
DT\661526LV.doc PE 386.717v01-00

LV  Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

2.4.2007.

DARBA DOKUMENTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Kopīgās 
konsulārās instrukcijas diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem 
dienestiem attiecībā uz vīzām, nosakot biometrisko identifikatoru ieviešanu un 
paredzot arī noteikumus par vīzu pieteikumu pieņemšanu un apstrādi (COM 
(2006)0269)

II DAĻA

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Sarah Ludford



PE 386.717v01-00 2/5 DT\661526LV.doc

LV  Ārējais tulkojums       

2. Sadarbības mehānismi starp dalībvalstīm 

Biometrisko datu ieviešana ietekmēs gan dalībvalstu konsulārās iestādes, gan pašus vīzu 
pieprasītājus. Dalībvalstīm būs vajadzīgi papildu resursi attiecībā uz telpām, personālu, aprīkojumu 
utt. Vīzas pieprasītājiem būs jāierodas personiski, lai iesniegtu vismaz pirmo pieteikumu, bet tas 
varētu būt problemātiski, jo īpaši, ja dalībvalstīm nav konsulāro iestāžu attiecīgajā trešā valstī 
un/vai ja vīzas pieprasītājiem jādodas garā braucienā, lai nokļūtu konsulārajā iestādē. Lai risinātu 
problēmas, ko rada biometrisko datu ieviešana, ir jāizveido ciešāka sadarbība dalībvalstu starpā. 

Lai atrisinātu šādas problēmas, Komisija piedāvāja dalībvalstīm izveidot vairākus sadarbības 
mehānismus – ierobežoto pārstāvību; līdzāsatrašanos; kopīgus vīzu pieteikuma centrus vai, kā 
pēdējo līdzekli, ārpakalpojumu līguma noslēgšanu ar ārējo pakalpojumu sniedzēju. Lai ieviestu 
Vīzu informācijas sistēmu (VIS), katrā atrašanās vietā dalībvalstīm jānodrošina savi konsulārie 
dienesti ar aprīkojumu biometrisko identifikatoru reģistrēšanai, jāizmanto viens no iepriekš 
minētajiem sadarbības mehānismiem vai ārpakalpojumi. 

2a. Ierobežotā pārstāvība

Izmantojot šo jauno pārstāvības veidu, dalībvalstīm jāspēj vienai otru pārstāvēt vienīgi pieteikumu 
pieņemšanas un biometrisko identifikatoru reģistrācijas procesā. Kādas priekšrocības būtu šādai 
pārstāvībai? Vai šī ierobežotā pārstāvība, no vīzu pieprasītāju viedokļa, nebūs pretrunā ar „vienas 
pieturas sistēmu” (one stop shop), ja viņam/viņai būs jādodas uz vienu konsulātu, lai nodotu pirkstu 
nospiedumus, un, iespējams, uz citu, lai piedalītos personiskā intervijā? Kurš izstrādās precīzus 
pārstāvības noteikumus, piemēram, attiecībā uz maksas par pieteikuma apstrādi iekasēšanu un 
pārzināšanu?

2.b Līdzāsatrašanās

Līdzāsatrašanās nozīmē, ka vienas vai vairāku dalībvalstu diplomātisko dienestu vai misiju 
darbinieki saņem pieteikumus (arī biometriskos identifikatorus), ko tiem adresējis citas dalībvalsts 
diplomātiskais dienests vai konsulārā misija, un izmanto tās dalībvalsts tehnisko aprīkojumu. Par 
sadarbības regulējumu ir jāvienojas iesaistīto dalībvalstu starpā. 

Šāda veida sadarbība ir paredzēta, lai palīdzētu dalībvalstīm savā starpā sadalīt finansiālo slogu. 
Saistībā ar datu aizsardzību neradīsies īpašas papildu problēmas, jo visa darbība tiks veikta vietā, 
kuru aizsargā diplomātiskais statuss. Praksē attiecībā uz līdzāsatrašanos ir jānodrošina, lai 
dalībvalstīm būtu plašas telpas. Vai dalībvalstis vēlas ieviest šāda veida sadarbību, un ja nē – kādi ir 
šķēršļi?

2.c Kopīgi vīzu pieteikuma centri (KVPC)

Īstenojot šo sadarbības veidu, vienas vai vairāku dalībvalstu konsulārā dienesta darbinieki strādā 
vienā „neitrālā” ēkā (kas nav dalībvalsts telpas), lai saņemtu vīzu pieteikumus (arī biometriskos 
identifikatorus). Tāpat kā līdzāsatrašanās gadījumā par sadarbības regulējumu ir jāvienojas iesaistīto 
dalībvalstu starpā. 
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KVPC priekšrocība ir tā, ka šis sadarbības veids veicina vietējo konsulāro sadarbību un dalībvalstu 
izmaksu ekonomiju, jo tās var apvienot resursus un tos kopīgi izmantot1. Izmantojot KVPC, 
ievērojams atvieglojums tiek nodrošināts vīzu pieprasītājiem tajās valstīs, no kurām vīzu 
pieprasītājam jāpārvar lielāks attālums, lai nokļūtu konsulātā, vai kurās nav pārstāvētas visas 
dalībvalstis. Turklāt ir pierādīts, ka KVPC atvieglos par pieteikumu atbildīgās dalībvalsts 
noteikšanu. 

Tomēr tāpat kā ārpakalpojumu gadījumā (skatīt turpmāk) konsulārā darbība principā tiks veikta 
tādās vietās, kuras neaizsargā diplomātiskais statuss, un šāda situācija rada nopietnas bažas par datu 
aizsardzību, t.i., par to, kā dalībvalstis spēs nodrošināt šādu datu aizsardzību pret iespējamo vīzas 
pieprasītāja valsts iestāžu iejaukšanos (piemēram, kratīšanu vai aresta uzlikšanu). Turklāt pastāv 
jautājums par drošību, kas saistīta ar biometrisko datu nosūtīšanu par vīzām atbildīgajai iestādei. 
Dažām dalībvalstīm acīmredzami rodas jautājums par KVPC patieso pievienoto vērtību, un tās 
uzskata šo risinājumu par nereālu. Jautājums par to, kas noteiks KVPC darbības noteikumus un 
kāds būs to statuss, patiešām ir neskaidrs. Vai Komisija ir izvērtējusi visus šos jautājumus?

Patlaban Kišiņevā (Moldovā) tiek veikts izmēģinājumprojekts attiecībā uz KVPC izveidi un 
izmantošanu; šī valsts ir izvēlēta, jo tajā daudzas dalībvalstis nestrādā un tām nav savu 
pārstāvniecību. Ko mēs varam mācīties no šī izmēģinājumprojekta?

2.d Ārpakalpojumu līguma noslēgšana ar ārējo pakalpojumu sniedzēju

Visbeidzot un kā pēdējo līdzekli (ja ar vietējo situāciju saistītu iemeslu dēļ nav piemērota 
konsulārās iestādes aprīkošana ar biometrisko identifikatoru reģistrēšanas/uzkrāšanas ierīcēm vai 
līdzāsatrašanās mehānisma ieviešana, vai kopīgi vīzu pieteikuma centri) var izmantot ārējo 
pakalpojumu sniedzēju, kas saņem vīzu pieteikumus un iegūst biometriskos identifikatorus. 

Kā referente ar pārsteigumu atzīmē, šķiet, ka dažas dalībvalstis jau izmanto ārpakalpojumus bez 
jebkāda Kopienas regulējuma2. Šie ārpakalpojumi acīmredzot attiecas uz apmeklējuma laiku un 
pieteikumu saņemšanu, bet nākotnē VIS ārpakalpojumi varētu būt saistīti arī ar biometriskajiem 
datiem. Referente vēlas uzzināt, vai, nepastāvot Kopienas noteikumiem, pašreizējā dalībvalstu 
prakse patiešām ir likumīga. Vai Komisijas priekšlikumā vienkārši sniegts tiesiskais regulējums 
situācijai, kāda patlaban de facto pastāv? 

Komisija ierosina divu veida ārpakalpojumus: 
1. ārpakalpojumi tikai attiecībā uz vispārējas informācijas sniegšanu par vīzas pieteikumu prasībām 
un kontaktcentra apmeklējuma laiku (1.B panta 1.a) punkts un 
2. ārpakalpojumi attiecībā gan uz informācijas sniegšanu, gan pieteikumu, maksas par pieteikuma 
apstrādi, apstiprinošo dokumentu un biometrisko datu saņemšanu. Šādā gadījumā ārējo 
pakalpojumu sniedzējs nosūta pilnīgas datnes un datus tās dalībvalsts diplomātiskajai 
pārstāvniecībai vai konsulārajam dienestam, kuras kompetencē ir pieteikuma apstrāde (1.B. panta 
1.b) punkts). 

  
1 Ņemiet vērā,, ka VIS ieviešana tika minēta kā pamatojums, lai paaugstinātu maksu par pakalpojumiem līdz 60 euro.
2 Šis gadījums jo īpaši attiecas uz Itāliju, kura, šķiet, ir pirmā Šengenas valsts, kas attiecībā uz dažiem vīzu izdošanas 
procesa aspektiem slēdza ārpakalpojumu līgumu ar aģentūru Indijā (VSF). Itālijas piemēram acīmredzot sekoja citas 
Šengenas dalībvalstis (Vācija, Francija, Beļģija, Austrija, Nīderlande un Portugāle), un aizvien vairāk dalībvalstis 
pievērš uzmanību ārpakalpojumu iespējām. 
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Lai gan pirmo ārpakalpojumu veidu varētu atzinīgi vērtēt tādā ziņā, ka tas praktiski atvieglo darbu, 
kam principā nav nekādas negatīvas ietekmes uz datu aizsardzību un datu drošību, otrais veids 
attiecībā uz šiem jautājumiem rada problēmas. Lai gan tas patiešām vīzu pieprasītājiem var sniegt 
zināmas priekšrocības attiecībā uz izvairīšanos no laikietilpīga procesa un dārgiem braucieniem, bet 
konsulārajām iestādēm – attiecībā uz izvairīšanos no labi zināmajām rindām konsulātos un laika 
atbrīvošanu pieteikumu izskatīšanai, šajā sakarā pastāv nopietnas bažas par datu aizsardzību un datu 
drošību, par ko datu aizsardzības iestādes jau ir izteikušās1. Ir iespējams, ka notiek vienlaicīga vīzas 
pieteikumu iesniegšana vairākām dalībvalstīm (visa shopping), ja konkrēto sistēmu izmanto tikai 
viena vai dažas Šengenas valstis, un ārpakalpojumi var palielināt maksu par vīzas saņemšanu, kas 
jāsedz vīzu pieprasītājiem. Komisijas priekšlikumā skaidri norādīts, ka kopējā summa, ko maksā 
vīzas pieprasītājs, nedrīkst pārsniegt maksu par pieteikuma apstrādi; tomēr dažas dalībvalstis 
acīmredzot iebilst šim noteikumam un uzskata, ka gadījumā, ja tiek sniegts papildu pakalpojums, 
vīzas pieprasītājam ir jāsedz papildu izmaksas. 

Atsevišķos gadījumos ārējo pakalpojumu sniedzējiem būs jāpieņem svarīgi lēmumi attiecībā uz 
biometriskajiem datiem, piemēram, par to, vai tie ir pietiekami ticami, lai tos uzglabātu sistēmā, bet 
šādai lēmumu pieņemšanai jābūt valsts pienākumam, un pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu 
piešķirt rīcības brīvību. 

Papildus konkrētajam biometrisko datu jautājumam pamatots ir jautājums arī par to, vai visus 
pārējos uzdevumus, kas minēti saistībā ar otro ārpakalpojumu veidu, ārējo pakalpojumu sniedzējs 
var veikt likumīgi. Piemēram, apstiprinošo dokumentu saņemšana sākotnēji šķiet vienkārša, bet 
praksē var rasties problēmas. Konsulāta uzdevums ir nolemt, vai atsevišķi apstiprinošie dokumenti 
ir atbilstīgi vai nē, kā arī, vai nepieciešami papildu dokumenti. Iesaistot ārējo pakalpojumu 
sniedzēju, vīzas pieprasītājam attiecīgie jautājumi var kļūt daudz sarežģītāki. Turklāt aizpildītā 
vīzas pieteikuma veidlapā ir daudz datu, piemēram, apstiprinošie dokumenti, un tas liek domāt par 
dokumentu konfidencialitāti un drošību. Jāapspriež arī tas, kādā mērā ārpakalpojumus var piemērot 
tajās valstīs, kurās ir augsts korupcijas līmenis. Vai nepastāv risks, ka, izmantojot VIS, 
ārpakalpojumi var apdraudēt pastiprināto drošību? 

Attiecībā uz šo otro ārpakalpojumu veidu pastāv vairākas iespējas, kuru priekšrocības un trūkumi 
rūpīgi jāizskata – netiek izmantots neviens ārpakalpojums; ārpakalpojumi attiecas vienīgi uz 
informācijas un citu datu sniegšanu, izņemot biometriskos datus; ārpakalpojumi attiecas gan uz 
informācijas un citu datu, gan uz biometrisko datu sniegšanu, bet ārējam pakalpojumu sniedzējam 
jādarbojas tādā vietā, kuru aizsargā diplomātiskais statuss; ārpakalpojumi attiecas gan uz 
informācijas un citu datu, gan uz biometrisko datu sniegšanu, bet konsulārajai iestādei stingri 
jāuzrauga šie pakalpojumi. 

Referente pauž cerību, ka tiks izvēlēts tāds pareizais tiesiskais risinājums, kas nodrošinās gan 
sistēmas efektivitāti un drošību, gan ņems vērā vīzas pieprasītāju vajadzības. 

Secinājumi

Ņemot vērā svarīgos jautājumus šajā priekšlikumā, referente uzskata, ka Komisijai bija ne vien 

  
1 Skatīt, piemēram, atzinumu, ko sagatavojis Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU), kas stingri neiesaka 
ārpakalpojumus, slēdzot līgumus par pieteikumu apstrādi ar ārējo pakalpojumu sniedzējiem, ja vien tas nenotiek tādā 
vietā, kuru aizsargā diplomātiskais statuss.
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jāpaļaujas uz 2004. gadā veiktajiem ietekmes novērtējumiem par VIS, bet bija arī jāveic jauns īpaši 
izvērsts ietekmes novērtējums. 

Neveicot šādu izvērstu novērtējumu, patlaban ir nepieciešams no visām iesaistītajām iestādēm 
saņemt padziļinātus apsvērumus, un referente uzskata, ka ekspertu seminārs, kas notika 27. martā, 
iezīmēja pareizu procesa sākumu. 


