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Ziņojuma projekts (PE 386.698v01-00)
Fausto Correia
Beļģijas Karalistes, Bulgārijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Spānijas 
Karalistes, Francijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, 
Austrijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Itālijas Republikas, 
Somijas Republikas, Portugāles Republikas, Rumānijas un Zviedrijas Karalistes ierosme, lai 
pieņemtu PADOMES LĒMUMU par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot 
terorismu un pārrobežu noziedzību

(6566/2007 – C6-0079/2007 – 2007/0804(CNS))

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 62
Normatīvā rezolūcija

4.a aicina Padomi rūpēties par to, lai lēmums stātos spēkā tikai tad, kad spēkā jau ir 
Padomes Pamatlēmums 2007/XX/JI par personas datu aizsardzību, kurus apstrādā 
saistībā ar policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās;

Or. de

Pamatojums

Lai visās dalībvalstīs nodrošinātu personas datu pienācīgu aizsardzību to apstrādes laikā, ir 
ļoti svarīgi, lai iepriekš minētais pamatlēmums par personas datu aizsardzību jau būtu spēkā 
pirms šī lēmuma spēkā stāšanās brīža.

Ierosme
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Beļģijas Karalistes, Bulgārijas Republikas, 
Vācijas Federatīvās Republikas, Spānijas 

Karalistes, Francijas Republikas, 
Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes 
Karalistes, Austrijas Republikas, Slovēnijas 
Republikas, Slovākijas Republikas, Itālijas 

Republikas, Somijas Republikas, Portugāles 
Republikas, Rumānijas un Zviedrijas 

Karalistes ierosinātais teksts

Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Stavros Lambrinidis

Grozījums Nr. 62
10. a apsvērums (jauns)

(10a) Padomei būtu jāveic rūpīgs 
izvērtējums par Prīmes Līguma lietderību, 
samērību, darbību un efektivitāti, kā arī tā 
ietekmes novērtējums attiecībā uz 
pamattiesībām un datu drošību.

Or. en

Grozījumu iesniedza Stavros Lambrinidis

Grozījums Nr. 64
17. apsvērums

(17) Ciešākai policijas un tiesu iestāžu 
sadarbībai krimināllietās jānotiek, ņemot 
vērā pamattiesības, jo īpaši tiesības uz 
privāto dzīvi un personas datu aizsardzību.

(17) Ciešākai policijas un tiesu iestāžu 
sadarbībai krimināllietās jānotiek, ņemot 
vērā pamattiesības, jo īpaši tiesības uz 
privāto dzīvi un personas datu aizsardzību.

To būtu jāgarantē šajā lēmumā
izklāstītajiem visaptverošajiem speciālajiem 
datu aizsardzības noteikumiem, kam 
vajadzētu būt pielāgotiem tās datu apmaiņas 
īpašajam raksturam, ko tie reglamentē. Šā 
lēmuma speciālajos datu aizsardzības 
noteikumos būtu īpaši jāņem vērā specifika, 
kāda piemīt pārrobežu piekļuvei datu bāzēm 
tiešsaistē. Tā kā tiešsaistes piekļuves 
apstākļos dalībvalstij, kura pārvalda šo datni, 
nav iespējas izdarīt iepriekšējas pārbaudes, 

Tas būtu jāgarantē ar visaptverošu 
pamatlēmumu par personas datu 
aizsardzību saistībā ar tiesu iestāžu un 
policijas sadarbību saskaņā ar trešo pīlāru 
— pamatlēmumu, kas Padomei ir jāpieņem 
pirms šī lēmuma pieņemšanas, pilnībā 
ņemot vērā Parlamenta ieteikumus, un ar
izklāstītajiem visaptverošajiem speciālajiem 
datu aizsardzības noteikumiem, kam 
vajadzētu būt pielāgotiem tās datu apmaiņas 
īpašajam raksturam, ko tie reglamentē. Šā 
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šajā lēmumā būtu jānodrošina pārraudzība 
pēc tam.

lēmuma speciālajos datu aizsardzības 
noteikumos būtu īpaši jāņem vērā specifika, 
kāda piemīt pārrobežu piekļuvei datu bāzēm 
tiešsaistē. Tā kā tiešsaistes piekļuves 
apstākļos dalībvalstij, kura pārvalda šo datni, 
nav iespējas izdarīt iepriekšējas pārbaudes, 
šajā lēmumā būtu jānodrošina pārraudzība 
pēc tam. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 65
18. apsvērums

(18) Apzinoties šā lēmuma nozīmi personu 
tiesību aizsardzībā un apzinoties, ka 
personas datu piegāde citai dalībvalstij prasa 
pietiekamus datu aizsardzības standartus 
saņēmējā dalībvalstī, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina šajā lēmumā ietverto datu 
aizsardzības noteikumu efektīva īstenošana.

(18) Apzinoties šā lēmuma nozīmi personu 
tiesību aizsardzībā un apzinoties, ka 
personas datu piegāde citai dalībvalstij prasa 
pietiekamus datu aizsardzības standartus 
saņēmējā dalībvalstī, būtiska nozīme ir tam, 
ka personas datu pienācīgu aizsardzību 
visās dalībvalstīs nodrošina, efektīvi 
piemērojot šajā lēmumā ietvertos datu 
aizsardzības noteikumus, kā arī īstenojot 
Padomes Pamatlēmumu 2007/XX/JI par 
personas datu aizsardzību, kurus apstrādā 
saistībā ar policijas un tiesu iestāžu 
sadarbību krimināllietās.

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu normatīvās rezolūcijas grozījumam.

Grozījumu iesniedza Stavros Lambrinidis

Grozījums Nr. 66
20. apsvērums

(20) Šajā lēmumā ievēro pamattiesības un 
principus, kas jo īpaši iekļauti Eiropas 

(20) Šī lēmuma spēkā stāšanās 
priekšnoteikumi ir Prīmes Līguma 
līdzšinējās darbības pilnīga pārskatīšana 
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Savienības Pamattiesību hartā, un novērtēšana un pamatlēmuma izstrāde 
attiecībā uz datu aizsardzību saskaņā ar 
trešo pīlāru,

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 67
1. pants

Ar šo lēmumu dalībvalstis paredz pastiprināt 
pārrobežu sadarbību jautājumos, kas ietverti 
ES Līguma VI sadaļā, īpaši jautājumā par 
informācijas apmaiņu starp iestādēm, kas 
atbildīgas par kriminālu nodarījumu 
novēršanu un izmeklēšanu. Šajā nolūkā šis 
lēmums satur noteikumus šādās jomās:

Ar šo lēmumu dalībvalstis paredz pastiprināt 
pārrobežu sadarbību jautājumos, kas ietverti 
ES Līguma VI sadaļā, īpaši jautājumā par 
informācijas apmaiņu starp iestādēm, kas 
atbildīgas par kriminālu nodarījumu 
novēršanu un izmeklēšanu saskaņā ar 
Eiropas Savienības Padomes 2002. gada 
13. jūnija Pamatlēmuma 2002/584/JI 
2. pantu, kā arī Eiropas Savienības 
Padomes 2002. gada 13. jūnija 
Pamatlēmuma 2002/475/JI 1.-3. pantu. 
Šajā nolūkā šis lēmums satur noteikumus 
šādās jomās:

Or. de

Pamatojums

Lēmuma plašā darbības joma šeit būtu jāierobežo, jo īpaši tāpēc, ka Eiropā nav vienotu 
materiālo krimināltiesību. Ar Eiropas apcietinājuma orderi saistīto kriminālpārkāpumu 
reģistrs ir labs pamats, lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesību aktu konkrēto 
piemērojamību un konsekvenci šajā jomā.

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 68
1. pants

Ar šo lēmumu dalībvalstis paredz pastiprināt 
pārrobežu sadarbību jautājumos, kas ietverti 
ES Līguma VI sadaļā, īpaši jautājumā par 
informācijas apmaiņu starp iestādēm, kas 
atbildīgas par kriminālu nodarījumu 
novēršanu un izmeklēšanu. Šajā nolūkā šis 

Ar šo lēmumu dalībvalstis paredz pastiprināt 
pārrobežu sadarbību jautājumos, kas ietverti 
ES Līguma VI sadaļā, īpaši jautājumā par 
informācijas apmaiņu starp iestādēm, kas 
atbildīgas par kriminālu nodarījumu 
novēršanu un izmeklēšanu, vienlaicīgi 
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lēmums satur noteikumus šādās jomās: nodrošinot datu aizsardzības augstu līmeni.
Šajā nolūkā šis lēmums satur noteikumus 
šādās jomās: 

Or. en

Pamatojums

Tiesiskā instrumenta mērķis un darbības joma ir saistīta ar dalībvalstu pamatinterešu 
savstarpējo izsvēršanu. Noziedzīgu nodarījumu novēršana un izmeklēšana ir viena no šīm 
interesēm, taču arī pamattiesību aizsardzība attiecībā uz privāto dzīvi un personas datiem 
ietilpst šajās interesēs. Lai piešķirtu pēdējiem minētajiem aspektiem pelnīto nozīmi, šajā 
pantā ir jāiekļauj arī atbilstīgie noteikumi.

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 69
1. panta 4.a punkts (jauns)

4.a) noteikumi par datu aizsardzības 
obligāto līmeni attiecībā uz datiem, kurus 
apstrādā saskaņā ar šai lēmumā noteikto 
procedūru (6. nodaļa);

Or. en

Pamatojums

Tiesiskā instrumenta mērķis un darbības joma ir saistīta ar dalībvalstu pamatinterešu 
savstarpējo izsvēršanu. Noziedzīgu nodarījumu novēršana un izmeklēšana ir viena no šīm 
interesēm, taču arī pamattiesību aizsardzība attiecībā uz privāto dzīvi un personas datiem 
ietilpst šajās interesēs. Lai piešķirtu pēdējiem minētajiem aspektiem pelnīto nozīmi, šajā 
pantā ir jāiekļauj arī atbilstīgie noteikumi.

Grozījumu iesniedza Adina-Ioana Vălean

Grozījums Nr. 70
1. panta 4. a punkts (jauns)

4.a) noteikumi par datu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
(6. nodaļa);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Adina-Ioana Vălean

Grozījums Nr. 71
1. a pants (jauns)

1.a pants
Datu kategorijas

Dalībvalstis skaidri nodala personas datu 
kategorijas attiecībā uz 
– personu, kura tiek turēta aizdomās par
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai 
piedalīšanos tajā,
– personu, kura notiesāta par noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanu, 

– personu, attiecībā uz kuru ir pamatotas 
aizdomas uzskatīt, kā tā izdarīs noziedzīgu 
nodarījumu,

– personu, kuru varētu izsaukt sniegt 
liecības izmeklēšanā saistībā ar 
noziedzīgiem nodarījumiem vai turpmāko 
kriminālprocesu, 

– personu, kura ir cietusi noziedzīgā 
nodarījumā vai attiecībā uz kuru atsevišķi 
fakti sniedz pamatu uzskatīt, ka šī persona 
varētu būt cietusi noziedzīgā nodarījumā, 

– personu, kura var sniegt informāciju par 
noziedzīgiem nodarījumiem, 

– kontaktpersonu vai personu, kura 
saistīta ar kādu no iepriekšminētajām 
personām, un

– personu, kura neietilpst nevienā no 
iepriekšminētajām kategorijām.

Or. en

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 72
2. panta 1. punkts

1) Dalībvalstis izveido un uztur valsts DNS 1) Dalībvalstis izveido un uztur valsts DNS 
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analīzes datu bāzes noziedzīgu nodarījumu 
izmeklēšanas vajadzībām. Šajās datu bāzēs 
uzglabāto datu apstrādi saistībā ar šo 
lēmumu veic saskaņā ar šo lēmumu un 
atbilstīgi apstrādei piemērojamiem valsts 
tiesību aktiem. 

analīzes datu bāzes smagu noziedzīgu 
nodarījumu izmeklēšanas vajadzībām. DNS 
profilus šiem DNS analīžu datiem drīkst 
izveidot tikai saistībā ar noziegumu 
novēršanu un kriminālvajāšanu.

DNS analīžu datos ir skaidri jānošķir DNS 
profili šādām personu kategorijām:
– personas, kuras notiesātas par noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanu,
– personas, kuras tiek turētas aizdomās par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai 
līdzdalību tajā,
– personas, attiecībā uz kurām ir pamatotas 
aizdomas uzskatīt, kā tās izdarīs noziedzīgu 
nodarījumu,
– personas, kuras varētu izsaukt sniegt 
liecības izmeklēšanā saistībā ar 
noziedzīgiem nodarījumiem vai turpmāko 
kriminālprocesu, 
– personas, kuras ir cietušas noziedzīgā 
nodarījumā vai attiecībā uz kurām atsevišķi 
fakti sniedz pamatu uzskatīt, ka šīs 
personas varētu būt cietušas noziedzīgā 
nodarījumā, 
– personas, kuras var sniegt informāciju 
par noziedzīgiem nodarījumiem,
– kontaktpersonas vai personas, kuras 
saistītas ar kādu no iepriekšminētajām 
personām,
– personas, kuras neietilpst nevienā no 
iepriekšminētajām kategorijām.
Turklāt šajās datu bāzēs uzglabāto datu 
apstrādi saistībā ar šo lēmumu veic saskaņā 
ar šo lēmumu un atbilstīgi apstrādei 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem.

Or. de

Pamatojums

Personu kategorijas izriet no Komisijas priekšlikuma Padomes pamatlēmumam par personas 
datu aizsardzību (COM(2005)0475). Šāda nošķiršana ir nepieciešama, lai saskaņā ar to, 
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kāda ir personas saistība ar kriminālpārkāpumu, varētu nodrošināt atbilstīgu regulējumu 
turpmākai šīs personas datu apstrādei (sk. arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 
2007. gada 4. aprīļa atzinumu saistībā ar minēto ierosmi, Nr. 75 ).

Grozījumu iesniedza Adina-Ioana Vălean

Grozījums Nr. 73
2. panta 2.a punkts (jauns)

2.a „DNS nekodētā daļa” ir hromosomu 
daļas, kuras nesatur ģenētisku informāciju, 
t.i. no tām nevar iegūt informāciju par 
specifiskām iedzimtām īpašībām. 
Neraugoties uz zinātnes attīstību, no DNS 
nekodētās daļas neiegūst nekādu citu 
informāciju nedz šodien, nedz nākotnē.

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 74
6. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Dalībvalsts nosūta citām dalībvalstīm 
un Eiropas Komisijai minēto valsts 
kontaktpunktu sarakstu.

Or. de

Pamatojums

Ir lietderīgi sniegt citām dalībvalstīm pārskatu par valsts kontaktpunktiem un informēt arī
Komisiju par tiem.

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 75
7. panta ievaddaļa

Ja notiekošā izmeklēšanā vai 
kriminālprocesā nav pieejams tādas 
konkrētas personas DNS profils, kas atrodas 
tās dalībvalsts teritorijā, kura saņēmusi 

Ja notiekošā izmeklēšanā vai 
kriminālprocesā saistībā ar smagu 
noziegumu nav pieejams tādas konkrētas 
personas DNS profils, kuru tur aizdomās 
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pieprasījumu, tad šī dalībvalsts nodrošina 
tiesisku atbalstu, lai iegūtu un izpētītu 
minētās personas šūnu materiālu un lai 
sniegtu iegūto DNS profilu, ja: 

par šī nozieguma izdarīšanu un kas atrodas 
tās dalībvalsts teritorijā, kura saņēmusi 
pieprasījumu, tad šī dalībvalsts nodrošina 
tiesisku atbalstu, lai iegūtu un izpētītu 
minētās personas šūnu materiālu un lai 
sniegtu iegūto DNS profilu, ja:

Or. en

Pamatojums

7. pantā ir noteikts dalībvalstu pienākums iegūt un izpētīt personas šūnu materiālu, kā 
rezultātā iespējams tiek pārkāptas šīs personas pamattiesības. Tas ir attaisnojams tikai tad, ja 
saistībā ar šo pienākumu ir precizētas prasības, attiecinot tās tikai uz personām, kuras tur 
aizdomās par smaga nozieguma izdarīšanu. 

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 76
11. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Dalībvalsts nosūta citām dalībvalstīm 
un Eiropas Komisijai minēto valsts 
kontaktpunktu sarakstu.

Or. de

Pamatojums

Ir lietderīgi sniegt citām dalībvalstīm pārskatu par valsts kontaktpunktiem un informēt arī 
Komisiju par tiem.

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 77
12. panta 1. punkts

1. Lai novērstu un izmeklētu noziedzīgus 
nodarījumus, vērstos pret citiem 
nodarījumiem, kas nonāk meklētājas 
dalībvalsts tiesu vai valsts prokuratūru 
jurisdikcijā, kā arī lai uzturētu sabiedrisko 
kārtību un drošību, dalībvalstis nodrošina 2. 
punktā minēto citu dalībvalstu valsts 
kontaktpunktiem piekļuvi šādiem 

1. Lai izmeklētu noziedzīgus nodarījumus, 
vērstos pret citiem nodarījumiem, kas nonāk 
meklētājas dalībvalsts tiesu vai valsts 
prokuratūru jurisdikcijā, kā arī lai uzturētu 
sabiedrisko kārtību un drošību, dalībvalstis 
nodrošina 2. punktā minēto citu dalībvalstu 
valsts kontaktpunktiem piekļuvi šādiem 
transportlīdzekļu reģistrācijas datiem, 
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transportlīdzekļu reģistrācijas datiem, 
atsevišķos gadījumos pilnvarojot veikt 
automātiskās meklēšanas:

atsevišķos gadījumos pilnvarojot veikt 
automātiskās meklēšanas:

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu noziedzīgus nodarījumus, transportlīdzekļu reģistrācijas datu apkopošanai un 
izplatīšanai nav jēgas. Tā nedod nekādu papildu labumu.

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 78
15. panta 2.a punkts (jauns)

Dalībvalsts nosūta citām dalībvalstīm un 
Eiropas Komisijai minēto valsts 
kontaktpunktu sarakstu.

Or. de

Pamatojums

Ir lietderīgi sniegt citām dalībvalstīm pārskatu par valsts kontaktpunktiem un informēt arī 
Komisiju par tiem.

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 79
16. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Dalībvalsts nosūta citām dalībvalstīm 
un Eiropas Komisijai minēto valsts 
kontaktpunktu sarakstu.

Or. de

Pamatojums

Ir lietderīgi sniegt citām dalībvalstīm pārskatu par valsts kontaktpunktiem un informēt arī 
Komisiju par tiem.
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Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 80
17. panta 2. punkts

2. Katra dalībvalsts kā uzņēmēja dalībvalsts 
atbilstīgi saviem valsts tiesību aktiem un ar 
norīkotājas dalībvalsts piekrišanu, var 
piešķirt izpildes pilnvaras norīkotāju 
dalībvalstu amatpersonām, kas iesaistītas 
kopējās operācijās, vai – ciktāl to atļauj 
uzņēmējas dalībvalsts tiesību akti – ļaut 
norīkotāju dalībvalstu amatpersonām 
izmantot to izpildes pilnvaras saskaņā ar 
norīkotājas dalībvalsts tiesību aktiem. 
Šādas izpildes pilnvaras drīkst izmantot 
vienīgi uzņēmējas dalībvalsts amatpersonu 
vadībā un klātbūtnē. Norīkotāju dalībvalstu 
amatpersonām piemēro uzņēmējas 
dalībvalsts valsts tiesību aktus. Uzņēmēja 
dalībvalsts uzņemas atbildību par viņu 
rīcību.

2. Katra dalībvalsts kā uzņēmēja dalībvalsts 
atbilstīgi saviem valsts tiesību aktiem un ar 
norīkotājas dalībvalsts piekrišanu, var 
piešķirt izpildes pilnvaras norīkotāju 
dalībvalstu amatpersonām, kas iesaistītas 
kopējās operācijās. Šādas izpildes pilnvaras 
drīkst izmantot vienīgi uzņēmējas dalībvalsts 
amatpersonu vadībā un klātbūtnē. 
Norīkotāju dalībvalstu amatpersonām 
piemēro uzņēmējas dalībvalsts valsts tiesību 
aktus. Uzņēmēja dalībvalsts uzņemas 
atbildību par viņu rīcību.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu iesaistīto pušu tiesisko drošību, norīkoto amatpersonu pilnvarām ir jābūt 
saskaņotām ar uzņēmējas dalībvalsts noteikumiem.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 81
17.a pants (jauns)

17.a pants
Pasākumi draudošu briesmu gadījumā

1. Steidzamos gadījumos vienas 
Līgumslēdzējas puses amatpersonas var bez 
citas Līgumslēdzējas puses iepriekšējas 
piekrišanas šķērsot robežu starp šīm divām 
valstīm, lai citas Līgumslēdzējas puses 
teritorijā, kas atrodas robežas tuvumā, 
saskaņā ar uzņēmējas valsts tiesību aktiem 
varētu veikt vajadzīgos pagaidu 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu 
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personu fiziskajai integritātei draudošas 
briesmas.

2. Steidzamie gadījumi 1. punkta minētajā 
nozīmē rodas, ja, gaidot uzņēmējas valsts 
amatpersonu rīcību atbilstīgi 24. panta 2. 
punktam, pastāv risks, ka briesmas 
realizēsies.

3. Amatpersonām, kas šķērso robežu, 
nekavējoties jāinformē uzņēmēja valsts. 
Uzņēmēja valsts apstiprina minētā 
paziņojuma saņemšanu un nekavējoties 
veic vajadzīgos pasākumus, lai novērstu 
briesmas un uzņemtos operācijas vadību.  
Amatpersonas, kas šķērso robežu, seko 
uzņēmējas valsts norādēm.

4. Līgumslēdzējas puses atsevišķā nolīgumā 
norāda iestādes, kuras nekavējoties 
jāinformē saskaņā ar 3. punktu. 
Amatpersonas, kas šķērso robežu, ievēro šā 
panta noteikumus un tās Līgumslēdzējas 
puses tiesību aktus, kuras teritorijā tās 
darbojas.

5. Uzņēmēja valsts uzņemas atbildību par 
pasākumiem, ko veikušas amatpersonas, 
kas šķērso robežu.

Or. de

Pamatojums

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 82
18.a pants (jauns)

18.a pants

Sadarbība pēc pieprasījuma

1. Līgumslēdzēju pušu kompetentās 
iestādes pēc pieprasījuma sniedz cita citai 
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atbalstu savu pilnvaru darbības jomā un 
atbilstīgi valsts tiesību aktiem.
2. Līgumslēdzēju pušu kompetentās 
iestādes nodrošina cita citu ar atbalstu 
saskaņā ar pirmo teikumu 39. panta 
1. punktā 1990. gada 19. jūnija Konvencijā, 
ar ko īsteno Šengenas Nolīgumu 
(1985. gada 14. jūnijs) par pakāpenisku 
kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām, 
jo īpaši:

1) identificējot transportlīdzekļu īpašniekus 
un turētājus un sniedzot informāciju par 
transportlīdzekļu vadītājiem, kuģu 
kapteiņiem un gaisa kuģu kapteiņiem ciktāl 
šādas informācijas sniegšana nav noteikta 
jau 12. pantā;

2) sniedzot informāciju par vadītāja 
apliecībām, kuģošanas licencēm un 
līdzīgām atļaujām;

3) noskaidrojot personas atrašanās un 
dzīves vietu;

4) pārbaudot uzturēšanās atļaujas;

5) publiski pieejamā informācijā 
noskaidrojot telefona abonentu un citu 
telekomunikāciju pakalpojumu pasūtītāju 
identitāti;

6) noskaidrojot personu identitāti;

7) izmeklējot tādu priekšmetu izcelsmi kā 
ieroči, mehāniskie transportlīdzekļi un kuģi 
(uzziņas tirdzniecības kanālos);

8) sniedzot datus no policijas datu bāzēm 
un policijas reģistriem un sniedzot 
informācijas no publiski pieejamiem 
oficiālajiem reģistriem;

9) izsniedzot steidzamus brīdinājumus 
saistībā ar ieročiem un sprāgstvielām un 
brīdinājumus par naudas viltošanu un 
krāpniecību ar vērtspapīriem;
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10) sniedzot informāciju par praktisku 
pārrobežu novērošanas, tūlītējas pārrobežu 
vajāšanas un kontrolētu piegāžu 
īstenošanu, un 

11) noskaidrojot personas gatavību nākt 
klajā ar paziņojumu.

3. Ja iestāde, kas saņēmusi pieprasījumu, 
nav pilnvarota ar to rīkoties, tā 
pieprasījumu nodod iestādei, kam ir 
vajadzīgās pilnvaras. Iestāde, kas saņēma 
pieprasījumu, informē iestādi, kas iesniedza 
pieprasījumu, par pieprasījuma nodošanu 
iestādei, kas ir pilnvarota ar to rīkoties. 
Pēdējā minētā iestāde apstrādās 
pieprasījumu un nosūtīs rezultātus iestādei, 
kas iesniedza pieprasījumu. 

Or. de

Pamatojums

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 83
24. panta 1. punkta a daļa (jauna)

1.a „personas dati” ir jebkāda informācija 
par identificētu vai identificējamu fizisku 
personu (datu subjektu); „identificējama 
persona” ir fiziskā persona, kuru var tieši 
vai netieši identificēt, jo īpaši pēc 
identifikācijas numura vai vienas vai 
vairākām fiziskai personai raksturīgām 
fiziskās, psihosociālās, psihiskās, 
ekonomiskās, kultūras vai sociālās 
identitātes iezīmēm;

Or. en

Pamatojums

Juridiskās noteiktības labad ir jāiekļauj „personas datu” definīcija, kas atbilst Direktīvas 
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95/46/EK 2. panta a) punktā un priekšlikuma par pamatlēmumu attiecībā uz datu aizsardzību 
2.a pantā minētajai definīcijai.

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 84
24. panta 1. punkta b daļa (jauna)

1.b „DNS nekodētā daļa” ir hromosomu 
daļas, kuras nesatur ģenētisku informāciju, 
t.i. no tām nevar iegūt informāciju par 
specifiskām iedzimtām īpašībām;

Or. en

Pamatojums

DNS profilu un DNS nekodētās daļas definīcija ir būtisks elements, jo nosaka, kādu 
informāciju var iegūt no DNS. Tādēļ tas būtu jānosaka ar Padomes lēmumu, nevis jāiekļauj 
pasākumos, kurus Padome pieņēmusi ar kvalificētu balsu vairākumu (sk. ES Līguma 
34. panta 2.c punkta otro teikumu). Definīcija ir identiska ar to, kas noteikta saskaņā ar 
vienošanos par Prīmes Līguma īstenošanu (Padomes dokuments 5437/07, 2.5.).

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 85
24. panta 2. punkts

2. Uz datiem, ko sniedz vai kas ir sniegti 
atbilstīgi šim lēmumam – ja vien 
iepriekšējās nodaļās nav paredzēts citādi –
attiecas turpmākie noteikumi.

2. Personas datu apstrāde atbilstīgi šim 
lēmumam notiek saskaņā ar šādiem 
noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka 6. nodaļā minētie noteikumi attiecas uz visiem datu apstrādes 
gadījumiem, tostarp iekšzemes lietās, un ne tikai uz gadījumiem, kad dati ir pārsūtīti citai 
dalībvalstij. Pēdējais izraisītu datu aizsardzības līmeņa neatbilstību.
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Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 86
24. panta 2. punkts

2. Uz datiem, ko sniedz vai kas ir sniegti 
atbilstīgi šim lēmumam – ja vien 
iepriekšējās nodaļās nav paredzēts citādi –
attiecas turpmākie noteikumi.

2. Šajā nodaļā minētie noteikumi attiecas 
uz DNS analīžu un pirkstu nospiedumu 
datu saglabāšanu un apstrādi dalībvalstīs. 
6. nodaļa attiecas arī uz citu personas datu 
izplatīšanu atbilstīgi šim lēmumam.

Or. de

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka piemērojami ir tikai lēmumā noteiktie datu aizsardzības veidi.

Grozījumu iesniedza Adina-Ioana Vălean

Grozījums Nr. 87
24. panta 2. punkts

2. Uz datiem, ko sniedz vai kas ir sniegti 
atbilstīgi šim lēmumam – ja vien 
iepriekšējās nodaļās nav paredzēts citādi –
attiecas turpmākie noteikumi.

2. Uz datiem, ko sniedz vai kas ir sniegti 
atbilstīgi šim lēmumam – ja vien 
iepriekšējās nodaļās nav paredzēts citādi –
attiecas turpmākie noteikumi.

Šie noteikumi attiecas arī uz DNS 
materiāla un pirkstu nospiedumu datu 
apkopošanu un apstrādi dalībvalstī, kā arī 
uz citu personas datu pārsūtīšanu saskaņā 
ar šo lēmumu. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Adina-Ioana Vălean

Grozījums Nr. 88
24. a pants (jauns)

24.a pants
„personas dati” ir jebkāda informācija par 
identificētu vai identificējamu fizisku 
personu (datu subjektu); „identificējama 
persona” ir fiziskā persona, kuru var tieši 
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vai netieši identificēt, jo īpaši pēc 
identifikācijas numura vai vienas vai 
vairākām fiziskai personai raksturīgām 
fiziskās, psihosociālās, psihiskās, 
ekonomiskās, kultūras vai sociālās 
identitātes iezīmēm; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Stavros Lambrinidis

Grozījums Nr. 89
25. pants

Attiecībā uz tādu personas datu apstrādi, ko 
sniedz vai kas ir sniegti atbilstīgi šim 
lēmumam, katra dalībvalsts savos tiesību 
aktos nodrošina vismaz līdzvērtīgu 
personas datu aizsardzību tai, kas paredzēta 
Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra 
Konvencijā par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu automatizētu 
apstrādi un tās 2001. gada 8. novembra 
Papildprotokolā, un tādējādi ņem vērā 
Eiropas Padomes Ministru komitejas 
Ieteikumu Nr. R (87) 15 (1087. gada 17. 
septembris) dalībvalstīm par personas datu 
izmantošanu policijā arī tad, ja dati nav 
apstrādāti automātiski.

Visaptveroša pamatlēmuma pieņemšana 
personas datu aizsardzībai saistībā ar tiesu 
iestāžu un policijas sadarbību saskaņā ar 
trešo pīlāru ir priekšnoteikums tam, lai 
īstenotu šo lēmumu, un minētajam 
pamatlēmumam ir jāveido pamats papildu 
pasākumiem datu aizsardzības jomā, kuri 
noteikti šai lēmumā. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 90
25. panta 1. punkts

1. Attiecībā uz tādu personas datu apstrādi, 
ko sniedz vai kas ir sniegti atbilstīgi šim 
lēmumam, katra dalībvalsts savos tiesību 
aktos nodrošina vismaz līdzvērtīgu 
personas datu aizsardzību tai, kas paredzēta
Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra 
Konvencijā par personu aizsardzību attiecībā 

1. Ņemot vērā šī lēmuma īpašos 
noteikumus, personas datu apstrādi atbilstīgi 
šim lēmumam veic saskaņā ar Padomes 
Pamatlēmumu 2007/XX/JI par personas 
datu aizsardzību, kurus apstrādā saistībā ar 
policijas un tiesu iestāžu sadarbību 
krimināllietās. Neraugoties uz to, ir 



PE 388.484v01-00 18/28 AM\663967LV.doc

LV

uz personas datu automatizētu apstrādi un 
tās 2001. gada 8. novembra Papildprotokolā, 
un tādējādi ņem vērā Eiropas Padomes 
Ministru komitejas Ieteikumu Nr. R (87) 15 
(1087. gada 17. septembris) dalībvalstīm par 
personas datu izmantošanu policijā arī tad, ja 
dati nav apstrādāti automātiski.

jāpiemēro Eiropas Padomes 1981. gada 
28. janvāra Konvencija par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
automatizētu apstrādi un tās 2001. gada 
8. novembra Papildprotokols, kā arī, 
apstrādājot personas datus atbilstīgi šim 
lēmumam, obligāti jāievēro Eiropas 
Padomes Ministru komitejas 1987. gada 
17. septembra Ieteikums Nr. R (87) 15 
dalībvalstīm par personas datu izmantošanu 
policijā arī tad, ja dati nav apstrādāti 
automātiski.

Or. de

Pamatojums

Personas datu apstrāde atbilstīgi šim lēmumam ir jāveic saskaņā ar iepriekš minēto 
pamatlēmumu, lai nodrošinātu datu pienācīgu aizsardzību visās dalībvalstīs. Neraugoties uz 
to, visās dalībvalstīs ir spēkā arī iepriekš minētie Eiropadomes noteiktie juridiskie 
instrumenti.

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 91
25. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Lai varētu noteikt termiņus datu 
saglabāšanai, izskatīšanai, tālākai 
apstrādei un pārsūtīšanai, dalībvalstis ņem 
vērā personas datu dažādās kategorijas un 
šo datu izskatīšanas dažādos mērķus.
Personas datus par personām, kuras netiek 
turētas aizdomās par kriminālpārkāpuma 
veikšanu vai līdzdalību tajos, vai kuras ir 
notiesātas par noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanu, apstrādā tikai saistībā ar šo 
datu izskatīšanas mērķiem un ierobežotā 
laika periodā. Dalībvalstis nosaka atbilstīgu 
ierobežojumu piekļuvei šādiem datiem un 
to izsniegšanai.

Or. de



AM\663967LV.doc 19/28 PE 388.484v01-00

LV

Pamatojums

Ņemot vērā personas saistību ar kriminālpārkāpumu, ir jāpiemēro atbilstīgi datu aizsardzības 
noteikumi (atbilst grozījumam Nr. 14 EP 2006. gada 14. jūnija pieņemtajā dokumentā par
personas datu aizsardzību, kurus apstrādā saistībā ar policijas un tiesu iestāžu sadarbību 
krimināllietās).

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 92
25. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Personas datus nepārsūta uz trešām 
valstīm.

Or. de

Pamatojums

Precizējums par īpašu datu pārsūtīšanu uz trešām valstīm, kurās datu aizsardzības līmenis, 
iespējams, nav pietiekami augsts.

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 93
26. panta 1. punkts

1. Personas datu apstrādi, ko veic 
dalībvalsts, kuras datus saņem, atļauj tikai 
tādiem mērķiem, kādiem šie dati ir sniegti 
atbilstīgi šim lēmumam. Tos var apstrādāt 
citiem mērķiem tikai tad, ja pirms tam 
saņemta atļauja no dalībvalsts, kas pārvalda 
datu bāzi, un tikai saskaņā ar saņēmējas 
dalībvalsts tiesību aktiem. Tādu atļauju var 
sniegt tikai tad, ja datu apstrāde tādiem 
citiem mērķiem ir atļauta tās dalībvalsts 
tiesību aktos, kas pārvalda šo datu bāzi.

1. Personas datu apstrādi, ko veic 
dalībvalsts, kuras datus saņem, atļauj tikai 
tādiem mērķiem, kādiem šie dati ir sniegti 
atbilstīgi šim lēmumam. Tos var apstrādāt 
citiem mērķiem atbilstīgi 25. panta 
1.a punktā minētajiem noteikumiem tikai 
tad, ja pirms tam saņemta atļauja no 
dalībvalsts, kas pārvalda datu bāzi, un tikai 
saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību 
aktiem. Tādu atļauju var sniegt tikai tad, ja 
datu apstrāde tādiem citiem mērķiem ir 
atļauta tās dalībvalsts tiesību aktos, kas 
pārvalda šo datu bāzi, un pēc pārbaudes, 
katru gadījumu izskatot atsevišķi.

Or. de
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Pamatojums

Personas datus par personām, kuras netiek turētas aizdomās un nav tiesātas par 
kriminālpārkāpuma veikšanu, nedrīkst izmantot citiem mērķiem. Turklāt ir jāizvairās no 
vispārējas atļaujas izsniegšanas datu apstrādei citiem mērķiem; katrā atsevišķā gadījumā ir 
drīzāk jāpārbauda, vai pastāv atbilstīgie priekšnoteikumi.

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 94
26. panta 2. punkts

2. Dalībvalsts, kas pārvalda datu bāzi, var 
apstrādāt tai sniegtos datus saskaņā ar 3., 4. 
un 9. pantu tikai tad, ja tas vajadzīgs, lai 
veiktu salīdzinājumu, sniegtu atbildes uz 
automātisku meklēšanu vai veiktu 
reģistrēšanu atbilstīgi 30. pantam. Sniegtos 
datus dzēš uzreiz pēc datu salīdzināšanas vai 
automātiskām atbildēm uz meklēšanu, ja 
vien nav vajadzīga turpmāka datu apstrāde 
atbilstīgi mērķiem, kas minēti pirmās daļas 
2. un 3. punktā.

2. Dalībvalsts, kas pārvalda datu bāzi, var 
apstrādāt tai sniegtos datus saskaņā ar 3., 4. 
un 9. pantu tikai tad, ja tas vajadzīgs, lai 
veiktu salīdzinājumu, sniegtu atbildes uz 
automātisku meklēšanu vai veiktu 
reģistrēšanu atbilstīgi 30. pantam. Sniegtos 
datus dzēš uzreiz pēc datu salīdzināšanas vai 
automātiskām atbildēm uz meklēšanu.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz datu dzēšanu nevajadzētu būt izņēmumiem.

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 95
27. pants

Sniegtos personas datus var apstrādāt tikai 
iestādes, struktūras un tiesas, kas atbild par 
26. pantā minēto mērķu sasniegšanu. Datus 
var sniegt citām iestādēm tikai ar iepriekšēju 
atļauju, ko izsniegusi dalībvalsts, kas sniedz 
datus, un atbilstīgi saņēmējas dalībvalsts 
tiesību aktiem.

Sniegtos personas datus var apstrādāt tikai 
iestādes, struktūras un tiesas, kas atbild par 
26. pantā minēto mērķu sasniegšanu. Datus 
var sniegt citām iestādēm tikai ar iepriekšēju 
atļauju, ko izsniegusi dalībvalsts, kas sniedz 
datus, katram atsevišķam gadījumam un 
atbilstīgi saņēmējas dalībvalsts tiesību 
aktiem.
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Or. de

Pamatojums

Ir jāizvairās no vispārējas atļaujas izsniegšanas datu apstrādei citiem mērķiem; katrā 
atsevišķā gadījumā ir drīzāk jāpārbauda, vai pastāv atbilstīgie priekšnoteikumi.

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 96
28. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina personas datu 
precizitāti un aktualitāti. Ja izriet, tostarp no 
datu subjekta iesniegta paziņojuma vai cita 
paziņojuma, ka ir sniegti nepareizi dati vai ir 
sniegti dati, kam nevajadzētu būt sniegtiem, 
par to nekavējoties paziņo saņēmējai 
dalībvalstij vai dalībvalstīm. Attiecīgajai 
dalībvalstij vai dalībvalstīm dati jālabo vai 
jāizdzēš. Turklāt, ja atklāj, ka sniegtie 
personas dati ir nepareizi, tie jālabo. Ja 
saņēmējai struktūrai ir iemesls uzskatīt, ka 
sniegtie dati nav pareizi vai būtu jādzēš, tūlīt 
jāinformē sniedzēja struktūra.

1. Personas datus dzēš, ja tie vairs nav 
nepieciešami saistībā ar to iegūšanas 
mērķi. Dalībvalstis nodrošina personas datu 
precizitāti un aktualitāti, pārskatot tos 
vismaz reizi divos gados pēc datu 
ievadīšanas brīža. Ja izriet, tostarp no datu 
subjekta iesniegta paziņojuma vai cita 
paziņojuma, ka ir sniegti nepareizi dati vai ir 
sniegti dati, kam nevajadzētu būt sniegtiem, 
par to nekavējoties paziņo saņēmējai 
dalībvalstij vai dalībvalstīm. Attiecīgajai 
dalībvalstij vai dalībvalstīm dati jālabo vai 
jāizdzēš. Turklāt, ja atklāj, ka sniegtie 
personas dati ir nepareizi, tie jālabo. Ja 
saņēmējai struktūrai ir iemesls uzskatīt, ka 
sniegtie dati nav pareizi vai būtu jādzēš, tūlīt 
jāinformē sniedzēja struktūra.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka personas datus dzēš, ja tie vairs nav nepieciešami mērķim, saskaņā ar kuru 
tie iegūti (ne tikai personas datus, kas iegūti citā dalībvalstī, sk. 28. panta 3. punktu); tādēļ 
dalībvalsts pienākums ir pārskatīt datus vismaz reizi divos gados pēc to ievadīšanas brīža un 
pārbaudīt, vai tie ir pareizi un vai tos būtu jādzēš.

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 97
30. panta 4. punkts

4. Izmantojot piemērotus pasākumus, 4. Izmantojot piemērotus pasākumus, 
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reģistrētos datus sargā no neatbilstīgas 
izmantošanas un citādi nepareizas 
izmantošanas un glabā divus gadus. Pēc 
glabāšanas laikposma reģistrētos datus tūlīt 
izdzēš.

reģistrētos datus sargā no neatbilstīgas 
izmantošanas un citādi nepareizas 
izmantošanas un glabā piecus gadus. Pēc 
glabāšanas laikposma reģistrētos datus tūlīt 
izdzēš.

Or. de

Pamatojums

Reģistrēto datu glabāšanas laiks ir jāpagarina līdz pieciem gadiem.

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 98
31. pants

Datu subjektu tiesības uz informāciju un 
kompensāciju par nodarītu kaitējumu

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. de

Pamatojums

Sk. 31. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 99
31. panta 1. punkts

1. Pēc attiecīgas valsts tiesību aktos
noteikta datu subjekta lūguma atbilstīgi 
attiecīgas valsts tiesību aktiem bez 
nepamatotas kavēšanās un neradot 
nevajadzīgas izmaksas datu subjektam
sniedz vispārēji saprotamu informāciju par 
apstrādātajiem viņa personas datiem, datu 
izcelsmi, par saņēmēju vai saņēmēju 
grupām, par paredzēto apstrādes mērķi un 
apstrādes juridisko pamatu. Turklāt datu 
subjektam ir tiesības lūgt neprecīzu datu 
labošanu un nelikumīgi apstrādātu datu 
dzēšanu. Dalībvalsts arī nodrošina, lai datu 
aizsardzības tiesību pārkāpumu gadījumā 

1. Datu subjektam atbilstīgi attiecīgas valsts 
tiesību aktiem bez nepamatotas kavēšanās 
un neradot tam nevajadzīgas izmaksas 
sniedz vispārēji saprotamu informāciju par 
apstrādātajiem viņa personas datiem, datu 
izcelsmi, par saņēmēju vai saņēmēju 
grupām, par paredzēto apstrādes mērķi un 
apstrādes juridisko pamatu. Turklāt datu 
subjektam ir tiesības lūgt neprecīzu datu 
labošanu un nelikumīgi apstrādātu datu 
dzēšanu. Arī par to datu subjekts ir 
jāinformē. Dalībvalsts arī nodrošina, lai datu 
aizsardzības tiesību pārkāpumu gadījumā 
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datu subjekts varētu iesniegt sūdzību 
neatkarīgai tiesai Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas 6. panta 1. punkta nozīmē vai 
neatkarīgai uzraudzības iestādei Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 
28. panta nozīmē, un lai viņam būtu dota 
iespēja prasīt kompensāciju par nodarītu 
kaitējumu vai citu likumīgu kompensāciju. 
Sīki izstrādāti noteikumi par procedūru, kas 
paredzēta, lai tādas tiesības aizstāvētu, un 
piekļuves tiesību ierobežošanas iemesli ir 
reglamentēti ar attiecīgiem tās dalībvalsts 
tiesību aktiem, kurā datu subjekts aizstāv 
savas tiesības.

datu subjekts varētu iesniegt sūdzību 
neatkarīgai tiesai Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas 6. panta 1. punkta nozīmē vai 
neatkarīgai uzraudzības iestādei Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 
28. panta nozīmē, un lai viņam būtu dota 
iespēja prasīt kompensāciju par nodarītu 
kaitējumu vai citu likumīgu kompensāciju. 
Sīki izstrādāti noteikumi par procedūru, kas 
paredzēta, lai tādas tiesības aizstāvētu, un 
piekļuves tiesību ierobežošanas iemesli ir 
reglamentēti ar attiecīgiem tās dalībvalsts 
tiesību aktiem, kurā datu subjekts aizstāv 
savas tiesības.

Or. de

Pamatojums

Tiesības uz neprecīzu datu labošanu un nelikumīgi apstrādātu datu dzēšanu, kā arī uz 
kompensāciju ir efektīvi īstenojamas tikai tad, ja tiek sniegta informācija par datu 
saglabāšanu un tiesību aizsardzības iespējām, jo daudzos gadījumos datu subjekts nezin, ka 
dati par viņu ir saglabāti, un tādēļ viņš nevar izmantot savas tiesības uz datu aizsardzību (sk. 
arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2007. gada 4. aprīļa atzinumu saistībā ar minēto 
ierosmi, Nr. 75). 

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 100
31. panta 1. punkta 1. daļa

Pēc attiecīgas valsts tiesību aktos noteikta
datu subjekta lūguma atbilstīgi attiecīgas 
valsts tiesību aktiem bez nepamatotas 
kavēšanās un neradot nevajadzīgas izmaksas 
datu subjektam sniedz vispārēji saprotamu 
informāciju par apstrādātajiem viņa personas 
datiem, datu izcelsmi, par saņēmēju vai 
saņēmēju grupām, par paredzēto apstrādes 
mērķi un apstrādes juridisko pamatu.

1. Dalībvalsts pieprasījuma gadījumā datu 
subjektam atbilstīgi attiecīgas valsts tiesību 
aktiem bez nepamatotas kavēšanās un 
neradot tam nevajadzīgas izmaksas sniedz 
vispārēji saprotamu informāciju par 
apstrādātajiem viņa personas datiem, datu 
izcelsmi, par saņēmēju vai saņēmēju 
grupām, par paredzēto apstrādes mērķi un 
apstrādes juridisko pamatu.

Or. de
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Pamatojums

Datu subjektam bez iepriekšēja pieprasījuma būtu jānodrošina tiesības būt informētam par 
viņa personas datu pārsūtīšanu, jo vairumā gadījumu viņš neko nezin par datu pārsūtīšanu.

Grozījumu iesniedza Adina-Ioana Vălean

Grozījums Nr. 101
32. a pants (jauns)

32.a pants

Datu pārsūtīšana
Datus, ko apstrādā saskaņā ar šo lēmumu, 
nepārsūta vai nepadara pieejamus trešai 
valstij vai starptautiskai organizācijai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 102
34. pants

Padome saskaņā ar ES Līguma 34. panta 2. 
punkta c) apakšpunkta otro teikumu pieņem 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu šo 
lēmumu Savienības līmenī.

Padome saskaņā ar ES Līguma 34. panta 
2. punkta c) apakšpunkta otro teikumu un 
pēc Eiropas Parlamenta uzklausīšanas 
saskaņā ar ES Līguma 39. panta 1. punktu
pieņem pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
īstenotu šo lēmumu Savienības līmenī.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam jābūt tiesībām tapt uzklausītam Padomē. Eiropas 
Parlamentu uzklausa automātiski saskaņā ar ES Līguma 39. pantu, uz ko šai vietā tomēr būtu 
vēlreiz jānorāda.

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 103
34. pants
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Padome saskaņā ar ES Līguma 34. panta 2. 
punkta c) apakšpunkta otro teikumu pieņem 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu šo 
lēmumu Savienības līmenī.

Padome saskaņā ar ES Līguma 34. panta 
2. punkta c) apakšpunkta otro teikumu un 
pēc apspriešanās ar Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāju pieņem 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu šo 
lēmumu Savienības līmenī.

Or. en

Pamatojums

Īstenošanas pasākumiem var būt būtiska nozīme attiecībā uz personas datu apstrādi. Tādēļ 
šajā sakarā būtu jāuzklausa Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (sk. Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāja 2007. gada 4. aprīļa atzinumu saistībā ar minēto ierosmi, Nr. 20).

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 104
35. a pants (jauns)

35.a pants
It īpaši attiecībā uz finansējumu atbildīgo 
amatpersonu apmācībai, personāla 
vajadzībām un nepieciešamo aprīkojumu 
Komisijai ir jāizsver, vai ir iespējams sniegt 
atbalstu, izmantojot Eiropas Savienības 
budžeta līdzekļus.

Or. de

Pamatojums

Lēmumā paredzēto pasākumu finansējums ir ievērojams finansiāls slogs, jo īpaši tām 
dalībvalstīm, kuru rīcībā nav vajadzīgās infrastruktūras. Ir jāpārbauda, cik lielā mērā var 
nodrošināt līdzfinansējumu, izmantojot Eiropas Savienības budžetu.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 105
36. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis [...gados] pēc šā lēmuma 
stāšanās spēkā informē Padomi un Komisiju 
par tiem spēkā esošiem nolīgumiem vai 

4. Dalībvalstis [...gados] pēc šā lēmuma 
stāšanās spēkā informē Padomi, Eiropas 
Parlamentu un Komisiju par tiem spēkā 
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režīmiem 1. punkta nozīmē, kurus tās 
joprojām grib piemērot.

esošiem nolīgumiem vai režīmiem 1. punkta 
nozīmē, kurus tās joprojām grib piemērot.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Parlaments ir jāiesaista turpmākajos pasākumos, kas attiecas uz Padomes lēmumu.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 106
36. panta 5. punkts

5. Dalībvalstis Padomi un Komisiju arī 
informē par visiem jauniem nolīgumiem vai 
režīmiem 2. punkta nozīmē 3 mēnešos pēc to 
parakstīšanas vai – attiecībā uz tādiem 
instrumentiem, kas parakstīti pirms šā 
lēmuma parakstīšanas – trijos mēnešos pēc 
to stāšanās spēkā. 

5. Dalībvalstis Padomi, Eiropas Parlamentu
un Komisiju arī informē par visiem jauniem 
nolīgumiem vai režīmiem 2. punkta nozīmē 
3 mēnešos pēc to parakstīšanas vai –
attiecībā uz tādiem instrumentiem, kas 
parakstīti pirms šā lēmuma parakstīšanas –
trijos mēnešos pēc to stāšanās spēkā.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Parlaments ir jāiesaista turpmākajos pasākumos, kas attiecas uz Padomes lēmumu.

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 107
37. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai ievērotu šo lēmumu, [... gados] pēc šā 
lēmuma stāšanās spēkā.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai ievērotu šo lēmumu, [... gados] pēc šā 
lēmuma stāšanās spēkā. Līdz tam laikam ir 
jānodrošina, ka Padomes Pamatlēmums 
2007/XX/JI par personas datu aizsardzību, 
kurus apstrādā saistībā ar policijas un tiesu 
iestāžu sadarbību krimināllietās, ir spēkā, 
un to īsteno visās dalībvalstīs.

Or. de



AM\663967LV.doc 27/28 PE 388.484v01-00

LV

Pamatojums

Sk. pamatojumu normatīvās rezolūcijas grozījumam. 

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 108
37. panta 3. a punkts (jauns)

3.a Pirms lēmuma īstenošanas Komisija 
sagatavo pētījumu par sākotnēji septiņu 
parakstītāju dalībvalstu pieredzi, it īpaši 
attiecībā uz tehniskajām īstenošanas 
iespējām.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā nelielo pieredzi saistībā ar šai lēmumā paredzētajiem pasākumiem, vispirms ir 
jāveic ietekmes novērtējums, it īpaši par tehniskajām iespējām.

Grozījumu iesniedza Adina-Ioana Vălean

Grozījums Nr. 109
37. panta 1. a punkts (jauns)

1.a Šis lēmums stājas spēkā tikai dienā pēc 
tam, kad Padome ir pieņēmusi 
pamatlēmumu par personas datu 
aizsardzību, kurus apstrādā saistībā ar 
policijas un tiesu iestāžu sadarbību 
krimināllietās, nodrošinot datu aizsardzības 
atbilstīgo līmeni. 

Or. 

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 110
37. a pants (jauns)

37.a pants
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Ne vēlāk kā divus gadus pēc šī lēmuma 
spēkā stāšanās brīža un pēc tam reizi divos 
gados Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei novērtējumu par 
šī lēmuma piemērošanu, lai noteiktu, vai 
tajā ir jāizdara grozījumi. Novērtējumā 
iekļauj informāciju par šī lēmuma 
lietderību, efektivitāti un ietekmi uz datu 
subjekta pamattiesībām, kā arī uzrāda to 
datu subjektu skaitu, kuru dati glabājas 
dalībvalstu datu bāzēs, nonākot tur saskaņā 
ar šo lēmumu veiktas datu apmaiņas ceļā 
vai veicot datu izņemšanu saskaņā ar šo 
lēmumu. 

Or. 

Pamatojums

Tā kā saistībā ar Prīmes Līguma īstenošanu gūtā pieredze ir neliela, ir būtiski pēc iespējas 
drīz novērtēt šo jauno mehānismu un tā ietekmi (sk. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 
2007. gada 4. aprīļa atzinumu saistībā ar minēto ierosmi, Nr. 32). Turklāt tas būtu ārkārtīgi 
lietderīgi uzzināt, cik lielā mērā dalībvalstis izmanto šo jauno mehānismu.
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