dzēsti, tad 18. pantā 

minētos datus, kas glabājas kopējā 

identitātes repozitorija (CIR) personas 

datnē, vienlaicīgi automatizētā veidā 

atbilstoši papildina, groza vai dzēš. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  74 

Regulas priekšlikums 

20. pants – -1. punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1. Ja dalībvalsts policijas iestāde 

nevarēja identificēt personu, pamatojoties 

uz ceļojuma dokumentu vai identitātes 

datiem, ko sniedza minētā persona 

saskaņā ar valsts tiesību aktos 

paredzētajiem noteikumiem un 

procedūrām, vai ja pastāv šaubas par 

ceļošanas dokumenta autentiskumu vai 

par tā turētāja identitāti, iestāde var 

nosūtīt vaicājumus CIR saskaņā ar 

noteikumiem, kas paredzēti 1. un 2. 

punktā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  75 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja dalībvalsts policijas iestāde ir pilnvarota 

ar valsts leģislatīviem pasākumiem, kas 

minēti 2. punktā, tā – vienīgi personas 

identifikācijas nolūkos – var veikt 

vaicājumu CIR, izmantojot minētās 

personas biometriskos datus, kuri iegūti 

identitātes pārbaudes laikā. 

Ja rodas -1. punktā minētā situācija un 

dalībvalsts policijas iestāde ir pilnvarota ar 

valsts leģislatīviem pasākumiem, kas 

minēti 2. punktā, tā – vienīgi personas, 

kura ir fiziski klātesoša, identifikācijas 

nolūkos – var veikt vaicājumu CIR, 

izmantojot minētās personas biometriskos 

datus, kuri iegūti identitātes pārbaudes 

laikā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  76 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja vaicājuma rezultātā noskaidrojas, ka dati Ja vaicājuma rezultātā noskaidrojas, ka dati 
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par minēto personu tiek glabāti CIR, 

dalībvalsts iestādei ir piekļuve, lai aplūkotu 

18. panta 1. punktā minētos datus. 

par minēto personu tiek glabāti CIR, 

dalībvalsts policijas iestādei ir piekļuve, lai 

aplūkotu 18. panta 1. punktā minētos datus. 

Datu aplūkošana neatklāj, kurai 

Savienības informācijai dati pieder. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  77 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja personas biometriskie dati nav 

izmantojami vai ja vaicājums uz šo datu 

pamata neizdodas, vaicājumu veic, 

izmantojot personas identitātes datus 

apvienojumā ar ceļošanas dokumenta 

datiem, vai izmantojot identitātes datus, 

kurus sniegusi minētā persona. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  78 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis, kas vēlas izmantot šajā 

pantā paredzēto iespēju, pieņem valsts 

leģislatīvos pasākumus. Ar šādiem 

leģislatīviem pasākumiem konkretizē 

precīzos identitātes pārbaužu mērķus 

atbilstīgi 2. panta 1. punkta b) un c) 

apakšpunktā minētajiem mērķiem. Minētās 

dalībvalstis izraugās kompetentās policijas 

iestādes un nosaka šādu pārbaužu 

procedūras, nosacījumus un kritērijus. 

2. Dalībvalstis, kas vēlas izmantot šajā 

pantā paredzēto iespēju, pieņem valsts 

leģislatīvos pasākumus. Ar šādiem 

leģislatīviem pasākumiem konkretizē 

precīzos identitātes pārbaužu mērķus 

atbilstīgi 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā 

minētajiem mērķiem un nosaka procedūras, 

nosacījumus un kritērijus šādām 

pārbaudēm. Minētās dalībvalstis izraugās 

kompetentās policijas iestādes. 

Dalībvalstis, kas izmanto šo iespēju, 

nosūta Komisijai savus valsts leģislatīvo 

pasākumu tekstu. 
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Or. en 

Pamatojums 

Procedūras, nosacījumi un kritēriji šādām pārbaudēm, izmantojot ES informācijas sistēmas, 

būtu jānosaka ar tiesību aktiem. Šo tiesību aktu teksts būtu jānosūta Komisijai, lai 

nodrošinātu zināmu pārredzamības pakāpi par šo noteikumu izmantošanu. 

 

Grozījums Nr.  79 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Atbildi, kurā norādīts, ka dati par šo 

personu ir kādā no 1. punktā minētajām 

sistēmām, var izmantot tikai piekļuves 

pieprasījuma iesniegšanas nolūkiem, 

ievērojot nosacījumus un procedūras, kas 

noteikti attiecīgajos leģislatīvajos 

instrumentos, ar kuriem reglamentē šādu 

piekļuvi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  80 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Datus, kas minēti 18. panta 1. un 2. 

punktā, dzēš no CIR saskaņā ar datu 

saglabāšanas noteikumiem, kas attiecīgi 

paredzēti [IIS regulā], VIS regulā un 

[ETIAS regulā]. 

1. Datus, kas minēti 18. panta 1. un 2. 

punktā, automātiski dzēš no CIR saskaņā 

ar datu saglabāšanas noteikumiem, kas 

attiecīgi paredzēti [IIS regulā], VIS regulā 

un [ETIAS regulā]. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  81 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Personas datni glabā CIR tik ilgi, 

cik ilgi atbilstošie dati tiek glabāti vismaz 

vienā no informācijas sistēmām, kuru dati 

ir ietverti CIR. Saiknes izveide neietekmē 

katra saistīto datu elementa saglabāšanas 

periodu. 

2. Personas datni glabā CIR tik ilgi, 

cik ilgi atbilstošie dati tiek glabāti vismaz 

vienā no informācijas sistēmām, kuru dati 

ir ietverti CIR. Saiknes izveide neietekmē 

katra saistīto datu elementa saglabāšanas 

periodu. Tiklīdz ir dzēsti visi dati, uz 

kuriem izveido saikni, arī saikne tiek 

automātiski dzēsta. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  82 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Attiecībā uz jebkādu piekļuvi CIR, 

ko piešķir saskaņā ar 20. pantu, eu-LISA 

glabā ierakstus par visām CIR ietvaros 

veiktajām datu apstrādes darbībām. 

Minētie ieraksti jo īpaši ietver šādu 

informāciju: 

2. Attiecībā uz jebkādu piekļuvi CIR, 

ko piešķir saskaņā ar 20. pantu, eu-LISA 

glabā ierakstus par visām CIR ietvaros 

veiktajām datu apstrādes darbībām. 

Minētie ieraksti satur šādu informāciju: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  83 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -a) dalībvalsts iestāde, kas uzsāk 

meklēšanu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  84 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) the results of the query; d) vaicājuma rezultāti un Savienības 

informācijas sistēma, no kuras dati tika 

saņemti; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  85 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) saskaņā ar valsts noteikumiem vai 

Regulu (ES) 2016/794, vai (vajadzības 

gadījumā) Regulu (ES) 45/2001 – tās 

amatpersonas pazīšanas zīme, kura veica 

vaicājumu. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  86 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Papildus tam dalībvalstis glabā ierakstus 

par tās personas individuālajiem un 

unikālajiem lietotāja parametriem, kas 

veic meklēšanu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  87 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Attiecībā uz jebkādu piekļuvi CIR, 

ko piešķir saskaņā ar 21. pantu, eu-LISA 

glabā ierakstus par visām CIR ietvaros 

veiktajām datu apstrādes darbībām. 

Minētie ieraksti jo īpaši ietver šādu 

informāciju: 

3. Attiecībā uz jebkādu piekļuvi CIR, 

ko piešķir saskaņā ar 21. pantu, eu-LISA 

glabā ierakstus par visām CIR ietvaros 

veiktajām datu apstrādes darbībām. 

Minētie ieraksti satur šādu informāciju: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  88 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 3. punkts – -a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -a) dalībvalsts iestāde, kas uzsāk 

meklēšanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  89 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 3. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) vajadzības gadījumā – vaicājuma 

veikšanai izmantotie dati; 

c) vaicājuma veikšanai izmantotie 

dati; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  90 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 3. punkts – d apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) vajadzības gadījumā – vaicājuma 

rezultāti; 

d) vaicājuma rezultāti un Savienības 

informācijas sistēma, no kuras dati tika 

saņemti; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  91 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 3. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) saskaņā ar valsts noteikumiem vai 

Regulu (ES) 2016/794, vai (vajadzības 

gadījumā) Regulu (ES) 45/2001 – tās 

amatpersonas pazīšanas zīme, kura veica 

vaicājumu. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  92 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Papildus tam dalībvalstis glabā ierakstus 

par tās personas individuālajiem un 

unikālajiem lietotāja parametriem, kas 

veic meklēšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  93 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz jebkādu piekļuvi CIR, ko 

piešķir saskaņā ar 22. pantu, eu-LISA 

glabā ierakstus par visām CIR ietvaros 

veiktajām datu apstrādes darbībām. 

Minētie ieraksti jo īpaši ietver šādu 

informāciju: 

Attiecībā uz jebkādu piekļuvi CIR, ko 

piešķir saskaņā ar 22. pantu, eu-LISA 

glabā ierakstus par visām CIR ietvaros 

veiktajām datu apstrādes darbībām. 

Minētie ieraksti satur šādu informāciju: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  94 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) atsauce uz valsts datni; a) piekļuves nolūks un atsauce uz 

valsts datni; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  95 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) vaicājuma veikšanai izmantoto datu 

veids; 

c) dati, kas izmantoti, lai sāktu 

meklēšanu, vai gadījumā, ja meklēšana 

sākta ar biometriskiem datiem, vaicājuma 

veikšanai izmantoto datu veids;  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  96 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 4. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) vaicājuma rezultāti; d) vaicājuma rezultāti un Savienības 

informācijas sistēma, no kuras dati tika 

saņemti; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  97 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 4. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) saskaņā ar valsts noteikumiem vai 

Regulu (ES) 2016/794, vai (vajadzības 

gadījumā) Regulu (ES) 45/2001 – tās 

amatpersonas pazīšanas zīme, kura veica 

vaicājumu, un tās amatpersonas 

pazīšanas zīme, kura lika veikt vaicājumu. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  98 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Papildus tam dalībvalstis glabā ierakstus 

par tās personas individuālajiem un 

unikālajiem lietotāja parametriem, kas 

veic meklēšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  99 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 4. punkts – 2. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kompetentā uzraudzības iestāde, kas 

izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 

2016/679 51. pantu vai saskaņā ar 

Direktīvas 2016/680 41. pantu, ne retāk kā 

reizi sešos mēnešos regulāri verificē 

ierakstus par šādu piekļuvi, lai pārbaudītu, 

vai ir ievērotas 22. panta 1.–3. punktā 

noteiktās procedūras un nosacījumi. 

Kompetentā uzraudzības iestāde, kas 

izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 

2016/679 51. pantu vai saskaņā ar 

Direktīvas (ES) 2016/680 41. pantu, ne 

retāk kā reizi sešos mēnešos regulāri 

verificē ierakstus par šādu piekļuvi, lai 

pārbaudītu, vai ir ievērotas 22. panta 1.–3. 

punktā noteiktās procedūras un nosacījumi. 

eu-LISA dara pieejamu uzraudzības 

iestādēm praktisku rīku, lai pēc iespējas 

atvieglotu un automatizētu ierakstu 

pārbaudīšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  100 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Savienības aģentūras glabā 

ierakstus par vaicājumiem, kurus veikuši 

darbinieki, kas ir pienācīgi pilnvaroti 

izmantot CIR saskaņā ar 22. pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  101 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Šā panta 6. punktā noteiktajos 

nolūkos eu-LISA glabā ierakstus, kas 

saistīti ar personas datnē glabāto datu 

vēsturi. Ar datu vēsturi saistītos ierakstus 

dzēš, kolīdz dati ir dzēsti. 

7. Šā panta 6. punktā noteiktajos 

nolūkos eu-LISA glabā ierakstus, kas 

saistīti ar personas datnē glabāto datu 

vēsturi. Ar datu vēsturi saistītos ierakstus 

automātiski dzēš, kolīdz dati ir dzēsti. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  102 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) [tās dalībvalsts SIRENE birojam, 

kura izveido [SIS brīdinājumu saskaņā ar 

regulu par SIS robežpārbaužu jomā]; 

e) [tās dalībvalsts SIRENE birojam, 

kura izveido vai atjaunina [SIS 

brīdinājumu saskaņā ar regulu par SIS 

robežpārbaužu jomā]; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  103 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Vairāku identitāšu atklāšanu veic 

vienīgi tādēļ, lai salīdzinātu vienā 

informācijas sistēmā pieejamos datus ar 

datiem, kas pieejami citās informācijas 

sistēmās. 

4. Vairāku identitāšu atklāšanu veic 

vienīgi tādēļ, lai salīdzinātu vienā 

Savienības informācijas sistēmā pieejamos 

datus ar datiem, kas pieejami citās 

Savienības informācijas sistēmās. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  104 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 6. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 

tehniskos noteikumus datu saistīšanai no 

dažādām informācijas sistēmām. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 64. 

panta 2. punktā minēto pārbaudes 

Komisija sadarbībā ar eu-LISA ar 

īstenošanas aktiem nosaka tehniskos 

noteikumus datu saistīšanai no dažādām 

Savienības informācijas sistēmām. 

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 

ar 64. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
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procedūru. procedūru. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  105 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja par atšķirīgu identitāšu 

verifikāciju identitātes apstiprinājuma 

datnē atbildīgā iestāde ir robežu iestāde, 

kura ieceļošanas/izceļošanas sistēmā (IIS) 

izveido vai atjaunina personas datni 

saskaņā ar IIS regulas 14. pantu, un ja ir 

iegūta dzeltena saikne, tad robežu iestāde 

veic papildu pārbaudes, kas ir daļa no 

pārbaudes otrajā līnijā. Šīs pārbaudes 

otrajā līnijā laikā robežu iestādei ir 

piekļuve saistītajiem datiem, kas ietverti 

attiecīgajā identitātes apstiprinājuma datnē, 

un minētā iestāde novērtē atšķirīgās 

identitātes un atjaunina saikni saskaņā ar 

31.–33. pantu, un nekavējoties pievieno to 

identitātes apstiprinājuma datnei. 

4. Ja par atšķirīgu identitāšu 

verifikāciju identitātes apstiprinājuma 

datnē atbildīgā iestāde ir robežu iestāde, 

kura ieceļošanas/izceļošanas sistēmā (IIS) 

izveido vai atjaunina personas datni 

saskaņā ar IIS regulas 14. pantu, un ja ir 

iegūta dzeltena saikne, tad robežu iestāde 

veic papildu pārbaudes. Robežu iestādei ir 

piekļuve saistītajiem datiem, kas ietverti 

attiecīgajā identitātes apstiprinājuma datnē, 

un minētā iestāde novērtē atšķirīgās 

identitātes un atjaunina saikni saskaņā ar 

šīs regulas 31.–33. pantu, un nekavējoties 

pievieno to identitātes apstiprinājuma 

datnei. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  106 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 6.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Pirms saņemt atļauju verificēt 

identitātes, 1. un 2. punktā minētie iestāžu 

darbinieki iziet īpašu apmācību par to, kā 

veikt dažādu identitāšu verifikāciju. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  107 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) saistītajos datos ir vieni un tie paši 

identitātes dati, bet atšķirīgi biometriskie 

dati, un atšķirīgās identitātes manuālā 

verifikācija veikta nav; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  108 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Saikni starp datiem no divām vai 

vairākām informācijas sistēmām klasificē 

kā zaļu, ja saistītajos datos nav vieni un tie 

paši biometriskie dati, taču identitātes dati 

ir līdzīgi, un par atšķirīgu identitāšu 

verifikāciju atbildīgā iestāde secināja, ka 

šie saistītie dati attiecas uz divām dažādām 

personām. 

1. Saikni starp datiem no divām vai 

vairākām informācijas sistēmām klasificē 

kā zaļu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

 a) saistītajos datos nav vieni un tie 

paši biometriskie dati, taču to identitātes 

dati ir līdzīgi, un par atšķirīgu identitāšu 

verifikāciju atbildīgā iestāde secināja, ka 

šie saistītie dati attiecas uz divām dažādām 

personām; 

 b) saistītajos datos ir vieni un tie paši 

vai līdzīgi biometriskie dati, un par 

atšķirīgu identitāšu verifikāciju atbildīgā 

iestāde secināja, ka šie saistītie dati 

attiecas uz divām dažādām personām; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  109 

Regulas priekšlikums 

32. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Neskarot [regulā par SIS 

robežpārbaužu jomā, regulā par SIS 

tiesībaizsardzības jomā un regulā par SIS 

atgriešanas jomā] minētos noteikumus 

par brīdinājumu apstrādi SIS un neskarot 

ierobežojumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu 

drošību un sabiedrisko kārtību, nepieļautu 

noziegumus un garantētu, ka netiek 

apdraudēta valsts veikta izmeklēšana, 

gadījumos, kad ir izveidota sarkana saikne, 

par atšķirīgu identitāšu verifikāciju 

atbildīgā iestāde informē attiecīgo personu 

par vairāku nelikumīgu identitāšu esamību. 

4. neskarot ierobežojumus, kas ir 

vajadzīgi, lai aizsargātu drošību un 

sabiedrisko kārtību, nepieļautu noziegumus 

un garantētu, ka netiek apdraudēta valsts 

veikta izmeklēšana, gadījumos, kad ir 

izveidota sarkana saikne, par atšķirīgu 

identitāšu verifikāciju atbildīgā iestāde 

saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 12., 13. 

un 14. pantu informē attiecīgo personu par 

vairāku nelikumīgu identitāšu esamību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  110 

Regulas priekšlikums 

34. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) vajadzības gadījumā – iestāde, kas 

atbild par atšķirīgu identitāšu verifikāciju. 

d) iestāde, kas atbild par atšķirīgu 

identitāšu verifikāciju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  111 

Regulas priekšlikums 

36. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. eu-LISA glabā ierakstus par visām 

vairāku identitāšu detektorā (MID) 

veiktajām datu apstrādes darbībām. 

Minētie ieraksti jo īpaši ietver šādu 

1. eu-LISA glabā ierakstus par visām 

vairāku identitāšu detektorā (MID) 

veiktajām datu apstrādes darbībām. 
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informāciju: Minētie ieraksti satur šādu informāciju: 

Or. en 

Pamatojums 

Informācijas sistēmu tiesību aktu attiecīgās normas par ierakstiem nesatur formulējumu “jo 

īpaši”, kas ir ļoti neskaidrs. 

 

Grozījums Nr.  112 

Regulas priekšlikums 

36. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -a) dalībvalsts iestāde, kas ievada 

vaicājumu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  113 

Regulas priekšlikums 

36. pants – 1. punkts – f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) tās amatpersonas pazīšanas zīme, 

kura veica vaicājumu. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  114 

Regulas priekšlikums 

36. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Papildus tam dalībvalstis glabā ierakstus 

par privātspersonu un tās personas 

unikālajiem lietotāja parametriem, kas 

veic vaicājumu. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  115 

Regulas priekšlikums 

36. pants – -1. punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1. Dalībvalstis nodrošina, ka to datu 

kvalitāte, kurus satur IIS, [ETIAS], VIS, 

SIS, kopējais BMS, CIR un MID, tiek 

stingri uzraudzīta, lai garantētu to 

atbilstību vispārējām prasībām, kas ir 

jāievēro nolūka panākt attiecīgo 

Savienības informācijas sistēmu un 

sadarbspējas komponentu pienācīgu 

darbību. Dalībvalstis papildus tam 

nodrošina, ka visi darbinieki, kas datus 

ievada kādā no šīm sistēmām, ir izgājuši 

iepriekšēju apmācību par datu kvalitāti. 

Or. en 

Pamatojums 

Augsta līmeņa ekspertu grupa ieteica ziņošanas par datu kvalitāti procesus un attiecīgos tās 

apmācības moduļus par datu kvalitāti, kas ir jāiziet darbiniekiem, kuri dalībvalstu līmenī 

atbild par datu ievadīšanu sistēmās. 

 

Grozījums Nr.  116 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. eu-LISA izveido automatizētus datu 

kvalitātes kontroles mehānismus un 

procedūras attiecībā uz datiem, kas glabāti 

IIS, [ETIAS], VIS, SIS, kopējā 

biometrisko datu salīdzināšanas 

pakalpojumā (kopējais BMS), kopējā 

identitātes repozitorijā (CIR) un vairāku 

identitāšu detektorā (MID). 

1. eu-LISA izveido automatizētus datu 

kvalitātes kontroles mehānismus un 

procedūras attiecībā uz datiem, kas tiek 

glabāti IIS, [ETIAS], VIS, SIS, kopējā 

BMS un CIR. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  117 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 IIS, [ETIAS], VIS, SIS, kopējā BMS, CIR 

un MID var ievadīt tikai tādus datus, kas 

atbilst kvalitātes standartu minimumam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  118 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 2. punkts – 1.b daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja kāda iestāde mēģina ievadīt datus, kas 

neatbilst spēkā esošo kvalitātes standartu 

minimumam, tā nekavējoties no sistēmas 

saņem automatizētu brīdinājumu, ka 

datus ievadīt nevar, un ieteikumu par 

paņēmieniem, kā nodrošināt atbilsmi 

minimālajiem kvalitātes standartiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  119 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. eu-LISA regulāri sniedz 

dalībvalstīm ziņojumus par 

automatizētajiem datu kvalitātes kontroles 

mehānismiem un procedūrām un kopējiem 

datu kvalitātes indikatoriem. eu-LISA arī 

3. eu-LISA regulāri sniedz 

dalībvalstīm ziņojumus par 

automatizētajiem datu kvalitātes kontroles 

mehānismiem un procedūrām un kopējiem 

datu kvalitātes indikatoriem.  eu-LISA 
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regulāri sniedz Komisijai ziņojumus par 

jautājumiem, ar ko tā saskārusies, un 

dalībvalstīm, kurus tie skar. 

papildus tam regulāri sniedz Komisijai 

ziņojumus par jautājumiem, ar kuriem tā ir 

saskārusies, un dalībvalstīm, kurus tie skar. 

eu-LISA papildus tam pēc pieprasījuma 

iesniedz Eiropas Parlamentam un 

Padomei šādu ziņojumu. Neviens 

ziņojums, kuru izstrādā saskaņā ar šo 

punktu, nedrīkst saturēt personas datus.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  120 

Regulas priekšlikums 

37.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 37.a pants 

 Pieejamība un reakcijas laiks, kurš 

nepieciešams saziņai 

 Visus sadarbspējas komponentus izstrādā 

un pārvalda tā, lai nodrošinātu to ātrumu, 

raitumu, efektivitāti, kontrolētu pieeju un 

pilnīgu pieejamību, kā tas ir noteikts 

53. panta 1. punktā, un reakcijas laiku 

saskaņā ar dalībvalstu iestāžu operatīvām 

vajadzībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  121 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. UMF standartu izmanto IIS, 

[ETIAS], Eiropas meklēšanas portāla, 

CIR un MID izstrādē, kā arī – vajadzības 

gadījumā – jaunu informācijas apmaiņas 

modeļu un informācijas sistēmu izstrādē, 

ko tieslietu un iekšlietu jomā veic eu-LISA 

2. UMF standartu, ja tas ir iespējams, 

izmanto IIS, [ETIAS], ESP, CIR un MID 

izstrādē, kā arī — vajadzības gadījumā — 

jaunu informācijas apmaiņas modeļu un 

Savienības informācijas sistēmu izstrādē, 

ko tieslietu un iekšlietu jomā veic eu-LISA 
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vai jebkura cita ES struktūra. vai jebkura cita Savienības aģentūra. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  122 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Var apsvērt iespēju izmantot UMF 

standartu vīzu informācijas sistēmā (VIS), 

SIS un visos esošajos vai jaunajos 

pārrobežu informācijas apmaiņas 

modeļos un informācijas sistēmās, ko 

tieslietu un iekšlietu jomā izstrādājušas 

dalībvalstis vai asociētās valstis. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Šai normai nav juridiskas nozīmes, un kā tāda tā regulas normatīvajā tekstā iederīga nav. 

Būtu labāk, ja to pārceltu uz preambulu. 

 

Grozījums Nr.  123 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tiek izveidots centrāls ziņošanas un 

statistikas repozitorijs (CRRS), lai 

atbalstītu IIS, VIS, [ETIAS] un SIS mērķus 

un politikas, operatīvos un datu kvalitātes 

nolūkos iegūtu vairākas sistēmas 

aptverošus statistikas datus un analītiskus 

ziņojumus. 

1. Tiek izveidots centrāls ziņošanas un 

statistikas repozitorijs (CRRS), lai 

atbalstītu IIS, VIS, [ETIAS] un SIS mērķus 

un politikas, operatīvos un datu kvalitātes 

nolūkos nodrošinātu vairākas sistēmas 

aptverošus statistikas datus un analītiskus 

ziņojumus.  

Or. en 

Pamatojums 

Ja tiek izmantots jēdziens “iegūt”, varētu nepareizi domāt, ka tas nozīmē kādu turpmāku 
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apstrādi. 

 

Grozījums Nr.  124 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Eiropols var piekļūt datiem, kurus 

satur CRRS, lai veiktu savus Regulas 

(ES) 2016/794 4. pantā minētos 

uzdevumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  125 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Eiropas un krasta apsardzes 

aģentūra var piekļūt datiem, kurus satur 

CRRS, lai veiktu savus Regulas 

(ES) 2016/1624 8. pantā minētos 

uzdevumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  126 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. eu-LISA padara datus anonīmus un 

reģistrē šādus anonīmus datus centrālajā 

ziņošanas un statistikas repozitorijā 

(CRRS). Process, kura gaitā datus parada 

anonīmus, ir automatizēts. 

3. eu-LISA padara datus anonīmus un 

reģistrē šādus anonīmus datus centrālajā 

ziņošanas un statistikas repozitorijā 

(CRRS). Process, kura gaitā datus parada 

anonīmus, ir automatizēts. eu-LISA 

darbiniekiem tiešu piekļuvi Savienības 

informācijas sistēmās vai sadarbspējas 
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komponentos glabātiem personas datiem 

nepiešķir. 

Or. en 

Pamatojums 

Norma par eu-LISA darbiniekiem ir iekļauta Komisijas priekšlikuma 47. apsvērumā. Tā kā 

apsvērumi nav juridiski saistoši, tā būtu jāpārceļ uz šo pantu. 

 

Grozījums Nr.  127 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 CRRS ietvertie dati nedod iespēju 

identificēt privātpersonas. 

Or. en 

Pamatojums 

Šī daļa tiek pievienota kā svarīga drošības garantija. 

 

Grozījums Nr.  128 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 4. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) centrāla infrastruktūra, kas sastāv 

no datu repozitorija, kurš ļauj ģenerēt 

anonīmus datus; 

a) centrāla infrastruktūra, kas sastāv 

no datu repozitorija un mehānisma, ar 

kuru ģenerētos anonīmos datus var glabāt 

šajā repozitārijā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  129 

Regulas priekšlikums 

40. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) Eiropas Robežu un krasta apsardzes 

aģentūru uzskata par datu pārzini saskaņā 

ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta b) 

punktu attiecībā uz personas datu apstrādi, 

ko veic ETIAS centrālā vienība; 

a) Eiropas Robežu un krasta apsardzes 

aģentūru uzskata par datu pārzini saskaņā 

ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta 

d) punktu attiecībā uz personas datu 

apstrādi, ko veic ETIAS centrālā vienība; 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums ir kļūdas labojums. Regulā 45/2001 “pārzinis” ir definēts 2. panta d) punktā. 

 

Grozījums Nr.  130 

Regulas priekšlikums 

40. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a eu-LISA ir uzskatāma par datu 

pārzini atbilstīgi Regulai 

(EK) Nr. 45/2001 attiecībā uz 

sadarbspējas komponentu informācijas 

drošības pārvaldību. 

Or. en 

Pamatojums 

Alignment to ETIAS text. 

 

Grozījums Nr.  131 

Regulas priekšlikums 

41. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

eu-LISA ir uzskatāma par datu apstrādātāju 

atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. 

panta e) punktam attiecībā uz personas 

datu apstrādi kopējā identitātes 

repozitorijā (CIR). 

eu-LISA ir uzskatāma par datu apstrādātāju 

atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 45/2001 

2. panta e) punktam attiecībā uz personas 

datu apstrādi kopējā BMS, CIR un MID.  
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Or. en 

Pamatojums 

Ir jāpievieno abi trūkstošie sadarbspējas komponenti, kuros īsteno datu apstrādi. ESP 

jāpievieno nav, jo tajā nekāda datu apstrāde nenotiek. 

 

Grozījums Nr.  132 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Gan eu-LISA, gan dalībvalstu 

iestādes nodrošina saskaņā ar šo regulu 

veiktās personu datu apstrādes drošību. eu-

LISA, [ETIAS centrālā vienība] un 

dalībvalstu iestādes sadarbojas ar drošību 

saistītajos uzdevumos. 

1. Gan eu-LISA, gan dalībvalstu 

iestādes, gan Eiropols nodrošina saskaņā 

ar šo regulu veiktās personu datu apstrādes 

drošību. eu-LISA, [ETIAS centrālā 

vienība], Eiropols un dalībvalstu iestādes 

sadarbojas ar drošību saistītajos 

uzdevumos. 

Or. en 

Pamatojums 

Arī Eiropols apstrādā datus, un tāpēc tas ir jāmin šajā pantā. (Neattiecas uz tekstu latviešu 

valodā.) 

 

Grozījums Nr.  133 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) liegtu nepiederošām personām 

piekļuvi datu apstrādes aprīkojumam un 

iekārtām; 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums veikts, lai 43. pantu saskaņotu ar IIS. 
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Grozījums Nr.  134 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) liegtu nepiederošām personām, 

kas izmanto datu pārraides ierīces, iespēju 

lietot automatizētas datu apstrādes 

sistēmas; 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums veikts, lai 43. pantu saskaņotu ar IIS. 

 

Grozījums Nr.  135 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 3. punkts – ha apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ha) nodrošinātu, ka traucējuma 

gadījumā ir iespējams atjaunot uzstādīto 

sistēmu parasto darbību; 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums veikts, lai 43. pantu saskaņotu ar IIS. 

 

Grozījums Nr.  136 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 3. punkts – hb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 hb) nodrošinātu uzticamību, 

garantējot, ka jebkuras sadarbspējas 

komponentu darbības kļūmes tiek 

pienācīgi darītas zināmas; 
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Or. en 

Pamatojums 

Grozījums veikts, lai 43. pantu saskaņotu ar IIS. 

 

Grozījums Nr.  137 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis pieņem 3. punktā 

minētajiem pasākumiem līdzvērtīgus 

pasākumus attiecībā uz drošību saistībā ar 

personas datu apstrādi, ko veic iestādes, 

kurām ir tiesības piekļūt jebkuram 

sadarbspējas komponentam. 

4. Dalībvalstis, Eiropols un ETIAS 

centrālā vienība pieņem 3. punktā 

minētajiem pasākumiem līdzvērtīgus 

pasākumus attiecībā uz drošību saistībā ar 

personas datu apstrādi, ko veic iestādes, 

kurām ir tiesības piekļūt jebkuram 

sadarbspējas komponentam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  138 

Regulas priekšlikums 

43. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

SIS datu konfidencialitāte Datu konfidencialitāte 

Or. en 

Pamatojums 

Nav saprotams, kāpēc pienākumiem nodrošināt datu konfidencialitāti ir jāattiecas tikai uz SIS 

datiem. 

 

Grozījums Nr.  139 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katra dalībvalsts saskaņā ar saviem 

tiesību aktiem piemēro savus noteikumus 

par dienesta noslēpumu vai citas 

līdzvērtīgas prasības attiecībā uz 

konfidencialitāti visām personām un visām 

struktūrām, kam jāstrādā ar SIS datiem, 

kuriem ir piekļūts ar jebkura sadarbspējas 

komponenta starpniecību. Minētais 

pienākums ir spēkā arī pēc tam, kad šīs 

personas vairs neieņem attiecīgo amatu vai 

netiek nodarbinātas vai kad šo struktūru 

darbība ir izbeigta. 

1. Katra dalībvalsts saskaņā ar saviem 

tiesību aktiem piemēro savus noteikumus 

par dienesta noslēpumu vai citas 

līdzvērtīgas prasības attiecībā uz 

konfidencialitāti visām personām un visām 

struktūrām, kam ir jāstrādā ar SIS datiem 

un kuras tiem saskaņā ar dalībvalsts 

tiesībām piekļūst, izmantojot jebkuru 

sadarbspējas komponentu. Minētais 

pienākums ir spēkā arī pēc tam, kad šīs 

personas vairs neieņem attiecīgo amatu vai 

netiek nodarbinātas vai kad šo struktūru 

darbība ir izbeigta. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  140 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Neskarot Eiropas Savienības 

Civildienesta noteikumu un Savienības 

pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 

17. pantu, eu-LISA visiem saviem 

darbiniekiem, kuri strādā ar SIS datiem, 

piemēro pienācīgus noteikumus par 

dienesta noslēpumu vai citas līdzvērtīgas 

prasības attiecībā uz konfidencialitāti 

atbilstīgi standartiem, kas pielīdzināmi 1. 

punktā paredzētajiem. Šis pienākums ir 

spēkā arī pēc tam, kad minētās personas 

vairs neieņem attiecīgo amatu vai netiek 

nodarbinātas, vai viņu darbība ir izbeigta. 

2. Neskarot Eiropas Savienības 

Civildienesta noteikumu un Savienības 

pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 

17. pantu, eu-LISA visiem saviem 

darbiniekiem, kuri strādā ar datiem, 

piemēro attiecīgus noteikumus par dienesta 

noslēpumu vai citas līdzvērtīgas prasības 

attiecībā uz konfidencialitāti atbilstīgi 

standartiem, kas ir pielīdzināmi šā panta 

1. punktā paredzētajiem. Šis pienākums ir 

spēkā arī pēc tam, kad minētās personas 

vairs neieņem attiecīgo amatu vai netiek 

nodarbinātas, vai viņu darbība ir izbeigta. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  141 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Ja eu-LISA vai kāda dalībvalsts 

sadarbojas ar ārējiem darbuzņēmējiem 

tādu uzdevumu veikšanā, kas attiecas uz 

sadarbspējas komponentiem, tā stigri 

uzrauga minētā darbuzņēmēja darbību, 

lai nodrošinātu visu šīs regulas normu 

ievērošanu, tostarp, jo īpaši attiecībā uz 

drošību, konfidencialitāti un datu 

aizsardzību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  142 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Neskarot paziņošanu par personas 

datu aizsardzības pārkāpumu, ievērojot 

Regulas (ES) 2016/679 33. pantu, 

Direktīvas (ES) 2016/680 30. pantu vai 

abus, dalībvalstis paziņo Komisijai, eu-

LISA un Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītājam par drošības incidentiem. Ja 

noticis drošības incidents saistībā ar 

sadarbspējas komponentu centrālo 

infrastruktūru, eu-LISA par to paziņo 

Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītājam. 

3. Neskarot paziņošanu par personas 

datu aizsardzības pārkāpumu, kas ir 

noteikts Regulas (ES) 2016/679 33. pantā, 

Direktīvas (ES) 2016/680 30. pantā vai 

abos, dalībvalstis un Eiropols nekavējoties 

paziņo Komisijai, eu-LISA un Eiropas 

Datu aizsardzības uzraudzītājam par visiem 

drošības incidentiem. Ja ir noticis drošības 

incidents saistībā ar sadarbspējas 

komponentu centrālo infrastruktūru, eu-

LISA par to paziņo Komisijai un Eiropas 

Datu aizsardzības uzraudzītājam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  143 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Informāciju par drošības incidentu, 

kam ir vai var būt ietekme uz sadarbspējas 

komponentu darbību vai uz datu 

pieejamību, integritāti un konfidencialitāti, 

sniedz dalībvalstīm un par to ziņo atbilstīgi 

incidentu pārvaldības plānam, ko nodrošina 

eu-LISA. 

4. Informāciju par drošības incidentu, 

kam ir vai var būt ietekme uz sadarbspējas 

komponentu darbību vai uz datu 

pieejamību, integritāti un konfidencialitāti, 

nekavējoties sniedz dalībvalstīm, ja 

nepieciešams — ETIAS centrālajai 

vienībai, un Eiropolam un par to ziņo 

atbilstīgi incidentu pārvaldības plānam, ko 

nodrošina eu-LISA. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  144 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Attiecīgās dalībvalstis un eu-LISA 

drošības incidenta gadījumā sadarbojas. 

Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka šīs 

sadarbības procedūras kārtību. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 64. 

panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. 

5. Attiecīgās dalībvalstis, ETIAS 

centrālā vienība, Eiropols un eu-LISA 

drošības incidenta gadījumā sadarbojas. 

Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka šīs 

sadarbības procedūras kārtību. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

64. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru.  

Or. en 

Pamatojums 

Veicot šo grozījumu, tiek izpildīts ieteikums tekstu saskaņot ar ETIAS tekstu. 

 

Grozījums Nr.  145 

Regulas priekšlikums 

45. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis un attiecīgās ES struktūras 

nodrošina, ka katra iestāde, kurai ir tiesības 

piekļūt sadarbspējas komponentiem, veic 

Dalībvalstis un attiecīgās Savienības 

aģentūras nodrošina, ka katra iestāde, 

kurai ir tiesības piekļūt sadarbspējas 
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vajadzīgos pasākumus, lai uzraudzītu 

minētās iestādes atbilstību šai regulai, un 

vajadzības gadījumā sadarbojas ar 

uzraudzības iestādi. 

komponentiem, veic vajadzīgos 

pasākumus, lai uzraudzītu minētās iestādes 

atbilstību šai regulai, un sadarbojas ar 

uzraudzības iestādi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  146 

Regulas priekšlikums 

45.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 45.a pants 

 Sankcijas 

 Dalībvalstis paredz noteikumus par 

sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 

pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 

pasākumus, lai nodrošinātu to 

piemērošanu. Paredzētie sodi ir iedarbīgi, 

samērīgi un preventīvi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  147 

Regulas priekšlikums 

45.b pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 45.b pants 

 Atbildība 

 1.  Neskarot tiesības uz kompensāciju 

no pārziņa vai apstrādātāja un pārziņa vai 

apstrādātāja atbildību saskaņā ar Regulu 

(EK) 45/2001, Regulu (ES) 2016/679 un 

Direktīvu (ES) 2016/680: 

 a) jebkurai personai vai dalībvalstij, 

kurai ir nodarīts materiāls vai nemateriāls 

kaitējums tādas nelikumīgas personas 

datu apstrādes darbības vai jebkuras citas 
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ar šo regulu nesaderīgas tādas rīcības 

rezultātā, kuru ir veikusi dalībvalsts, ir 

tiesības no minētās dalībvalsts saņemt 

kompensāciju; 

 b) jebkurai personai vai dalībvalstij, 

kurai ir nodarīts materiāls vai nemateriāls 

kaitējums jebkuras ar šo regulu 

nesaderīgas eu-LISA rīcības rezultātā, ir 

tiesības no minētās aģentūras saņemt 

kompensāciju. eu-LISA arī ir atbildīga 

par nelikumīgām personas datu apstrādes 

darbībām atbilstoši tās lomai kā 

apstrādātājai vai — attiecīgā gadījumā — 

pārzinei. 

 Attiecīgo dalībvalsti vai eu-LISA pilnībā 

vai daļēji atbrīvo no to atbildības, ja tās 

pierāda, ka nav atbildīgas par notikumu, 

kas ir izraisījis minēto kaitējumu. 

 2. Ja sakarā ar to, ka kāda dalībvalsts nav 

ievērojusi šajā regulā noteiktus 

pienākumus, ir nodarīts kaitējums 

sadarbspējas komponentiem, minētā 

dalībvalsts ir atbildīga par šādu 

kaitējumu, izņemot gadījumu, kad un 

ciktāl eu-LISA vai cita dalībvalsts, kurai 

ir jāievēro šī regula, nav veikusi 

saprātīgus pasākumus, lai kaitējumu 

novērstu vai mazinātu tā sekas. 

 3. Pret dalībvalsti vērstas prasības par 

kompensāciju par kaitējumu, kas ir 

minētas 1. un 2. punktā, reglamentē 

atbildētājas dalībvalsts tiesību akti. Pret 

pārzini vai eu-LISA vērstām 

kompensācijas prasībām par kaitējumu, 

kas ir minētas 1. un 2. punktā, piemēro 

Līgumos paredzētos nosacījumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  148 

Regulas priekšlikums 

46. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Neskarot Regulas (EK) Nr. 

45/2001 11. un 12. pantā un Regulas (ES) 

2016/679 13. un 14. pantā minētās 

tiesības uz informāciju, personas, kuru 

dati ir glabāti kopējā biometrisko datu 

salīdzināšanas pakalpojumā, kopējā 

identitātes repozitorijā vai vairāku 

identitāšu detektorā, viņu datu vākšanas 

brīdī tiek informētas par personas datu 

apstrādi, ko veic šīs regulas vajadzībām, 

tostarp par attiecīgo datu pārziņu 

identitāti un kontaktinformāciju, un par 

procedūrām, saskaņā ar kurām tiek 

īstenotas viņu tiesības uz piekļuvi, 

labošanu un dzēšanu, kā arī par Eiropas 

Datu aizsardzības uzraudzītāja un 

dalībvalsts valsts uzraudzības iestādes, kas 

atbild par datu vākšanu, 

kontaktinformāciju; minēto informēšanu 

veic iestāde, kura vāc šo personu datus. 

1. Iestāde, kas vāc to personu datus, 

kuru dati tiek glabāti kopējā biometrisko 

datu salīdzināšanas pakalpojumā, kopējā 

identitātes repozitorijā vai vairāku 

identitāšu detektorā, sniedz tām 

informāciju, kas ir jāsniedz saskaņā ar 

Regulas (EK) 45/2001 11., 12. pantu un 

Regulas (ES) 2016/679 12., 13. un 

14. pantu, tā, kā tas ir prasīts šajos 

noteikumos. Minētā iestāde sniedz 

informāciju brīdī, kad minēto personu 

datus ievāc. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  149 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 

45/2001 13., 14., 15. un 16. pantā un 

Regulas (ES) 2016/679 15., 16., 17. un 18. 

pantā noteiktās tiesības, ikvienai personai 

ir tiesības vērsties pie dalībvalsts, kura ir 

atbildīga par atšķirīgu identitāšu manuālo 

verifikāciju, vai pie jebkuras dalībvalsts, 

kas izskata pieprasījumu un atbild uz to. 

1. Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 

45/2001 13., 14., 15. un 16. pantā un 

Regulas (ES) 2016/679 15., 16., 17. un 

18. pantā noteiktās tiesības attiecībā uz 

personas datu apstrādi CIR, kopējā BMS 

un MID, ikvienai personai ir tiesības 

vērsties pie dalībvalsts, kura ir atbildīga par 

atšķirīgu identitāšu manuālo verifikāciju, 

vai pie jebkuras citas dalībvalsts, kas 

izskata pieprasījumu un atbild uz to. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  150 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalsts, kas ir atbildīga par 

atšķirīgu identitāšu manuālo verifikāciju 

saskaņā ar 29. pantu, vai dalībvalsts, kurai 

iesniegts pieprasījums, uz šādiem 

pieprasījumiem atbild 45 dienu laikā pēc 

pieprasījuma saņemšanas. 

2. Dalībvalsts, kas ir atbildīga par 

atšķirīgu identitāšu manuālo verifikāciju, 

kas ir reglamentēta 29. pantā, vai 

dalībvalsts, kurai ir iesniegts pieprasījums, 

uz šādiem pieprasījumiem atbild, cik vien 

ātri iespējams, un ne vēlāk kā 45 dienu 

laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  151 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja pieprasījums par personas datu 

labošanu vai dzēšanu ir iesniegts 

dalībvalstij, kas nav atbildīgā dalībvalsts, 

tad dalībvalsts, kurai iesniegts 

pieprasījums, septiņu dienu laikā sazinās ar 

atbildīgās dalībvalsts iestādēm, un atbildīgā 

dalībvalsts 30 dienu laikā pēc šādas 

sazināšanās pārbauda datu pareizību un 

datu apstrādes likumību. 

3. Ja pieprasījums par piekļuvi 

personas datiem, to labošanu vai dzēšanu ir 

iesniegts dalībvalstij, kas nav atbildīgā 

dalībvalsts, tad dalībvalsts, kurai 

pieprasījums ir iesniegts, septiņu dienu 

laikā sazinās ar atbildīgās dalībvalsts 

iestādēm, un atbildīgā dalībvalsts, cik vien 

ātri iespējams, un ne vēlāk kā 30 dienu 

laikā pēc šādas sazināšanās pārbauda datu 

pareizību un datu apstrādes likumību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  152 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja pēc pārbaudes tiek konstatēts, ka 

vairāku identitāšu detektorā (MID) 

4. Ja pēc pārbaudes tiek konstatēts, ka 

CIR, kopējā BMS un MID glabātie dati 
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glabātie dati neatbilst faktiem vai ir 

reģistrēti nelikumīgi, tad atbildīgā 

dalībvalsts vai – vajadzības gadījumā – 

dalībvalsts, kurai iesniegts pieprasījums, 

labo vai dzēš šos datus. 

neatbilst faktiem vai ir reģistrēti 

nelikumīgi, tad atbildīgā dalībvalsts vai — 

vajadzības gadījumā — dalībvalsts, kurai ir 

iesniegts pieprasījums, šos datus 

nekavējoties labo vai dzēš. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  153 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja atbildīgā dalībvalsts ievieš 

grozījumus MID glabātajos datus to 

derīguma laikā, atbildīgā dalībvalsts veic 

27. pantā un – vajadzības gadījumā – 29. 

pantā paredzēto apstrādi, lai noteiktu, vai 

grozītie dati ir jāsaista. Ja apstrāde 

neuzrāda nevienu trāpījumu, atbildīgā 

dalībvalsts vai – vajadzības gadījumā – 

dalībvalsts, kurai iesniegts pieprasījums, 

dzēš datus no identitātes apstiprinājuma 

datnes. Ja automatizētā apstrāde uzrāda 

vienu vai vairākus trāpījumus, atbildīgā 

dalībvalsts izveido vai atjaunina attiecīgo 

saikni saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas 

noteikumiem. 

5. Ja atbildīgā dalībvalsts ievieš 

grozījumus CIR, kopējā BMS vai MID 

glabātajos datos to derīguma laikā, 

atbildīgā dalībvalsts veic 27. pantā un — 

vajadzības gadījumā — 29. pantā 

paredzēto apstrādi, lai noteiktu, vai grozītie 

dati ir jāsaista. Ja apstrāde neuzrāda 

nevienu trāpījumu, atbildīgā dalībvalsts vai 

— vajadzības gadījumā — dalībvalsts, 

kurai pieprasījums ir iesniegts, dzēš datus 

no identitātes apstiprinājuma datnes. Ja 

automatizētā apstrāde uzrāda vienu vai 

vairākus trāpījumus, atbildīgā dalībvalsts 

izveido vai atjaunina attiecīgo saikni 

saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas 

noteikumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  154 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Ja atbildīgā dalībvalsts vai – 

vajadzības gadījumā – dalībvalsts, kurai 

iesniegts pieprasījums, nepiekrīt tam, ka 

vairāku identitāšu detektorā (MID) 

6. Ja atbildīgā dalībvalsts vai — 

vajadzības gadījumā — dalībvalsts, kurai 

pieprasījums ir iesniegts, nepiekrīt tam, ka 

CIR, kopējā BMS vai MID glabātie dati 
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glabātie dati neatbilst faktiem vai ir 

reģistrēti nelikumīgi, minētā dalībvalsts 

pieņem administratīvu lēmumu, kurā 

attiecīgajai personai nekavējoties rakstiski 

paskaidrots, kāpēc valsts atsakās labot vai 

dzēst datus, kas attiecas uz šo personu. 

neatbilst faktiem vai ir reģistrēti 

nelikumīgi, minētā dalībvalsts pieņem 

administratīvu lēmumu, kurā attiecīgajai 

personai nekavējoties rakstiski tiek 

paskaidrots, kāpēc valsts atsakās labot vai 

dzēst datus, kas attiecas uz šo personu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  155 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Ar šo lēmumu attiecīgajai personai 

arī sniedz informāciju, kurā izskaidrota 

iespēja pārsūdzēt lēmumu, kas pieņemts 

saistībā ar 3. punktā minēto pieprasījumu, 

un – vajadzības gadījumā – informāciju 

par to, kā celt prasību vai iesniegt sūdzību 

kompetentajās iestādēs vai tiesās, kā arī 

informāciju par jebkādu palīdzību, tostarp 

kompetento valsts uzraudzības iestāžu 

palīdzību. 

7. Ar šo lēmumu attiecīgajai personai 

papildus tam sniedz informāciju, kurā tiek 

izskaidrota iespēja pārsūdzēt lēmumu, kas 

ir pieņemts saistībā ar 3. punktā minēto 

pieprasījumu, un informāciju par to, kā celt 

prasību vai iesniegt sūdzību kompetentajās 

iestādēs vai tiesās, kā arī informāciju par 

jebkādu palīdzību, tostarp kompetento 

valsts uzraudzības iestāžu palīdzību, klāt 

pievienojot kontaktinformāciju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  156 

Regulas priekšlikums 

48. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Personas datus, kuri glabāti sadarbspējas 

komponentos vai kuriem piekļūst ar 

sadarbspējas komponentu palīdzību, 

nenosūta vai nedara pieejamus nevienai 

trešai valstij, starptautiskai organizācijai 

vai privātai struktūrai, izņemot nosūtīšanu 

Interpolam, lai veiktu [ETIAS regulas 18. 

panta 2. punkta b) un m) apakšpunktā] 

minēto automatizēto apstrādi, vai Regulas 

Neskarot [ETIAS regulas 55. pantu], 

Regulas (ES) 2017/2226 44. pantu, 

Regulas (EK) Nr. 676/2008 31. pantu un 

Interpola datubāzēs veiktus vaicājumus, 

izmantojot ESP, saskaņā ar šīs regulas 

9. panta 5. punktu, personas datus, kuri 

tiek glabāti sadarbspējas komponentos vai 

kuriem piekļūst ar sadarbspējas 

komponentu palīdzību, nenosūta vai nedara 
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(ES) 2016/399 8. panta 2. punkta nolūkos. 

Šāda personas datu nosūtīšana 

Interpolam atbilst Regulas (EK) Nr. 

45/2001 9. panta un Regulas (ES) 

2016/679 V nodaļas noteikumiem. 

pieejamus nevienai trešai valstij, 

starptautiskai organizācijai vai privātai 

struktūrai. Šāda personas datu nosūtīšana 

Interpolam atbilst Regulas (EK) 

Nr. 45/2001 9. panta un Regulas (ES) 

2016/679 V nodaļas noteikumiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir jāmin normas, kurās ir reglamentēta datu nosūtīšana no attiecīgajām IT sistēmām. 

Papildus tam ir jāmin arī vienīgā jaunā šīs regulas norma par nosūtīšanām, proti, par 

Interpola datu vaicājumiem, izmantojot ESP. Tādas automātiskās apstrādes juridiskais 

pamats, ko veic iesnieguma par ieceļošanas atļauju novērtēšanas nolūkā, ir paredzēts ETIAS 

regulā un šajā regulā ir jāsvītro. 

 

Grozījums Nr.  157 

Regulas priekšlikums 

49. pants – -1. punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka 

Regulas (ES) 2016/679 51. panta 

1. punktā minētā uzraudzības iestāde 

neatkarīgi uzrauga tās personas datu 

apstrādes likumību, ko saskaņā ar šo 

regulu veic attiecīgā dalībvalsts. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  158 

Regulas priekšlikums 

49. pants – -1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.a Ikviena dalībvalsts nodrošina, ka 

tās normatīvo un administratīvo aktu 

noteikumi, kas ir pieņemti, ievērojot 

Direktīvu (ES) 2016/680, ir piemērojami 

arī attiecībā uz policijas iestāžu un 

izraudzīto iestāžu piekļuvi sadarbspējas 
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komponentiem, tostarp attiecībā uz to 

personu tiesībām, kuru datiem šādā veidā 

tās piekļūst. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  159 

Regulas priekšlikums 

49. pants – -1.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.b Direktīvas (ES) 2016/680 41. panta 

1. punktā minētā uzraudzības iestāde 

uzrauga, lai dalībvalstu policijas iestāžu 

un izraudzīto iestāžu piekļuve personas 

datiem būtu likumīga. Attiecīgi tiek 

piemērots šī regulas 49. panta 2. un 2.a 

punkts. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  160 

Regulas priekšlikums 

49. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Uzraudzības iestāde vai saskaņā ar 

Regulas (ES) 2016/679 49. pantu 

izraudzītās iestādes nodrošina, ka vismaz 

reizi četros gados tiek veikta atbildīgo 

valsts iestāžu veikto datu apstrādes darbību 

revīzija saskaņā ar attiecīgiem 

starptautiskiem revīzijas standartiem. 

1. Uzraudzības iestāde vai iestādes, 

kas ir minētas Regulas (ES) 2016/679 

51. panta 1. punktā, nodrošina, ka vismaz 

reizi četros gados tiek īstenota atbildīgo 

valsts iestāžu veikto datu apstrādes darbību 

revīzija saskaņā ar attiecīgiem 

starptautiskiem revīzijas standartiem. 

Minētās revīzijas rezultātus var ņemt vērā 

izvērtējumos, kurus veic saskaņā ar 

mehānismu, kurš ir izveidots ar Padomes 

Regulu (ES) Nr. 1053/20131a. Regulas 

(ES) 2016/679 51. panta 1. punktā 

minētās uzraudzības iestādes katru gadu 

publisko datu labošanas, papildināšanas 

vai dzēšanas vai apstrādes ierobežojumu 
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pieprasījumu skaitu, informāciju par 

turpmāk veiktajām darbībām un pēc 

attiecīgo personu pieprasījuma veikto 

labojumu, papildinājumu, dzēšanu un 

apstrādes ierobežojumu skaitu. 

 __________________ 

 1a Padomes 2013. gada 7. oktobra Regula 

(ES) Nr. 1053/2013, ar ko izveido 

izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu, 

lai pārbaudītu Šengenas acquis 

piemērošanu, un ar ko atceļ Izpildu 

komitejas lēmumu (1998. gada 16. 

septembris), ar ko izveido Šengenas 

izvērtēšanas un īstenošanas pastāvīgo 

komiteju (OV L 295, 6.11.2013., 27. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  161 

Regulas priekšlikums 

49. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis uzraudzības iestādēm 

nodrošina pietiekamus resursus saskaņā ar 

šo regulu uzticēto uzdevumu veikšanai. 

2. Dalībvalstis savai uzraudzības 

iestādei nodrošina pietiekamus resursus, lai 

tā varētu izpildīt šajā regulā noteiktos 

uzdevumus, un piekļuvi tādu personu 

sniegtām konsultācijām, kurām ir 

pietiekamas zināšanas par 

biometriskajiem datiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  162 

Regulas priekšlikums 

49. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis sniedz jebkādu 

informāciju, ko ir pieprasījusi Regulas 
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(ES) 2016/679 51. panta 1. punktā minētā 

uzraudzības iestāde, un jo īpaši tai sniedz 

informāciju par darbībām, kas ir veiktas 

saskaņā ar tām šajā regulā noteiktajiem 

pienākumiem. Dalībvalstis nodrošina 

Regulas (ES) 2016/679 51. panta 

1. punktā minētajām uzraudzības 

iestādēm piekļuvi saviem ierakstiem un 

ļauj tām jebkurā laikā iekļūt visās savās 

sadarbspējas nolūkā izmantotajās telpās. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  163 

Regulas priekšlikums 

50. pants – -1. daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 

saskaņā ar šo regulu ir atbildīgs par eu-

LISA, Eiropola un Eiropas Robežu un 

krasta apsardzes aģentūras veikto 

personas datu apstrādes darbību 

uzraudzību un par to, lai tiktu 

nodrošināta šādu darbību veikšana 

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 un 

šo regulu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  164 

Regulas priekšlikums 

50. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 eu-LISA Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītājam sniedz pieprasīto 

informāciju, nodrošina tam piekļuvi 

visiem dokumentiem un ierakstiem, kas ir 

minēti 10., 16., 24. un 36. pantā, kā arī 

ļauj jebkurā laikā iekļūt visās savās 
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telpās. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  165 

Regulas priekšlikums 

51. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītājs rīkojas ciešā sadarbībā ar 

valstu uzraudzības iestādēm attiecībā uz 

konkrētiem jautājumiem, kuros 

nepieciešama valsts iesaistīšanās, jo īpaši 

tad, ja Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītājs vai valsts uzraudzības iestāde 

konstatē nozīmīgas neatbilstības Eiropas 

Savienības dalībvalstu praksē vai atklāj, 

iespējams, nelikumīgu nosūtīšanu, kas 

veikta, izmantojot sadarbspējas 

komponentu sakaru kanālus, vai saistībā 

ar jautājumiem, kurus izvirzījusi viena vai 

vairākas valstu uzraudzības iestādes par 
šīs regulas īstenošanu un interpretāciju. 

1. Uzraudzības iestādes un Eiropas 

Datu aizsardzības uzraudzītājs, katrs 

rīkojoties savas attiecīgās kompetences 

robežās, aktīvi sadarbojas, ievērojot savus 

attiecīgos pienākumus, un nodrošina 

koordinētu sadarbspējas komponentu 

izmantošanas un šīs regulas noteikumu 

piemērošanas uzraudzību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  166 

Regulas priekšlikums 

51. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Gadījumos, kas minēti 1. punktā, 

nodrošina koordinētu uzraudzību saskaņā 

ar Regulas (ES) XXXX/2018 [pārskatītās 

Regulas (EK) Nr. 45/2001] 62. pantu. 

2. Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītājs un uzraudzības iestādes, ja 

tas ir nepieciešams, veic attiecīgas 

informācijas apmaiņu, savstarpēji palīdz 

veikt revīzijas un pārbaudes, izskata 

jebkādas grūtības attiecībā uz šīs regulas 

interpretāciju vai piemērošanu, novērtē 

neatkarīgas uzraudzības vai datu subjektu 

tiesību īstenošanā radušās problēmas, 
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izstrādā saskaņotus priekšlikumus par 

kopīgiem visu problēmu risinājumiem un 

veicina izpratni par datu aizsardzības 

tiesībām. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis punkts ir vienīgais visā priekšlikumā, kurā Komisija piemin priekšlikumu par Regulas 

45/2001 pārskatīšanu, savukārt pārējā regulā tā atsaucas tikai uz spēkā esošo regulu. Tā kā 

jaunā regula vēl pieņemta nav, lietderīgāk šķiet saglabāt šo normu redakcijā, kāda tā ir IT 

sistēmās. 

 

Grozījums Nr.  167 

Regulas priekšlikums 

51. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šā panta 2. punkta nolūkā 

uzraudzības iestādes un Eiropas Datu 

aizsardzības uzraudzītājs vismaz divas 

reizes gadā tiekas ar Regulu (ES) 

2016/679 izveidotajā Eiropas Datu 

aizsardzības kolēģijā (“Eiropas Datu 

aizsardzības kolēģija”). Izmaksas par 

minēto sanāksmju rīkošanu sedz kolēģija, 

un kolēģija tās arī rīko. Reglamentu 

pieņem pirmajā sanāksmē. Turpmākās 

darba metodes izstrādā kopīgi pēc 

vajadzības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  168 

Regulas priekšlikums 

51. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 

Eiropas Parlamentam, Padomei, 

Komisijai, Eiropolam, Eiropas Robežu un 
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krasta apsardzes aģentūrai un eu-LISA 

divu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā un reizi divos gados pēc tam nosūta 

kopīgu ziņojumu par darbību. Šajā 

ziņojumā iekļauj nodaļu par katru 

dalībvalsti, ko sagatavo attiecīgās 

dalībvalsts uzraudzības iestāde. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  169 

Regulas priekšlikums 

52. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. eu-LISA savos tehniskajos centros 

mitina sadarbspējas komponentus un 

nodrošina šajā regulā noteiktās funkcijas 

saskaņā ar 53. panta 1. punktā minētajiem 

drošības, pieejamības, kvalitātes un ātruma 

nosacījumiem. 

2. eu-LISA savos tehniskajos centros 

mitina sadarbspējas komponentus un 

nodrošina šajā regulā noteiktās funkcijas 

saskaņā ar 37. un 37.a pantā un 53. panta 

1. punktā minētajiem drošības, 

pieejamības, kvalitātes un ātruma 

nosacījumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  170 

Regulas priekšlikums 

52. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

eu-LISA ir atbildīga par sadarbspējas 

komponentu izstrādi un par jebkādiem 

pielāgojumiem, kas vajadzīgi, lai izveidotu 

sadarbspēju starp IIS, VIS, [ETIAS], SIS, 

Eurodac un [ECRIS-TCN sistēmas] 

centrālajām sistēmām, kā arī starp Eiropas 

meklēšanas portālu, kopējo pakalpojumu 

biometrisko datu salīdzināšanai, kopējo 

identitātes repozitoriju un vairāku 

identitāšu detektoru. 

eu-LISA ir atbildīga par sadarbspējas 

komponentu koncepciju un izstrādi un par 

jebkādiem pielāgojumiem, kas ir vajadzīgi, 

lai izveidotu sadarbspēju starp IIS, VIS, 

[ETIAS], SIS, Eurodac un [ECRIS-TCN 

sistēmas] centrālajām sistēmām, kā arī 

starp ESP, kopējo BMS, CIR, MID un 

CRRS. 
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Or. en 

Pamatojums 

Grozījums ir izdarīts, lai veiktu papildinājumu, kas bija jāveic 39. panta 2. punkta dēļ. 

 

Grozījums Nr.  171 

Regulas priekšlikums 

52. pants – 3. punkts – 4. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izstrāde sastāv no tehnisko specifikāciju 

izstrādes un ieviešanas, testēšanas un 

projekta vispārējās koordinācijas. 

Izstrāde sastāv no tehnisko specifikāciju 

izstrādes un ieviešanas, testēšanas un 

projekta vispārējās vadības un 

koordinācijas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  172 

Regulas priekšlikums 

53. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pēc katra sadarbspējas komponenta 

darbības uzsākšanas eu-LISA ir atbildīga 

par centrālās infrastruktūras un valstu 

vienoto saskarņu tehnisko pārvaldību. 

Sadarbībā ar dalībvalstīm tā vienmēr 

nodrošina labāko pieejamo tehnoloģiju, 

pamatojoties uz izmaksu lietderīguma 

analīzi. eu-LISA arī ir atbildīga par 6., 12., 

17., 25. un 39. pantā minētās komunikāciju 

infrastruktūras tehnisko pārvaldību. 

Pēc katra sadarbspējas komponenta 

darbības uzsākšanas eu-LISA ir atbildīga 

par sadarbspējas komponentu centrālās 

infrastruktūras tehnisko un drošības 

pārvaldību, tostarp par uzturēšanu un 

tehnoloģisko attīstību. Sadarbībā ar 

dalībvalstīm tā nodrošina, ka vienmēr tiek 

izmantotas labākās pieejamās 

tehnoloģijas, pamatojoties uz izmaksu 

lietderīguma analīzi. eu-LISA ir atbildīga 

arī par 6., 12., 17., 25. un 39. pantā minētās 

komunikāciju infrastruktūras tehnisko 

pārvaldību un drošību. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  173 

Regulas priekšlikums 

53. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Sadarbspējas komponentu tehniskā 

pārvaldība ir visi tie uzdevumi, kuri 

vajadzīgi, lai 24 stundas diennaktī 7 dienas 

nedēļā nodrošinātu sadarbspējas 

komponentu darbību saskaņā ar šo regulu, 

it īpaši uzturēšanas darbi un tehniskā 

izstrāde, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka 

komponentu darbības tehniskā kvalitāte ir 

apmierinošā līmenī, jo īpaši attiecībā uz 

reakcijas laiku, kurš vajadzīgs, lai sazinātos 

ar centrālajām infrastruktūrām saskaņā ar 

tehniskajām specifikācijām. 

Sadarbspējas komponentu tehnisko 

pārvaldību veido visi tie uzdevumi, kuri ir 

vajadzīgi, lai 24 stundas diennaktī 7 dienas 

nedēļā nodrošinātu sadarbspējas 

komponentu darbību saskaņā ar šo regulu, 

it īpaši uzturēšanas darbi un tehniskā 

izstrāde, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, 

ka komponentu darbības tehniskā kvalitāte 

ir apmierinošā līmenī, jo īpaši attiecībā uz 

reakcijas laiku, kurš ir vajadzīgs, lai 

sazinātos ar centrālajām infrastruktūrām 

saskaņā ar tehniskajām specifikācijām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  174 

Regulas priekšlikums 

53. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Sadarbspējas komponentu drošības 

pārvaldību veido visi tie uzdevumi, kas ir 

vajadzīgi, lai saskaņā ar šo regulu 

nodrošinātu visu sadarbspējas 

komponentu integritāti, konfidencialitāti 

un pieejamību, un jo īpaši preventīvie 

pasākumi, ar kuriem novērš fiziskos un IT 

drošības incidentus, un darbības, kas ir 

jāveic, lai uz minētajiem incidentiem 

reaģētu un likvidētu to sekas, ja tie ir 

neizbēgami. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  175 

Regulas priekšlikums 

54.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 54.a pants 

 Eiropola pienākumi 

 1. Eiropols nodrošina to vaicājumu 

apstrādi, kuri ar ESP un kopējā BMS 

starpniecību tiek veikti Eiropola datos, un 

atbilstīgi pielāgo sava projekta 

“Meklēšana Eiropola sistēmās” (QUEST) 

saskarni pamataizsardzības līmeņa (BPL) 

datiem. 

 2. Eiropols ir atbildīgs par savu 

pienācīgi pilnvaroto darbinieku 

pārvaldību un organizēšanu, lai saskaņā 

ar šo regulu izmantotu atkarībā no ESP 

un CIR un nodrošinātu piekļuvi tiem, kā 

arī par minēto darbinieku un viņu profilu 

saraksta izveidi un regulāru 

atjaunināšanu. 

 3. Eiropolam veicot datu apstrādi 

saskaņā ar šo regulu, ir jāievēro arī 

Regula 2016/794. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  176 

Regulas priekšlikums 

55.a pants – 1. daļa 

Regula (ES) 2016/399 

8. pants – 4.a punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Robežsargs otrajā līnijā veic vaicājumu 

vairāku identitāšu detektorā un kopējā 

identitātes repozitorijā, kas minēts 

[Regulas 2018/XX par sadarbspēju 4. panta 

35. punktā], vai Šengenas Informācijas 

sistēmā vai abos, lai novērtētu saistīto 

identitāšu atšķirības un veic jebkādu 

Robežsargs veic vaicājumu vairāku 

identitāšu detektorā un kopējā identitātes 

repozitorijā, kas ir minēts 

[Regulas 2018/XX par sadarbspēju 4. panta 

35. punktā], vai Šengenas Informācijas 

sistēmā vai abos, lai novērtētu saistīto 

identitāšu atšķirības un veiktu jebkādu 
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papildu pārbaudi, kas vajadzīga, lai 

pieņemtu lēmumu par saiknes statusu un 

krāsu, kā arī lēmumu par attiecīgās 

personas ieceļošanu vai ieceļošanas 

atteikumu. 

papildu pārbaudi, kas ir vajadzīga, lai 

pieņemtu lēmumu par saiknes statusu un 

krāsu, kā arī lēmumu par attiecīgās 

personas ieceļošanu vai ieceļošanas 

atteikumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  177 

Regulas priekšlikums 

55.b pants – 1. daļa – 14. punkts 

Regula (ES) 2017/2226 

32. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Piekļuve IIS kā līdzeklim, lai identificētu 

nezināmu personu, ko tur aizdomās par 

teroristu nodarījumu vai citu smagu 

noziedzīgu nodarījumu, šāda nodarījuma 

izdarītāju vai iespējamu cietušo, ir atļauta 

tikai tad, ja vaicājums CIR tika veikts 

saskaņā ar [Regulas 2018/XX par 

sadarbspēju 22. pantu] un ir izpildīti visi 1. 

un 1.a punktā uzskaitītie nosacījumi. 

Piekļuve IIS kā līdzeklim, lai identificētu 

nezināmu personu, ko tur aizdomās par 

terorisma pārkāpumu vai citu smagu 

noziedzīgu nodarījumu, šāda nodarījuma 

izdarītāju vai iespējamu cietušo, ir atļauta 

tikai tad, ja vaicājums CIR tika veikts 

saskaņā ar [Regulas 2018/XX par 

sadarbspēju 22. pantu] un ir izpildīti visi šā 

panta 1. un 1.a punktā uzskaitītie 

nosacījumi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  178 

Regulas priekšlikums 

55.d pants – 1. daļa – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1) regulas 1. pantam pievieno šādu 

punktu: 

(1) regulas 2. pantam pievieno šādu 

punktu: 

Or. en 

Pamatojums 

Regulas 2. punktā ir uzskaitīti VIS izveides mērķi, savukārt 1. pantā ir reglamentēts tās 
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priekšmets un tvērums. 

 

Grozījums Nr.  179 

Regulas priekšlikums 

55.d pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (EK) Nr. 767/2008 

2. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Glabājot kopējā identitātes 

repozitorijā (CIR), kas izveidots ar 

[Regulas 2018/XX par sadarbspēju 17. 

pantu], identitātes datus, ceļošanas 

dokumenta datus un biometriskos datus, 

VIS ļauj atvieglot VIS reģistrēto personu 

pareizu identifikāciju un palīdz to veikt 

saskaņā ar nosacījumiem un atbilstīgi 

galīgajiem mērķiem, kas noteikti šā panta 

1. punktā. 

2. Kopējā identitātes repozitorijā 

(CIR), kas ir izveidots ar [Regulas 

2018/XX par sadarbspēju 17. pantu], 

glabājot identitātes datus, ceļošanas 

dokumenta datus un biometriskos datus, 

IIS ļauj atvieglot IIS reģistrēto personu 

pareizu identifikāciju un palīdz to veikt 

saskaņā ar nosacījumiem un vienīgi tās 

identifikācijas nolūkā, kas ir minēta šīs 

regulas 20. pantā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  180 

Regulas priekšlikums 

56. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) personas valstspiederība, dzimums 

un dzimšanas gads; 

b) personas valstspiederība, dzimums 

un dzimšanas gads; Izmantojot šos datus, 

personu identificēt iespējams nav; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  181 

Regulas priekšlikums 

56. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) personas valstspiederība, dzimums a) personas valstspiederība, dzimums 
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un dzimšanas gads; un dzimšanas gads; Izmantojot šos datus, 

personu identificēt iespējams nav; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  182 

Regulas priekšlikums 

56. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) dažādo Savienības informācijas 

sistēmu saikņu skaits; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  183 

Regulas priekšlikums 

56. pants – 3. punkts – db apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 db) laikposms, kurā dzeltenā saikne 

tika saglabāta sistēmā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  184 

Regulas priekšlikums 

56. pants – 3. punkts – dc apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 dc) laikposms, kurā sarkanā saikne 

tika saglabāta sistēmā. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  185 

Regulas priekšlikums 

59. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Viena gada laikposmā pēc tam, kad 

eu-LISA paziņojusi par 62. panta 1. punkta 

b) apakšpunktā minētā testa pabeigšanu 

attiecībā uz vairāku identitāšu detektoru 

(MID), un pirms MID darbības uzsākšanas 

ETIAS centrālā vienība, kas minēta 

[Regulas (ES) 2016/1624 33. panta a) 

punktā], ir atbildīga par to, lai veiktu 

vairāku identitāšu atklāšanu starp VIS, 

Eurodac un SIS glabātajiem datiem. 

Vairāku identitāšu atklāšanu veic, 

izmantojot vienīgi biometriskos datus 

saskaņā ar šīs regulas 27. panta 2. punktu. 

1. Viena gada laikposmā pēc tam, kad 

eu-LISA ir paziņojusi par 62. panta 

1. punkta b) apakšpunktā minētā testa 

pabeigšanu attiecībā uz MID, un pirms 

MID darbības uzsākšanas ETIAS centrālā 

vienība, kas ir minēta [Regulas (ES) 

2016/1624 33. panta a) punktā], ir atbildīga 

par to, lai veiktu vairāku identitāšu 

atklāšanu starp VIS, Eurodac, IIS un SIS 

glabātajiem datiem. Vairāku identitāšu 

atklāšanu veic, izmantojot vienīgi 

biometriskos datus saskaņā ar šīs regulas 

27. panta 2. punktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  186 

Regulas priekšlikums 

59. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Paziņojumu saskaņā ar 61. panta 

3. punktu izdara tikai tad, kad visas 

dzeltenās saiknes ir verificētas un ir 

pārveidotas vai nu par zaļām, vai 

sarkanām saiknēm. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  187 

Regulas priekšlikums 

59. pants – 6. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. eu-LISA vajadzības gadījumā 

palīdz ETIAS centrālajai vienībai veikt 

vairāku identitāšu atklāšanu, kas minēta 

šajā pantā. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Tā kā eu-LISA nav piekļuves datiem, tā nevar palīdzēt vairāku identitāšu atklāšanā. 

 

Grozījums Nr.  188 

Regulas priekšlikums 

62. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) eu-LISA ir paziņojusi, ka ir sekmīgi 

pabeigts visaptverošs attiecīgā sadarbspējas 

komponenta tests, kas eu-LISA ir jāveic, 

sadarbojoties ar dalībvalstīm; 

b) eu-LISA ir paziņojusi, ka ir sekmīgi 

pabeigts visaptverošs attiecīgā sadarbspējas 

komponenta tests, kas eu-LISA ir jāveic, 

sadarbojoties ar dalībvalstīm, ETIAS 

centrālo vienību un Eiropolu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  189 

Regulas priekšlikums 

67. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija, cieši sadarbojoties ar 

dalībvalstīm, eu-LISA un citām 

attiecīgajām aģentūrām, dara pieejamu 

praktisku rokasgrāmatu par sadarbspējas 

komponentu īstenošanu un pārvaldību. 

Praktiskā rokasgrāmata sniedz tehniskas 

un operatīvas norādes, ieteikumus un 

paraugpraksi. Komisija praktisko 

rokasgrāmatu pieņem ieteikuma veidā. 

Komisija, cieši sadarbojoties ar 

dalībvalstīm, eu-LISA un citām 

attiecīgajām aģentūrām, atjaunina 

praktiskās rokasgrāmatas, kas ir 

pieejamas attiecībā uz IIS, VIS, [ETIAS], 

Eurodac , SIS un [ECRIS-TCN], iekļaujot 

nepieciešamo informāciju, un dara 

pieejamu praktisku rokasgrāmatu par 

sadarbspējas komponentu īstenošanu un 

pārvaldību. Rokasgrāmatās sniedz 

tehniskas un operatīvas norādes, 
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ieteikumus un paraugpraksi. Komisija 

pieņem atjauninājumus saskaņā ar 

attiecīgajos juridiskajos dokumentos 

paredzētajiem noteikumiem un tajos 

noteiktajā veidā. Rokasgrāmatu par 

sadarbspējas komponentiem pieņem 

ieteikuma veidā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  190 

Regulas priekšlikums 

68. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Četrus gadus pēc katra 

sadarbspējas komponenta darbības 

uzsākšanas un turpmāk ik pēc četriem 

gadiem eu-LISA iesniedz Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Komisijai 

ziņojumu par sadarbspējas komponentu 

tehnisko darbību, tostarp to drošību. 

4. Trīs gadus pēc katra sadarbspējas 

komponenta darbības uzsākšanas un 

turpmāk ik pēc trim gadiem eu-LISA 

iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un 

Komisijai ziņojumu par sadarbspējas 

komponentu tehnisko darbību, tostarp par 

to drošību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  191 

Regulas priekšlikums 

68. pants – 5. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) novērtējumu par to, kā dalībvalstis 

identifikācijas nolūkā izmanto CIR; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  192 

Regulas priekšlikums 

68. pants – 5. punkts – 1. daļa – db apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 db) novērtējumu par vaicājumiem, kas 

tiesībaizsardzības nolūkā tiek veikti CIR; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  193 

Regulas priekšlikums 

68. pants – 5. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea) novērtējumu par meklējumiem 

Interpola datubāzēs, izmantojot ESP, 

tostarp informāciju par Interpola 

datubāzēs veikto trāpījumu skaitu un 

informāciju par visām atklātajām 

problēmām. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir saņemtas ziņas par to, ka Interpola brīdinājumus atsevišķas trešās valstis izmanto, politisku 

motīvu vadītas. Tādēļ ir svarīgi uzraudzīt to, kā ES sistēmas izmanto Interpola datubāzes. Šis 

grozījums tiek izdarīts, ņemot vērā līdzīgu grozījumu, par kuru vienojās, pieņemot ETIAS 

regulu. 

 

Grozījums Nr.  194 

Regulas priekšlikums 

68. pants – 8. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Komisija minētos ziņojumus nosūta 

Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Datu aizsardzības uzraudzītājam un 

Eiropas Savienības Pamattiesību 

aģentūrai. 

Or. en 
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PASKAIDROJUMS 

Pamatinformācija un priekšlikuma saturs 
 

Komisija iesniedza priekšlikumu, ar kuru izveido ES informācijas sistēmu (robežas un vīzas) 

sadarbspējas satvaru (COM(2017)0793), un priekšlikumu, ar kuru izveido ES informācijas 

sistēmu (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija) sadarbspējas satvaru 

(COM(2017)0794), kuriem ir pievienots tiesību akta priekšlikuma finanšu pārskats un kuru 

pamatā ir 2017. gada 12. decembra ietekmes novērtējums. Minētais priekšlikums loģiski izriet 

no, cita starpā, Komisijas 2016. gada 6. aprīļa paziņojuma “Spēcīgākas un viedākas robežu un 

drošības informācijas sistēmas” (COM(2016)0205), kurā Komisija vispārīgi raksturoja 

vajadzību stiprināt un uzlabot tās IT sistēmas, datu arhitektūru un informācijas apmaiņu tādās 

jomās kā robežu pārvaldība, tiesībaizsardzība un terorisma apkarošana, un no 2017. gada 

11. maija galīgā ziņojuma, kuru izstrādāja augsta līmeņa ekspertu grupa informācijas sistēmu 

un sadarbspējas jautājumos un kurā bija secināts, ka ir nepieciešams un tehniski iespējams 

censties rast praktiskus sadarbspējas risinājumus un ka ar tiem principā var panākt 

funkcionālas priekšrocības un tos var ieviest, ievērojot datu aizsardzības prasības. 

 

Priekšlikumā ir nosaukti četri sadarbspējas komponenti: Eiropas meklēšanas portāls (ESP); 

kopējs biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojums (kopējais BMS); kopējs identitātes 

repozitorijs (CIR) un vairāku identitāšu detektors (MID), un ir noteiktas normas par 

sadarbspējas komponentu mērķiem, to tehnisko struktūru, noteikumi par komponentu 

izmantošanu, ierakstu glabāšanu, datu kvalitāti un noteikumi par datu aizsardzību, uzraudzību 

un dažādu aģentūru un dalībvalstu atbildību. Tas satur arī grozījumus daudzos citos 

normatīvos instrumentos. 

 

Procedūra 

 

Lai novērtētu Komisijas priekšlikumu un sagatavotu šo ziņojuma projektu, referenti 

informāciju ieguva no ļoti dažādiem avotiem. Ēnu referentu līmenī tika rīkotas vairākas 

sanāksmes ar Komisijas dienestiem, lai detalizēti apspriestu priekšlikumu kopumā. Turklāt uz 

sanāksmēm ar ēnu referentiem tika uzaicinātas dažādas ieinteresētās personas un eksperti. 

Tajās piedalījās Eiropas aģentūras, kuras minētie priekšlikumi skar vai kuras tie interesē (eu-

LISA, Eiropols, Frontex, FRA) un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. Lai papildinātu 

šajās sanāksmēs apspriesto, Pamattiesību aģentūrai nosūtīja pieprasījumu sniegt atzinumu, kā 

arī tika sarīkots eu-LISA Strasbūras tehniskā centra apmeklējums. 

 

Referentu nostāja 

 

Referenti atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus regulai, ar ko izveido ES informācijas sistēmu 

sadarbspējas satvaru. ES iedzīvotāju cer, ka Eiropas Savienība pildīs apņemšanos nodrošināt 

patvēruma un migrācijas efektīvu pārvaldību, pienācīgu robežkontroli un novērst patlaban 

aktuālos iekšējās drošības apdraudējumus. Pēdējos gados piedzīvotā bēgļu krīze un notikušie 

daudzie terora aktu liek domā, ka attiecīgās informācijas apmaiņa ir steidzami jāpastiprina. 

Apņemšanos pildīšana šajos jautājumos ir svarīga, lai saglabātu sabiedrības uzticību Savienības 

migrācijas un patvēruma sistēmai, Savienības drošības pasākumiem un Savienības spējai 

pārvaldīt ārējās robežas.  

 

Referenti papildus tam piekrīt Komisijai, ka iespējas, ko sniedz sadarbspēja kā ārējās robežas 
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drošības un aizsardzības pastiprināšanas pasākums, ir jālīdzsvaro ar pienākumu nodrošināt, ka 

pamattiesību ierobežojumi, kurus varētu radīt jaunā sadarbspējas vide, nekādā ziņā 

nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs, lai patiešām sasniegtu izvirzītos vispārējas nozīmes mērķus, 

ievērojot proporcionalitātes principu. Līdzsvara apsvērums ir rūpīgi ņemts vērā, izstrādājot 

ierosinātos grozījumus. Referenti papildus tam uzskata, ka sadarbspējas komponenti rada 

iespēju pamattiesības aizsargāt vēl vairāk, piemēram, nodrošinot bona fide personu pareizu 

identifikāciju un apkarojot viltus identitāti. 

 

Sadarbspējas nodrošināšana uzlabo ārējo robežu kontroli, garantējot ātru, vienkāršu un efektīvu 

piekļuvi ES informācijas sistēmām. Tādēļ mums ir jāuzmanās, lai nepalielinātu to uzdevumu 

skaitu, kurus mēs liktu robežsargiem veikt. Referenti ir nākuši klajā ar vairākiem 

priekšlikumiem, lai panāktu turpmāk tekstā minēto: pirmkārt, nav jānosaka kategorisks 

pienākums robežsargiem risināt dzeltenā karoga situācijas otrās līnijas pārbaudēs. 

Robežsargam pašam ir jāvar pieņemt šāda veida lēmumus, jo viņi ir apmācīti noteikt viltus 

identitāti. Otrkārt, Eiropas meklēšanas portālam (ESP) ir jāvar robežsargam sniegt atbildes 

uzreiz pēc tam, kad atbildes  sniedz pamatā esošās sistēmas. Tas nedrīkst gaidīt, kamēr no 

pamatā esošajām sistēmām tiek iegūtas visas atbildes, pirms sniegt atbildi robežsargam. 

Treškārt, lai rīkotos ar manuālās verifikācjas sistēmām, kuras tiks ieviestas saskaņā ar šo 

priekšlikumu, galvenais ir nodrošināt robežsargu pienācīgu apmācību.  

 

Referenti ir ieviesuši atsevišķu pantu, ar kuru tiek uzsvērta vajadzība pēc tā, lai visi sadarbspējas 

komponenti nodrošinātu ātru, raitu, efektīvu un kontrolētu piekļuvi, izmantojot labāko pieejamo 

tehnoloģiju nolūkā saņemt atbildes laikus atbilstīgi operatīvajām vajadzībām. Daudzas 

robežsargu, policistu, par imigrācijas jautājumiem atbildīgo amatpersonu vai konsultējošo 

darbinieku darbības būs atkarīgas no šo sadarbspējas komponentu pareizas darbības. Tādēļ ir 

ārkārtīgi svarīgi nodrošināt komponentu pienācīgu darbību, taču referenti uzskata, ka ne mazāk 

svarīgi ir radīt rezerves sistēmu, jo īpaši kopējam identitātes repozitorijam (CIR) un ESP. 

Pienācīga visu komponentu un pamatā esošo sistēmu darbība būs atkarīga no šiem diviem 

komponentiem — tāpēc ir jānodrošina rezerves struktūra. 

 

Referenti vēlētos uzsvērt to, ka sadarbspējas komponenti nemainīs nedz pamatā esošās 

sistēmas, nedz šo sistēmu noteikumus, nedz procedūras. Ar sadarbspējas komponentiem ir jāvar 

atvieglot pieeju, taču piekļuves tiesības ar šo priekšlikuma mainītas netiks. Nolūkā viest 

skaidrību šajā jautājumā ir ieviesti vairāki grozījumi. Vienīgās izmaiņas, kas skar piekļuves 

tiesības, ir veiktas attiecībā uz tiesībaizsardzības piekļuves mērķiem, kaskādes procedūru 

nomainot ar trāpījums/netrāpījums mehānismu. Šāds risinājums ne tikai padara adekvātu 

piekļuvi pamatā esošajām sistēmām, bet arī nodrošina to, ka meklējumi tiek veikti tikai tajās 

datubāzēs, kuras satur nepieciešamo informāciju. Referenti šajā priekšlikumā grozīja 

procedūru, lai panāktu, ka sistēmās meklējumus var veikt, izmantojot trāpījumu/netrāpījumu 

procedūru, tikai tās tiesībaizsardzības amatpersonas, kurām ir neierobežota piekļuve datu 

sistēmām.  

 

Papildus tam priekšlikumā ir paredzētas dalībvalstu policijas iestāžu tiesības, ja tām dalībvalsts 

tiesībās ir šādas pilnvaras, izmantot CIR personas identifikācijas nolūkā, veicot identitātes 

pārbaudi. Referenti uzskata, ka identifikācijas procedūra ir jāizveido atbilstoši dalībvalstīs 

pastāvošajai standarta praksei. Tādēļ ir veikti grozījumi nolūkā personu vispirms identificēt, 

ievērojot dalībvalsts tiesībās paredzētos noteikumus un procedūras, saskaņā ar kurām pārbauda 

identitātes vai ceļošanas dokumentus, pirms ļaut veikt vaicājumu CIR, izmantojot attiecīgās 



 

PE622.263v03-00 92/92 PR\1159909LV.docx 

LV 

personas biometriskos datus. CIR var veikt vaicājumu tikai, lai identificētu personu, ja tā ir 

fiziski klātesoša.  

 

Nolūkā stiprināt Eiropas Komisijas, Padomes un Eiropas Parlamenta spēju uzraudzīt un 

novērtēt šā priekšlikuma lietderību šajā pantā ir izdarīti papildu grozījumi. Jo īpaši tas attiecas 

uz CIR izmantošanu identifikācijas nolūkā, tiesībaizsardzības nolūkā un Interpola datubāzes 

izmantošanas nolūkā, izmantojot ESP. 


