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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par 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 ierosmi, lai pieņemtu PADOMES LĒMUMU par pārrobežu sadarbības 
pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību
(6566/2007 – C6-0079/2007 – 2007/0804(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 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 ierosmi (6566/2007)1,

– ņemot vērā Padomes grozījumu projektu (7273/1/2007, 2007. gada 17. aprīlis)2,

– ņemot vērā ES līguma 34. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

– ņemot vērā ES līguma 39. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0079/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 93. un 51. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto 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 ierosmi;

2. aicina Padomi atbilstīgi grozīt tekstu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt 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 ierosmi;

  
1 OV vēl nav publicēts.
2 OV vēl nav publicēts.
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5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 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 valdībām.

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

Grozījums Nr. 1
Virsraksts

PADOMES LĒMUMS 2007/../TI (.. gada 
..) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, 
jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu 
noziedzību

PADOMES PAMATLĒMUMS 2007/../TI 
(.. gada ..) par pārrobežu sadarbības 
pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu 
un pārrobežu noziedzību

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Ja to 
pieņems, būs jāveic nepieciešamās 
izmaiņas visā tekstā.)

Pamatojums

Tā kā šī ierosme attiecas uz dalībvalstu tiesību aktu un noteikumu tuvināšanu, attiecīgais 
instruments drīzāk ir pamatlēmums, nevis lēmums.

Grozījums Nr. 2
1. atsauce

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību 
un jo īpaši tā 30. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktu, 31. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, 32. pantu un 34. panta 2. 
punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību 
un jo īpaši tā 30. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktu, 31. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, 32. pantu un 34. panta 
2. punkta b) apakšpunktu,

Grozījums Nr. 3
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2.a atsauce (jauna)

ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāja 2007. gada 4. aprīļa 
atzinumu,

Grozījums Nr. 4
1. apsvērums

(1) Eiropas Savienības Padome piešķir ļoti 
lielu nozīmi brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpas izveidei, kas ir būtiski 
svarīgi Savienībā apvienojušos valstu
tautām.

(1) Eiropas Savienības Padome piešķir ļoti 
lielu nozīmi brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpai, kas ir būtiski Eiropas 
Savienības tautām.

Grozījums Nr. 5
2.a apsvērums (jauns)

Šajā pamatlēmumā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši 
noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā. Jo īpaši šā lēmuma mērķis ir 
pilnībā nodrošināt iedzīvotāju 
pamattiesības, lai ievērotu viņu privāto 
dzīvi un saziņu un nodrošinātu personas 
datu aizsardzību, kā paredzēts 
Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā. 

Grozījums Nr. 6
10. apsvērums

(10) Šīs prasības ir izpildītas ar 2005. gada 
27. maija Prīmes līgumu starp Beļģijas 
Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, 
Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, 
Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes 
Karalisti un Austrijas Republiku par tādas 
pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, kas 
saistīta ar cīņu pret terorismu, pārrobežu 
noziedzību un nelegālo migrāciju. Lai 
panāktu abu būtisko Hāgas programmas 
prasību izpildi visās dalībvalstīs un tās 
mērķu izpildi attiecībā uz laika grafiku, 

(10) Šīs prasības ir izpildītas ar 2005. gada 
27. maija Prīmes līgumu starp Beļģijas 
Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, 
Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, 
Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes 
Karalisti un Austrijas Republiku par tādas 
pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, kas 
saistīta ar cīņu pret terorismu, pārrobežu 
noziedzību un nelegālo migrāciju. Lai 
Hāgas programmas būtiskās prasības
izpildītu visās dalībvalstīs, Prīmes līgums ir 
jāpiemēro visās dalībvalstīs. Tādēļ šajā
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jānosaka, ka Prīmes līguma būtiskās daļas
ir piemērojamas visās dalībvalstīs. Tādēļ 
šim Padomes lēmumam vajadzētu būt 
balstītam uz Prīmes līguma galvenajiem 
noteikumiem.

Padomes lēmumā ir iekļauti atsevišķi 
Prīmes līguma galvenie noteikumi, proti, 
noteikumi par policijas un tiesu iestāžu 
sadarbību Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 7
11.a apsvērums (jauns)

(11a) Šie datu apmaiņas uzlabojumi ir 
konstruktīvs pasākums, lai informācija 
būtu pieejama dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem. Ir 
jānodrošina, lai attiecīgos gadījumos 
saistībā ar personas datu izmantošanu 
varētu veikt automatizētu meklēšanu DNS 
nacionālajā datu bāzē un pirkstu 
nospiedumu datu bāzē.

Pamatojums

Personas datu piekļuves divu līmeņu sistēma ir pieejamības principa (automatizēta un 
abpusēja meklēšana nacionālā datu bāzē) un tradicionālākas pieejas (meklēšana pēc motivēta 
pieprasījuma, meklēšana pēc „atbilsmes”) kombinācija.

Grozījums Nr. 8
15. apsvērums

(15) Ar zināmiem nosacījumiem 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai sniegt 
personas datus un citus datus, lai uzlabotu 
informācijas apmaiņu saistībā ar 
nozīmīgiem pārrobežu notikumiem.

(15) Ar zināmiem nosacījumiem 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai sniegt 
personas datus un citus datus, lai uzlabotu 
informācijas apmaiņu saistībā ar 
nozīmīgiem pārrobežu notikumiem, kuru 
mērķis ir terorisma aktu novēršana. Datu 
sniegšanai jābūt nepieciešamai un 
samērīgai, jo tās pamatā ir īpaši apstākļi, 
kas rada pieņēmumu par noziedzīgu 
nodarījumu iespējamību.

Pamatojums

Ir jāatsaucas gan uz 3., gan 4. nodaļu, jo to pamatā ir pieņēmums, ka pastāv iemesli uzskatīt, 
ka datu subjekti izdarīs noziedzīgus nodarījumus, nevis noziedzīgu nodarījumu izdarīšana 
(vai objektīva izdarīšanas iespējamība).
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Grozījums Nr. 9
15.a apsvērums (jauns)

(15a) Jānodrošina Eiropola tieša piekļuve
nacionālajām datu bāzēm, ja saņemta 
dalībvalstu piekrišana. 

Grozījums Nr. 10
16. apsvērums

(16) Tā kā starptautiskā sadarbība, jo īpaši 
apkarojot pārrobežu noziedzību, ir 
jāuzlabo, šim lēmumam papildus 
informācijas apmaiņas uzlabošanai cita 
starpā būtu jārada iespēja ciešākai policijas 
iestāžu sadarbībai, piemēram, organizējot 
kopīgas drošības operācijas (piem., kopīgas 
patruļas) un pārrobežu iejaukšanos 
gadījumos, ja pastāv tūlītējs 
apdraudējums personas dzīvībai vai 
veselībai.

(16) Tā kā starptautiskā sadarbība, jo īpaši 
apkarojot pārrobežu noziedzību, ir 
jāuzlabo, šim lēmumam papildus 
informācijas apmaiņas uzlabošanai cita 
starpā būtu jārada iespēja ciešākai policijas 
iestāžu sadarbībai, piemēram, organizējot 
kopīgas drošības operācijas (piem., kopīgas 
patruļas).

Pamatojums

No šā priekšlikuma izslēdza noteikumus par pārrobežu iejaukšanos gadījumos, ja pastāv 
tūlītējs apdraudējums personas dzīvībai vai veselībai.

Grozījums Nr. 11
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) Atbilsmes/neatbilsmes sistēma 
nodrošina struktūru anonīmu profilu 
salīdzināšanai, kad apmaiņa ar personas 
papildu datiem notiek tikai pēc atbilsmes 
konstatēšanas, un garantē atbilstīgu datu 
aizsardzības sistēmu, kas nozīmē, ka 
personas datu piegāde citai dalībvalstij 
prasa nodrošināt atbilstīgu datu 
aizsardzības līmeni saņēmējā dalībvalstī.

Pamatojums

Lai gan ar šo ierosmi ir atļauta datu pārraide tikai starp dalībvalstīm, tomēr jānodrošina 
atbilstīgs (un saskaņots) datu aizsardzības līmenis. 
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Grozījums Nr. 12
18.a apsvērums (jauns)

(18a) Īpašas datu kategorijas attiecībā uz 
rasi vai nacionālo izcelsmi, politiskiem 
uzskatiem, reliģisko vai filozofisko 
pārliecību, piederību kādai partijai vai 
arodbiedrībai, dzimumorientāciju vai 
veselības stāvokli apstrādā tikai tad, ja tas 
ir absolūti nepieciešams, atbilst konkrētās 
lietas mērķim un tiek ievērota atbilstība 
īpašām drošības garantijām.

Grozījums Nr. 13
18.b apsvērums (jauns)

(18b) Šie īpašie noteikumi par datu 
aizsardzību ir izstrādāti, nepastāvot trešā 
pīlāra pamatlēmumam par datu 
aizsardzību. Pēc pieņemšanas šis 
pamatlēmums ir jāpiemēro visā jomā, kas 
attiecas uz policijas un tiesu iestāžu 
sadarbību krimināllietās.

Pamatojums

Ar šo jauno apsvērumu par prioritāru ir noteikta datu aizsardzības plaša spektra sistēma, 
nevis fragmentāra pieeja, jo datu subjektu uzticību vairos vispārējāka pieeja. Tomēr šī 
noteikumu pēctecība ir jāparedz Datu aizsardzības pamatlēmumā.

Grozījums Nr. 14
18.c apsvērums (jauns)

(18c) Uzsver nepieciešamību Padomei pēc 
iespējas drīz pieņemt Procesuālo tiesību 
pamatlēmumu1, lai paredzētu noteikumu 
minimumu attiecībā uz dalībvalstīs 
pieejamo juridisko palīdzību fiziskām 
personām.
1 Pašlaik noteik tā apspriešana CSL.

Pamatojums

Bez šā pamatlēmuma vienīgie dalībvalstu tiesību aktos paredzētie noteikumi ir 7. panta 
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2. punktā (ar grozījumiem) minētie pamatprincipi un pamattiesības.

Grozījums Nr. 15
18.d apsvērums (jauns)

(18d) Atgādina, ka attiecībā uz 
informācijas piegādi un palīdzības 
sniegšanu saistībā ar lieliem pasākumiem 
un masu pulcēšanos vispārējais satvars ir 
jāsaskaņo ar 1997. gada 26. maija 
Vienoto rīcību 97/339/TI, ko Padome 
pieņēmusi, pamatojoties uz K3. pantu 
Līgumā par Eiropas Savienību, par 
sadarbību sabiedriskās kārtības un 
drošības jomā,1 un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Rezolūciju par drošību 
Eiropadomes sanāksmēs un citos 
tamlīdzīgos pasākumos,2 un Nīderlandes 
Karalistes ierosmi, lai pieņemtu Padomes 
Lēmumu par policijas pārrobežu 
sadarbības pastiprināšanu attiecībā uz 
pasākumiem, kuros pulcējas liels skaits 
cilvēku no vairākām dalībvalstīm un 
policijas darbs ir vērsts, galvenokārt, uz 
sabiedriskās kārtības un drošības 
uzturēšanu un kriminālpārkāpumu 
novēršanu un apkarošanu.
1 OV L 147, 5.6.1997.
2 OV C 116, 30.4.2004., 18. lpp.

Pamatojums

Vispārējais satvars ir jāsakaņo ar konkrētiem instrumentiem.

Grozījums Nr. 16
20.a apsvērums (jauns)

(20a) Attiecībā uz personas datu apstrādi 
šajā lēmumā ir ievēroti principi, kas 
noteikti Eiropas Padomes 1981. gada 
28. janvāra Konvencijā Nr. 108 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu automātisku apstrādi un tās 
2001. gada 8. novembra Papildprotokolā, 
kā arī ņemts vērā Dalībvalstu Ministru 
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komitejas 1987. gada 17. septembra 
Ieteikums Nr. R(87)15, ar ko reglamentē 
personas datu izmantošanu policijas 
vajadzībām.

Pamatojums

Tā kā nav pieņemta pamatregula par datu aizsardzību trešā pīlāra jomā, ir jāatsaucas uz 
minētajiem starptautisko tiesību instrumentiem

Grozījums Nr. 17
1. panta 1. daļa

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, kā norādīts 2. pantā 
Padomes 2002. gada 13. jūnija 
Pamatlēmumā par Eiropas apcietinājuma 
orderi un izdošanas procedūrām starp 
dalībvalstīm (2002/584/TI).1 Šajā nolūkā 
šis lēmums ietver noteikumus šādās jomās:
1 OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Ja to 
pieņems, būs jāveic nepieciešamās 
izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr. 18
1. panta 4. apakšpunkts

4) noteikumi par nosacījumiem un 
procedūru, lai pastiprinātu robežu policijas 
sadarbību, veicot dažādus pasākumus 
(5. nodaļa).

4) noteikumi par nosacījumiem un 
procedūru, lai pastiprinātu robežu policijas 
sadarbību, veicot dažādus paredzētos 
pasākumus (5. nodaļa).

Grozījums Nr. 19
1. panta 4.a punkts (jauns)
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4.a Datu aizsardzības noteikumi 
(6. nodaļa)

Pamatojums

Datu aizsardzības noteikumi ir būtiska šā priekšlikuma daļa, jo tie nodrošina līdzsvaru starp 
„iejaukšanās” pasākumiem un pamattiesību aizsardzību. Tādēļ to nozīme ir jāuzsver.

Grozījums Nr. 20
1.a pants (jauns)

1.a pants
Šajā lēmumā:

1) „noziedzīgi nodarījumi” ir nodarījumi, 
kas uzskaitīti 2. pantā Padomes 
2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 
2002/584/TI par Eiropas apcietinājuma 
orderi un izdošanas procedūrām starp 
dalībvalstīm;1

2) „terorisma akti” ir noziedzīgi 
nodarījumi, kas uzskaitīti 1. līdz 4. pantā 
Padomes 2002. gada 13. jūnija 
Pamatlēmumā 2002/475/TI par terorisma 
apkarošanu;2

3) „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;
4) „personas datu apstrāde” ir jebkuras 
tādas ar personas datiem veiktas 
automatizētas vai neautomatizētas 
darbības vai darbību kopums kā datu 
vākšana, ievadīšana, sakārtošana, 
glabāšana, reģistrēšana, pielāgošana vai 
pārveidošana, šķirošana, meklēšana, 
apskatīšana, izmantošana, nodošana, 
izplatīšana vai izpaušana citā veidā, 
koriģēšana, kombinēšana, bloķēšana, 
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dzēšana vai iznīcināšana. Šā lēmuma 
izpratnē datu apstrāde ir arī paziņošana 
par atbilsmes esību vai neesību;
5) „automatizēts meklēšanas process” ir 
tieša piekļuve citas iestādes 
automatizētām datnēm, nodrošinot 
meklēšanas procesa rezultātus bez cilvēka 
starpniecības;
6) „datu piesaiste” ir glabāto personas 
datu iezīmēšana, kuras nolūks nav šo datu 
turpmākas apstrādes ierobežošana;
7) „datu bloķēšana” ir glabāto personas 
datu iezīmēšana, kuras nolūks ir šo datu 
turpmākas apstrādes ierobežošana;
8) „DNS nekodētā daļa” ir hromosomu 
daļas, kuras nesatur ģenētisku 
informāciju, t.i. no tām nevar iegūt 
informāciju par specifiskām iedzimtām 
īpašībām.
1 OV L 190, 18.7.2002.
2 OV L 164, 22.6.2002.

Pamatojums

Šajā pantā ir iekļautas definīcijas, kas iepriekš bija minētas 26. un 16. panta 1. punktā, kā arī 
sniegtas definīcijas attiecībā uz personas datiem (nepastāvot vispārējam satvaram šajā 
jautājumā) un noziedzīgiem nodarījumiem (lai zināmā mērā saskaņotu noteikumus par 
piekļuvi citu dalībvalstu datu bāzēm). Eiropas apcietinājuma orderī uzskaitītie noziedzīgie 
nodarījumi lielākā mērā attiecas uz pārkāpumiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpā nekā 
maznozīmīgāki pārkāpumi. Tādēļ, lai ievērotu subsidiaritātes un proporcionalitātes prasības, 
šajā lēmumā ir jāiekļauj tikai iepriekšminētie noziedzīgie nodarījumi.

Grozījums Nr. 21
1.b pants (jauns)

1.b pants
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,
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– 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.

Grozījums Nr. 22
2. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis izveido un uztur valsts DNS 
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.

1. Dalībvalstis izveido un uztur valsts DNS 
analīzes datu bāzes noziedzīgu nodarījumu 
izmeklēšanas vajadzībām. Šajās datu bāzēs 
esošo personas datu apstrādi saistībā ar šo 
lēmumu veic saskaņā ar 6. nodaļā 
paredzētajiem datu aizsardzības 
noteikumiem un atbilstīgi apstrādei 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem.

Pamatojums

Ieviestā un 1.a pantā definētā termina „personas datu apstrāde” mērķis ir skaidri norādīt, ka 
datu aizsardzības noteikumi attiecas arī uz (jaunu) datu vākšanu (ne tikai uz glabātajiem 
datiem).

Grozījums Nr. 23
2. panta 2. punkts
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2. Lai īstenotu šo lēmumu, dalībvalstis 
nodrošina atsauces datu pieejamību no 
savu valstu DNS analīzes datu bāzēm, kā 
tas minēts 1. punkta pirmajā teikumā. 
Atsauces datos ietilpst vienīgi DNS profili, 
ko veido to DNS nekodētā daļa un atsauces 
numurs. Atsauces datos neietilpst dati, pēc 
kuriem var tieši noteikt datu subjektu. 
Atsauces datiem, kas nav saistīti ar 
konkrētu personu („neidentificēti DNS 
profili”), ir atpazīstami kā tādi.

2. Lai īstenotu šo lēmumu, dalībvalstis 
nodrošina piekļuvi atsauces datiem no savu 
valstu DNS analīzes datu bāzēm, kas ir 
izveidotas nolūkā izmeklēt noziedzīgus 
nodarījumus, kuru definīcija sniegta
1.a pantā. Atsauces datos ietilpst vienīgi 
DNS profili, ko veido to DNS nekodētā 
daļa un atsauces numurs. Atsauces datos 
neietilpst dati, pēc kuriem var tieši noteikt 
datu subjektu. Atsauces dati, kas nav 
saistīti ar konkrētu personu („neidentificēti 
DNS profili”), ir atpazīstami kā tādi.

Pamatojums

Formulējuma „pieejamība” vietā lietojot formulējumu „piekļuve”, tiek paskaidrots, ka abas 
sistēmas nav vienādas, kā tas minēts 11.a apsvērumā. Atsaucoties uz „DNS analīzes datu 
bāzēm, kas ir izveidotas nolūkā izmeklēt noziedzīgus nodarījumus”, tiek uzsvērts, ka nav 
pieļaujama meklēšana cita veida DNS datu bāzēs, piemēram, datubāzēs, kas izveidotas 
veselības aprūpes un pētniecības nolūkos.

Grozījums Nr. 24
3. panta 1. punkts

1. Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai
dalībvalstis ļauj citu dalībvalstu 
kontaktpunktiem, kas minēti 6. pantā, 
piekļūt atsauces datiem to DNS analīzes 
datu bāzēs, ļaujot veikt automātisko 
meklēšanu, salīdzinot DNS profilus. 
Meklēšanas var veikt tikai atsevišķos 
gadījumos un saskaņā ar pieprasījuma 
iesniedzējas dalībvalsts tiesību aktiem.

1. Lai izmeklētu noziedzīgus nodarījumus, 
kuru definīcija sniegta 1.a punktā, 
dalībvalstis ļauj citu dalībvalstu 
kontaktpunktiem piekļūt atsauces datiem to 
DNS analīzes datu bāzēs, ļaujot veikt 
automātisko meklēšanu, salīdzinot DNS 
profilus. Meklēšanu var veikt tikai 
atsevišķos gadījumos un saskaņā ar 
6. nodaļā paredzētajiem datu aizsardzības 
noteikumiem un pieprasījuma iesniedzējas 
dalībvalsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 25
4. panta 1. punkts

1. Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas 
vajadzībām dalībvalstis, savstarpēji 
vienojoties, ar valsts kontaktpunktu 
palīdzību salīdzina savu neidentificēto 
DNS profilu DNS datus ar visiem DNS 
profiliem, kas atrodas citas valsts DNS 

1. Lai izmeklētu noziedzīgus nodarījumus, 
kuru definīcija sniegta 1.a punktā,
dalībvalstis, savstarpēji vienojoties, ar 
valsts kontaktpunktu palīdzību salīdzina 
savu neidentificēto DNS profilu DNS datus 
ar visiem DNS profiliem, kas atrodas citas 
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analīzes datu bāzu atsauces datos. Profilus 
sniedz un salīdzina automātiski. 
Neidentificētus DNS profilus 
salīdzināšanai sniedz vienīgi gadījumos, 
kas paredzēti pieprasījuma iesniedzējas 
dalībvalstis tiesību aktos.

valsts DNS analīzes datu bāzu atsauces 
datos. Profilus sniedz un salīdzina 
automātiski. Neidentificētus DNS profilus 
salīdzināšanai sniedz vienīgi gadījumos, 
kas paredzēti pieprasījuma iesniedzējas 
dalībvalsts tiesību aktos.

Grozījums Nr. 26
5. pants

Ja 3. un 4. pantā minētās procedūras 
rezultātā atrod DNS profilu sakritību, 
papildu personas datu vai citu datu, kas 
saistīti ar atsauces datiem, sniegšanu 
nosaka ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, 
tostarp tiesiskās palīdzības noteikumiem, 
kas saņēmusi pieprasījumu.

Ja 3. un 4. pantā minētās procedūras 
rezultātā atrod DNS profilu sakritību, 
papildu personas datu vai citu ar atsauces 
datiem saistītu datu sniegšana notiek 
saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, 
tostarp tiesiskās palīdzības noteikumiem, 
kas saņēmusi pieprasījumu, un 6. nodaļā 
paredzētajiem datu aizsardzības 
noteikumiem.

Pamatojums

Atsauce uz datu aizsardzību jo īpaši svarīga ir tādēl, ka 6. nodaļā noteikts, kuriem personas 
datiem drīkst piekļūt, lai tādējādi izveidotu kopīgus visu dalībvalstu noteikumus 
(neatsaucoties konkrēti uz katras dalībvalsts tiesību aktiem).

Grozījums Nr. 27
6. pants

1. Katra dalībvalsts izraugās valsts 
kontaktpunktu, lai varētu sniegt 3. un 
4. pantā minētos datus. Valstu 
kontaktpunktu pilnvaras reglamentē ar 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem.

svītrots

2. Šā lēmuma 3. un 4. pantā minēto 
procedūru tehnisko norisi nosaka 
34. pantā minētajos īstenošanas 
pasākumos.

Pamatojums

Šis noteikums ir pārvietots uz 7. nodaļu (īstenošanas un nobeiguma noteikumi).

Grozījums Nr. 28
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7. panta ievaddaļa

Ja notiekošā izmeklēšanā vai 
kriminālprocesā nav pieejams tādas 
konkrētas personas DNS profils, 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:

1. Ja notiekošā izmeklēšanā vai 
kriminālprocesā, kas saistīts ar 1.a pantā 
definēto noziedzīgo nodarījumu 
izdarīšanu, nav pieejams tādas konkrētas 
personas DNS profils, 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:

Grozījums Nr. 29
7. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Šūnu materiāla iegūšana notiek tikai 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, 
konkrēto mērķi un nepieciešamības un 
proporcionalitātes prasībām.

Pamatojums

Jāuzsver pamatprincipu un pamattiesību ievērošana gadījumos, kas saistīti ar šūnu mateiāla 
iegūšanu.

Grozījums Nr. 30
8. pants

Lai īstenotu šo lēmumu, dalībvalstis 
nodrošina, ka valsts automātisko pirkstu 
nospiedumu identificēšanas sistēmām, kas 
izveidotas, lai novērstu un izmeklētu 
noziedzīgus nodarījumus, ir pieejami datu
bāzes atsauces dati. Atsauces datos ietilpst 
vienīgi pirkstu nospiedumu dati un 
atsauces numurs. Atsauces datos neietilpst 
dati, pēc kuriem var tieši noteikt datu 
subjektu. Atsauces datiem, ko nevar saistīt 
ar konkrētu personu („neidentificēti pirkstu 
nospiedumu dati”), jābūt atpazīstamiem kā 
tādiem.

Lai īstenotu šo lēmumu, dalībvalstis 
nodrošina piekļuvi atsauces datiem no
valsts automātiskajām pirkstu nospiedumu 
identificēšanas sistēmām, kas izveidotas, 
lai novērstu un izmeklētu noziedzīgus 
nodarījumus. Atsauces datos ietilpst vienīgi 
pirkstu nospiedumu dati un atsauces 
numurs. Atsauces datos neietilpst dati, pēc 
kuriem var tieši noteikt datu subjektu.
Atsauces datiem, ko nevar saistīt ar 
konkrētu personu („neidentificēti pirkstu 
nospiedumu dati”), jābūt atpazīstamiem kā 
tādiem.

Grozījums Nr. 31



PR\661184LV.doc PE 386.698v01-0019/32 PR\661184LV.doc

LV

9. panta 1. punkts

1. Noziedzīgu nodarījumu novēršanai un 
izmeklēšanai dalībvalstis ļauj citu 
dalībvalstu valsts kontaktpunktiem, kā 
minēts 11. pantā, piekļūt atsauces datiem to 
automātiskajās pirkstu nospiedumu 
identifikācijas sistēmās, kas izveidotas šim 
mērķim, ļaujot veikt automātisko 
meklēšanu, salīdzinot pirkstu nospiedumu 
datus. Meklēšanas var veikt tikai 
atsevišķos gadījumos un saskaņā ar tās
dalībvalsts tiesību aktiem, kas iesniegusi 
pieprasījumu.

1. Lai novērstu un izmeklētu noziedzīgus 
nodarījumus, kuru definīcija sniegta 
1.a punktā, dalībvalstis ļauj citu 
dalībvalstu valsts kontaktpunktiem, kā 
minēts 11. pantā, piekļūt atsauces datiem to 
automātiskajās pirkstu nospiedumu 
identifikācijas sistēmās, kas izveidotas šim 
mērķim, ļaujot veikt automātisko 
meklēšanu, salīdzinot pirkstu nospiedumu 
datus. Meklēšanu var veikt tikai atsevišķos 
gadījumos un saskaņā ar 6. nodaļā 
paredzētajiem datu aizsardzības 
noteikumiem un pieprasījuma iesniedzējas
dalībvalsts tiesību aktiem

Grozījums Nr. 32
10. pants

Ja 9. pantā minētās procedūras rezultātā 
atrod pirkstu nospiedumu datu sakritību, 
papildu personas datu vai citu datu, kas 
saistīti ar atsauces datiem, sniegšanai
piemēro tās dalībvalsts tiesību aktus, 
tostarp tiesiskās palīdzības noteikumus, kas 
saņēmusi pieprasījumu.

Ja 9. pantā minētās procedūras rezultātā 
atrod pirkstu nospiedumu datu sakritību, 
papildu personas datu vai citu ar atsauces 
datiem saistītu datu sniegšana notiek 
saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, 
tostarp tiesiskās palīdzības noteikumiem, 
kas saņēmusi pieprasījumu, un 6. nodaļā 
paredzētajiem datu aizsardzības 
noteikumiem.

Pamatojums

Atsauce uz datu aizsardzību jo īpaši svarīga ir tādēl, ka 6. nodaļā (ja pieņems grozījumus) 
noteikts, kuriem personas datiem drīkst piekļūt, lai tādējādi izveidotu kopīgus visu dalībvalstu 
noteikumus (neatsaucoties konkrēti uz katras dalībvalsts tiesību aktiem).

Grozījums Nr. 33
11. pants

1. Katra dalībvalsts izraugās valsts 
kontaktpunktu, lai varētu sniegt 9. pantā 
minētos datus. Valsts kontaktpunktu 
pilnvaras reglamentē ar piemērojamiem 
valsts tiesību aktiem.

svītrots

2. Šā lēmuma 9. pantā minētās 
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procedūras tehnisko norisi nosaka 
34. pantā minētajos īstenošanas 
pasākumos.

Pamatojums

Šis noteikums pārvietots uz 7. nodaļu (īstenošanas un nobeiguma noteikumi).

Grozījums Nr. 34
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 
transportlīdzekļu reģistrācijas datiem, 
atsevišķos gadījumos pilnvarojot veikt 
automātiskās meklēšanas:

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

a) īpašnieku vai turētāju dati, un a) īpašnieku vai turētāju dati, un

b) transportlīdzekļa dati. b) transportlīdzekļa dati.
Meklēšanu drīkst veikt tikai ar pilnu 
šasijas numuru vai pilnu reģistrācijas 
numuru. Meklēšanas var veikt tikai 
saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, 
kas veic meklēšanu.

Meklēšanu drīkst veikt tikai tad, ja ir 
zināms pilns šasijas numurs vai pilns
reģistrācijas numurs. Meklēšanu var veikt 
tikai saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību 
aktiem, kas veic meklēšanu.

Pamatojums

Formulējums „sabiedriskā kārtība un drošība” kā autonoms transportlīdzekļa reģistrācijas 
datu automatizētās meklēšanas iemesls ir svītrots tādēļ, ka jēdziens ir pārāk neskaidrs (ja nav 
saistīts ar konkrētu gadījumu) un ka izmeklēšana sabiedriskās kārtības un drošības 
jautājumos jau ir paredzēta saistībā ar nepieciešamību izmeklēt noziedzīgus nodarījumus un 
citus pārkāpumus (administratīvās kārtības pārkāpumus).

Grozījums Nr. 35
12. panta 2. punkts

2. Katra dalībvalsts izraugās valsts 
kontaktpunktu pieprasījumu saņemšanai, 
lai varētu sniegt 1. punktā minētos datus. 
Valsts kontaktpunktu pilnvaras 

svītrots
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reglamentē ar piemērojamiem valsts 
tiesību aktiem. Procedūras tehnisko norisi 
nosaka ar 34. pantā minētajos īstenošanas 
pasākumos.

Pamatojums

Šis noteikums pārvietots uz 7. nodaļu (īstenošanas un nobeiguma noteikumi).

Grozījums Nr. 36
14. panta 1. punkts

1. Lai novērstu noziedzīgus nodarījumus 
un lai uzturētu sabiedrisko kārtību un 
drošību lielos pārrobežu pasākumos, jo 
īpaši sporta pasākumos vai Eiropadomes 
sanāksmēs, dalībvalstis gan pēc 
pieprasījuma, gan pēc pašu iniciatīvas 
viena otrai nodrošina vajadzīgos personas 
datus, ja kāds galīgais tiesas nolēmums vai 
citi apstākļi liek uzskatīt, ka datu subjekts 
pasākumā veiks noziedzīgus nodarījumus 
vai apdraudēs sabiedrisko kārtību vai 
drošību, ciktāl šādu datu sniegšanu atļauj 
tās dalībvalsts tiesību akti, kura sniedz 
datus.

1. Lai novērstu noziedzīgus nodarījumus 
un lai uzturētu sabiedrisko kārtību un 
drošību lielos pārrobežu pasākumos, jo 
īpaši sporta pasākumos vai Eiropadomes 
sanāksmēs, dalībvalstis gan pēc 
pieprasījuma, gan pēc pašu iniciatīvas 
viena otrai nodrošina vajadzīgos personas 
datus, kuru definīcija sniegta 1.a pantā, ja 
kāds galīgais tiesas nolēmums vai citi 
apstākļi liek uzskatīt, ka datu subjekts 
pasākumā veiks noziedzīgus nodarījumus 
vai apdraudēs sabiedrisko kārtību vai 
drošību, ciktāl šādu datu sniegšanu atļauj 
tās dalībvalsts tiesību akti, kura sniedz 
datus, un ja tas atbilst demokrātiskas 
sabiedrības nepieciešamības un 
samērīguma principiem un konkrētajam 
mērķim. 

Pamatojums

Labāka sniedzamo personas datu definīcija ir iekļauta (grozītajā) 1.a pantā.

Grozījums Nr. 37
15. pants

Visas dalībvalsts izraugās valsts 
kontaktpunktu, lai varētu sniegt 13. un 
14. pantā minētos datus. Valsts 
kontaktpunktu pilnvaras reglamentē ar 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem.

svītrots
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Pamatojums

Šis noteikums ir pārvietots uz 7. nodaļu (īstenošanas un nobeiguma noteikumi).

Grozījums Nr. 38
16. panta 1. punkts

1. Lai novērstu teroristiskus nodarījumus, 
dalībvalstis atbilstīgi saviem tiesību aktiem 
atsevišķos gadījumos var pat bez 
pieprasījuma sniegt 3. punktā minētajiem
citu dalībvalstu valsts kontaktpunktiem 
2. punktā minēto personas datus un 
informāciju, ciktāl tas nepieciešams, ja 
konkrēti apstākļi liek uzskatīt, ka datu 
subjekts veiks noziedzīgu nodarījumu, kas 
minēts 1. līdz 3. pantā ES Padomes 
Pamatlēmumā 2002/475/TI (2002. gada 
13. jūnijs) par terorisma apkarošanu.

1. Lai novērstu teroristiskus nodarījumus, 
kuru definīcija sniegta 1.a pantā, 
dalībvalstis atbilstīgi saviem tiesību 
aktiem, tiesību pamatprincipiem un 
pamattiesībām atsevišķos gadījumos var 
pat bez pieprasījuma sniegt citu dalībvalstu 
valsts kontaktpunktiem 2. punktā minētos 
personas datus un informāciju, ciktāl tas 
nepieciešams, ja konkrēti apstākļi liek 
uzskatīt, ka datu subjekts veiks terorisma 
aktus.

Pamatojums

Informācijas sniegšanas kritērijam jābūt starptautiskajām un ES tiesībām, nevis tikai 
dalībvalstu tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 39
16. panta 2. punkts

2. Sniedzamie dati ietver uzvārdu, vārdu (-
us), dzimšanas datumu un vietu, kā arī to 
apstākļu aprakstu, kas ir iemesls 1. punktā 
minētajam viedoklim.

2. Sniedzamie dati ietver tikai 1.a pantā 
definētos personas datus un to apstākļu 
aprakstu, kas ir iemesls 1. punktā 
minētajam viedoklim.

Pamatojums

Labāka sniedzamo personas datu definīcija ir iekļauta (grozītajā) 1.a pantā.

Grozījums Nr. 40
16. panta 3. punkts

3. Katra dalībvalsts izraugās valsts 
kontaktpunktu informācijas apmaiņai ar 
citu dalībvalstu valsts kontaktpunktiem. 
Valsts kontaktpunktu pilnvaras 
reglamentē ar piemērojamiem valsts 

svītrots
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tiesību aktiem.

Pamatojums

Šis noteikums ir pārvietots uz 7. nodaļu (īstenošanas un nobeiguma noteikumi).

Grozījums Nr. 41
16. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Neatkarīgi no šiem nosacījumiem 
personas datus drīkst apstrādāt tikai 
1. punktā minētajiem mērķiem. Pēc tam, 
kad 1. punktā minētie mērķi ir sasniegti 
vai to sasniegšana vairs nav iespējama, 
saņemtos datus nekavējoties dzēš, un 
nekādā gadījumā tos neglabā ilgāk kā 
divus gadus pēc saņemšanas.

Pamatojums

Lai aizsargātu fiziskas personas no šajā pantā paredzētās datu sniegšanas, ir jāparedz 
ierobežojošs noteikums, kas būtu līdzīgs noteikumam par datu glabāšanau un dzēšanu 
saistībā ar lielu pasākumu organizēšanu.

Grozījums Nr. 42
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. Norīkotāju dalībvalstu amatpersonas 
ievēro uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktus.
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 saskaņā ar 
uzņēmējas dalībvalsts amatpersonu 
norādījumiem un viņu klātbūtnē.
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Pamatojums

Lai sasniegtu rezultātus, ir skaidri jānosaka, kuri tiesību akti ir jēpiemēro kopējās operācijās. 
Noteikumi par norīkotājas dalībvalsts amatpersonām piešķirtajām izpildes pilnvarām nav 
pietiekami skaidri. Turklāt stingri jāierobežo iespēja izmantot izpildes pilnvaras bez 
uzņēmējas dalībvalsts amatpersonu klātbūtnes.

Grozījums Nr. 43
19. panta 1. punkts

1. Norīkotājas dalībvalsts amatpersonas, 
kas iesaistītas kopējā operācijā citas 
dalībvalsts teritorijā, drīkst valkāt savas 
valsts formas tērpus. Tās drīkst nēsāt 
tādus ieročus, munīciju un ekipējumu, kā 
to atļauj norīkotājas dalībvalsts tiesību akti. 
Uzņēmēja dalībvalsts var aizliegt 
norīkotājas dalībvalsts amatpersonām nēsāt 
konkrētu ieroci, munīciju vai ekipējumu.

1. Norīkotājas dalībvalsts amatpersonas 
drīkst nēsāt tādus dienesta ieročus, 
munīciju un ekipējumu, kā to atļauj 
norīkotājas dalībvalsts tiesību akti. 
Uzņēmēja dalībvalsts var aizliegt 
norīkotājas dalībvalsts amatpersonām nēsāt 
noteiktus dienesta ieročus, munīciju vai 
ekipējumu, ja tās tiesību aktos tāds pats 
ierobežojums pastāv attiecībā uz savas 
valsts amatpersonām.

Pamatojums

Svītrotā daļa ir pārvietota uz šā panta 2.a (jauns) punktu. Noteikumi par norīkotāju 
dalībvalstu amatpersonām atļauto dienesta ieroču nēsāšanu ir jāsakaņo ar attiecīgajiem 
uzņēmējas dalībvalsts noteikumiem.

Grozījums Nr. 44
19. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Norīkotājas dalībvalsts amatpersonas, 
kas ir iesaistītas kopējā operācijā citas 
dalībvalsts teritorijā, valkā savas valsts 
formas tērpu. Visiem kopējā operācijā 
iesaistītajiem dalībniekiem ir jānēsā 
kopēja atšķirības zīme. Uzņēmējai 
dalībvalstij ir jāizsniedz norīkotāju 
dalībvalstu amatpersonām akreditācijas 
dokuments, tostarp jānorāda 
amatpersonas vārds, uzvārds, dienesta 
pakāpe un jāiesniedz digitāla fotogrāfija.

Pamatojums

Ņemot vērā kompromisu attiecībā uz Ātrās reaģēšanas grupām robežapsardzības jautājumos, 
šie noteikumi ir būtiski, lai identificētu „kopēju” operāciju, kas nav tikai tās elementu 
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sakopojums.

Grozījums Nr. 45
24. panta 1. punkts

1. Šajā nodaļā: svītrots
a) „personas datu apstrāde" ir jebkura ar 
personas datiem veikta darbība vai 
darbību kopums, ko veic ar vai bez 
automatizētiem līdzekļiem, piemēram, 
datu vākšana, reģistrēšana, organizēšana, 
uzglabāšana, piemērošana vai 
pārveidošana, šķirošana, atgūšana, 
apskatīšana, izmantošana, atklāšana, 
izmantojot piegādi, izplatīšana vai to 
atklāšana citādā veidā, saskaņošana, 
savienošana, piekļuves noslēgšana, 
dzēšana vai iznīcināšana. Apstrāde šā 
lēmuma nozīmē ietver arī informēšanu 
par to, vai ir atrasta atbilstība;
b) „automātiska meklēšanas procedūra" 
ir tieša piekļuve citas iestādes 
automatizētām datu bāzēm, ja atbilde uz 
meklēšanas procedūru ir pilnīgi 
automātiska;
c) „atsauču atzīmēšana" ir atzīmju 
veikšana uz uzglabātiem personas datiem 
bez nolūka ierobežot to apstrādi nākotnē;
d) „piekļuves noslēgšana" ir uzglabāto 
personas datu iezīmēšana, lai ierobežotu 
to apstrādi nākotnē.

Pamatojums

Definīcijas ir iekļautas 1. nodaļā.

Grozījums Nr. 46
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 DNS materiāla vai pirkstu 
nospiedumu datiem, ko iegūst vai 
apstrādā vai kas ir iegūti vai apstrādāti
atbilstīgi šim lēmumam, un uz papildu 
personas datu sniegšanu sakaņā ar šā 
lēmuma darbības jomu attiecas turpmākie 
noteikumi.
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Pamatojums

Šo definīciju par datu aizsardzības noteikumu darbības jomu ierosināja Eiropas datu 
aizsardzības uzraudzītājs.

Grozījums Nr. 47
25. panta 3. punkts

3. Šā lēmuma 2. punkts neattiecas uz tām 
dalībvalstīm, kurās šā lēmumā paredzētā 
personas datu sniegšana jau ir sākusies 
saskaņā ar 2005. gada 27. maija Līgumu 
starp Beļģijas Karalisti, Vācijas 
Federatīvo Republiku, Spānijas Karalisti, 
Francijas Republiku, Luksemburgas 
Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti un 
Austrijas Republiku par tādas pārrobežu 
sadarbības pastiprināšanu, kas saistīta ar 
cīņu pret terorismu, pārrobežu noziedzību 
un nelegālo migrāciju („Prīmes 
Līgums”).

svītrots

Pamatojums

Šis izņēmums ir nevajadzīgs, jo tam nepieciešams vienprātīgs Padomes lēmums, ar ko 
apstiprina, ka nosacījumi ir ievēroti.

Grozījums Nr. 48
28. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Īpašas datu kategorijas attiecībā uz 
rasi vai nacionālo izcelsmi, politiskiem 
uzskatiem, reliģisko vai filozofisko 
pārliecību, piederību kādai partijai vai 
arodbiedrībai, dzimumorientāciju vai 
veselības stāvokli apstrādā tikai tad, ja tas 
ir absolūti nepieciešams, atbilst konkrētās 
lietas mērķim un tiek ievērota atbilstība 
īpašām drošības garantijām.

Pamatojums

Sniedzot personas datus, jāiekļauj tikai personas identificēšanai nepieciešamā informācija.
Visu pārējo informāciju sniedz pēc pieprasītājas dalībvalsts iestāžu īpaša lūguma un tikai 
nepieciešamības gadījumā.
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Grozījums Nr. 49
28. panta 3. punkta 2. apakšpunkts

b) pēc iesniedzējas dalībvalsts tiesību 
aktos minētā datu maksimāli pieļaujamā
uzglabāšanas termiņa, ja iesniedzēja 
iestāde informē saņēmēju iestādi par šiem 
maksimālajiem termiņiem datu 
sniegšanas laikā.

b) pēc maksimāli pieļaujamā divu gadu 
termiņa, izņemot 14. un 16. pantā 
paredzētajos gadījumos.

Pamatojums

Ir jāsaskaņo datu glabāšanas periods, lai novērstu atšķirības noteikumos par personas datu 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 50
29. panta 2. punkta 1. apakšpunkts

a) ir veikti moderni tehniski pasākumi, lai 
nodrošinātu datu aizsardzību un datu 
drošību, jo īpaši, datu konfidencialitāti un 
integritāti;

a) ir veikti labākie pieejamie tehniskie
pasākumi, lai nodrošinātu datu aizsardzību 
un datu drošību, jo īpaši, datu 
konfidencialitāti un integritāti;

Pamatojums

Datu aizsardzības jomā ir jāizmanto labākās pieejamās metodes (un ne tikai tradicionāli 
izmantotie instrumenti).

Grozījums Nr. 51
30. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Automātiskai datu meklēšanai, 
balstoties uz 3., 9. un 12. pantu, un 
automātiskai salīdzināšanai, pamatojoties 
uz 4. pantu, piemēro šādus noteikumus:

svītrots

Pamatojums

Noteikumiem par uzskaiti un reģistrāciju ir jābūt vispārēji piemērojamiem visu veidu datu 
nosūtīšanā (automatizētā un neautomatizētā), neatkarīgi no datu pieprasīšanas iemesla 
(tostarp saistībā ar masu pasākumiem un teroristu uzbrukumu novēršanu).

Grozījums Nr. 52
31. panta 1. punkts
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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.

1. Atbilstīgi attiecīgas valsts tiesību aktiem,
bez nepamatotas kavēšanās un neradot 
nevajadzīgas izmaksas, datu subjektam 
sniedz vispārēji saprotamu informāciju par 
datu nosūtīšanu uz citām dalībvalstīm un 
šo datu nosūtīšanas atļaujām, 
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 
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.

Dalībvalsts arī nodrošina, lai datu 
aizsardzības tiesību pārkāpumu gadījumā 
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.

Pamatojums

Datu subjektiem ir jāpaziņo par datu nosūtīšanu citai dalībvalstij. Turklāt šis noteikums ir 
saskaņā ar Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja viedokli.

Grozījums Nr. 53
32.a pants (jauns)

32.a pants
Lai nodrošinātu šīs nodaļas noteikumu 
pilnīgu īstenošanu, dalībvalstis pieņem 
piemērotus pasākumus un paredz 
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efektīvas, samērīgas un preventīvas 
sankcijas šo noteikumu pārkāpšanas 
gadījumā, jo īpaši attiecībā uz 
noteikumiem, kuru mērķis ir nodrošināt 
personas datu apstrādes konfidencialitāti 
un drošību.

Pamatojums

Tā kā nav pieņemts pamatlēmums, ir jāparedz noteikums par kriminālsankcijām, lai novērstu 
datu aizsardzības noteikumu pārkāpumus vai to gadījumā piemērotu sodus.

Grozījums Nr. 54
-33. pants (jauns)

-33. pants
1. Lai nodrošinātu 3., 4., 9., 12., 14. un 
16. pantā minēto datu nosūtīšanu, katra 
dalībvalsts izraugās vienu vai vairākus 
nacionālos kontaktpunktus. 
2. Nacionālo kontaktpunktu pilnvaras 
reglamentē dalībvalstī piemērojamie 
tiesību akti. Nacionālie kontaktpunkti ir 
pieejami nepārtraukti.
3. Nacionālajiem kontaktpunktiem piekļūt 
var tikai tiesībaizsardzības iestādes. 
4. Nacionālo kontaktpunktu pilnu 
sarakstu publicē „Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī”.

Pamatojums

Ar šo pantu paredz vispārēju un detalizētu regulējumu attiecībā uz dalībvalstu 
kontaktpunktiem.

Grozījums Nr. 55
33. panta 2. punkts

2. Deklarācijas, ko iesniedz saskaņā ar 
1. punktu, jebkurā laikā var grozīt ar 
Padomes Ģenerālsekretariātam iesniegtu 
deklarāciju. Padomes Ģenerālsekretariāts 
saņemtās deklarācijas pārsūta dalībvalstīm 

2. Deklarācijas, ko iesniedz saskaņā ar 
1. punktu, jebkurā laikā var grozīt ar 
Padomes Ģenerālsekretariātam iesniegtu 
deklarāciju. Padomes Ģenerālsekretariāts 
saņemtās deklarācijas pārsūta dalībvalstīm, 
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un Komisijai. Eiropas Parlamentam un Komisijai.

Pamatojums

Šā lēmuma īstenošanā ir jāparedz lielāka Eiropas Parlamenta ietekme.

Grozījums Nr. 56
33. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Deklarācijas, izņemot 19. panta 
4. punktā minētās, publicē „Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

Pamatojums

Visas deklarācijas, izņemot deklarācijas par īpašiem operatīvās darbības plāniem, ir 
jāpublicē, lai nodrošinātu to pārbaudi.

Grozījums Nr. 57
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.

Ievērojot pamatlēmumu un apspriedusies 
ar Eiropas Parlamentu, Padome pieņem 
īstenošanas pasākumus.

Pamatojums

Instrumenta maiņa.

Grozījums Nr. 58
35. pants

Katra dalībvalsts sedz operatīvos
izdevumus, kas to iestādēm radušās
saistībā ar šā lēmuma īstenošanu. Īpašos 
gadījumos attiecīgās dalībvalstis var 
vienoties par citu kārtību.

1. Katra dalībvalsts sedz izdevumus, kas to 
iestādēm radušies saistībā ar šā lēmuma 
2.–4. nodaļas īstenošanu.

Pamatojums

Lai sadarbība būtu efektīva, ir jāparedz konkrēta saistīto izmaksu segšanas kārtība.
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Grozījums Nr. 59
35. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Attiecībā uz 5. nodaļas īstenošanu 
kopējā operācijā iesaistīto amatpersonu 
algas un saistītos izdevumus sedz 
norīkotāja dalībvalsts. Visus operatīvos 
izdevumus sedz uzņēmēja dalībvalsts.

Pamatojums

Lai sadarbība būtu efektīva, ir jāparedz konkrēta saistīto izmaksu segšanas kārtība.

Grozījums Nr. 60
37. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis nosūta Padomes 
Ģenerālsekretariātam un Komisijai
noteikumus, ar ko tās savos tiesību aktos 
transponē saistības, kuras tām uzliek šis 
lēmums. Nosūtot noteikumus, katra 
dalībvalsts var norādīt, ka tā tūlīt piemēros 
šo lēmumu attiecībās ar dalībvalstīm, kas ir 
nākušas klajā ar tādu pašu paziņojumu.

2. Dalībvalstis nosūta Padomes 
Ģenerālsekretariātam noteikumus, ar ko tās 
savos tiesību aktos transponē saistības, 
kuras tām uzliek šis lēmums. Nosūtot 
noteikumus, katra dalībvalsts var norādīt, 
ka tā tūlīt piemēros šo lēmumu attiecībās ar 
dalībvalstīm, kas ir nākušas klajā ar tādu 
pašu paziņojumu. Padomes 
Ģenerālsekretariāts saņemtos 
paziņojumus pārsūta dalībvalstīm, 
Eiropas Parlamentam un Komisijai.

Pamatojums

37. panta saskaņošana ar 33. pantu.

Grozījums Nr. 61
37.a pants (jauns)

37.a pants
1. Padome katru gadu novērtē šā lēmuma 
administratīvo, tehnisko un finansiālo 
piemērošanu un īstenošanu.
2. DNS un pirkstu nospiedumu datu 
automatizētās meklēšanas un 
salīdzināšanas modalitātes novērtē sešus 
mēnešus pēc šā lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Attiecībā uz transportlīdzekļu 
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reģistrācijas datiem pirmo novērtēšanu 
veic trīs mēnešus šā lēmuma spēkā 
stāšanās dienas.
3. Novērtējuma ziņojumus nosūta Eiropas 
Parlamentam un Komisijai.

Pamatojums

Jāparedz uzraudzības pasākumi.


