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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 priekšlikumu Padomes regulai ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko 
nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem
(COM(2006)0110 – C6-0157/2006 – 2003/0218(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2006)0110)1,

– ņemot vērā EK līguma 63. panta 3. punkta a) apakšpunktu (C6-0157/2006),

– ņemot vērā EK līguma 67. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0157/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu;

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

4. prasa uzsākt saskaņošanas procedūru, kas paredzēta 1975. gada 4. marta Kopīgajā 
deklarācijā, ja Padome ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

5. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

6. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
3. APSVĒRUMS

(3) Biometrisko identifikatoru ieviešana ir 
svarīgs solis ceļā uz jaunu elementu 
izmatošanu, kas nodibina drošāku saikni 

(3) Biometrisko identifikatoru ieviešana ir 
svarīgs solis ceļā uz jaunu elementu 
izmatošanu, kas nodibina drošāku saikni 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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starp uzturēšanās atļauju un tās īpašnieku, 
un kas dod būtisku ieguldījumu, lai 
nodrošinātu to aizsardzību pret negodīgu 
izmantošanu. Ir jāņem vērā priekšraksti, 
kas noteikti ICAO 9303. dokumentā par 
mašīnlasāmām vīzām.

starp uzturēšanās atļauju un tās īpašnieku, 
un kas dod būtisku ieguldījumu, lai 
nodrošinātu to aizsardzību pret negodīgu 
izmantošanu. Attiecībā uz uzturēšanās 
atļaujām ir jāpiemēro tik pat stingri 
drošības standarti, cik noteikti attiecībā uz 
nacionālajām personas apliecībām.

Pamatojums

Svarīgi ir norādīt, ka uzturēšanās atļauja nav ceļošanas dokuments, un tāpēc, ņemot vērā, ka 
ICAO dokumenta Nr. 9303 paredzētās prasības attiecas tikai uz ceļošanas dokumentiem, nav 
vajadzības tos piemērot šajā gadījumā. Turklāt dokumentu Nr. 9303 nevar norādīt ES regulā, 
jo tas ir vairākkārt grozīts, izmantojot procesu, kurā trūkst pārredzamības un demokrātiskas 
leģitimitātes.

Grozījums Nr. 2
3.A APSVĒRUMS (jauns)

(3a) Biometriskie elementi, kas iekļauti 
vienotajās uzturēšanās atļaujās, ir 
jāizmanto tikai, lai pārbaudītu dokumenta 
autentiskumu un dokumenta īpašnieka 
identitāti, izmantojot tieši pieejamus 
salīdzināmus elementus, kad uzturēšanās 
atļaujas izsniegšana tiek noteikta ar 
likumu.

Pamatojums

Tā kā pamatojumam biometrisko elementu iekļaušanai uzturēšanās atļaujās ir jābūt 
precīzam, atbilstošam, samērīgam un skaidram, to ir nepieciešams iekļaut juridiskajā tekstā. 
Biometrisko identifikatoru ieviešana uzturēšanās atļaujās sniedz ievērojamu ieguvumu, 
izveidojot drošāku saikni starp uzturēšanās atļauju un tās īpašnieku.

Grozījums Nr. 3
5. APSVĒRUMS

(5) Šajā regulā izklāstīti tikai tādi 
priekšraksti, kas nav slepeni; šie 
priekšraksti jāpapildina ar citiem 
priekšrakstiem, kurus, lai izvairītos no 
viltojumiem un falsifikācijas, var turēt 
slepenībā un kuros nedrīkst ietvert personu 
datus vai atsauces uz šādiem datiem. 

(5) Šajā regulā izklāstīti tikai tādi 
priekšraksti, kas nav slepeni; šie 
priekšraksti jāpapildina ar citiem 
priekšrakstiem, kurus, lai izvairītos no 
viltojumiem un falsifikācijas, var turēt 
slepenībā un kuros neiekļauj personu datus 
vai atsauces uz šādiem datiem. Tiesības 
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Tiesības pieņemt šādus papildu 
priekšrakstus būtu jāpiešķir Komisijai, 
kurai palīdz komiteja, kas izveidota 
saskaņā ar 6. pantu Padomes 1995. gada 
29. maija Regulā (EK) Nr. 1683/95, ar ko 
nosaka vienotu vīzu formu.

pieņemt šādus papildu priekšrakstus būtu 
jāpiešķir Komisijai, kurai palīdz komiteja, 
kas izveidota saskaņā ar 6. pantu Padomes 
1995. gada 29. maija Regulā (EK) Nr. 
1683/95, ar ko nosaka vienotu vīzu formu.

Pamatojums

Biometriskie identifikatori ir domāti, lai izveidotu ciešāku saikni starp uzturēšanās atļauju un 
tās īpašnieku. Personas datu iekļaušana papildu priekšrakstos tikai palielinās viltošanas un 
falsificēšanas riskus, nesniedzot papildu ieguvumus.

Grozījums Nr. 4
1. PANTA 2. PUNKTS

2. panta 1. punkta d) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1030/2002)

d) tehniskie priekšraksti attiecībā uz 
biometrisko elementu uzglabāšanas līdzekli 
un to drošību, tostarp nesankcionētas 
piekļuves novēršanu;

d) tehniskie priekšraksti attiecībā uz 
biometrisko elementu uzglabāšanas līdzekli 
un to drošību, it īpaši, lai aizsargātu šo 
datu integritāti, autentiskumu un 
konfidencialitāti, kā arī to izmantošanu 
saskaņā ar šajā regulā norādītajiem 
mērķiem, tostarp nesankcionētas piekļuves 
novēršanu;

Pamatojums

Tehniskie priekšraksti ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu privātumu. Tāpēc ir īpaši jānorāda 
kritēriji, kuri ir jāievēro.

Grozījums Nr. 5
1. PANTA 2. PUNKTS

2. panta 1. punkta e) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1030/2002)

e) prasības attiecībā uz sejas attēla un 
pirkstu nospiedumu attēlu kvalitāti un 
vienotiem to standartiem.

e) prasības attiecībā uz sejas attēla un 
pirkstu nospiedumu attēlu kvalitāti un 
vienotiem to standartiem, vienotas 
saistības vai prasības attiecībā uz šādu 
attēlu specifiku, kopīga metodoloģija un 
paraugprakses to piemērošanai, atkāpes 
procedūras personām, kurām nav 
nolasāmu pirkstu nospiedumu vai kuras 
var identificēt kļūdaini.
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Pamatojums

Ir jāparedz atkāpes procedūras, lai ņemtu vērā visus iespējamos gadījumus, kad cilvēki nevar 
uzrādīt nolasāmus pirkstu nospiedumus vai arī varētu tikt identificēti kļūdaini. Tā kā šādi 
gadījumi nav reti, būtu piemēroti šajā regulā noteikt atbilstošas procedūras, kuras attiektos 
uz šādiem gadījumiem, tā, lai sistēmas nepilnības nebūtu apgrūtinājums iepriekš minēto 
kategoriju cilvēkiem.

Grozījums Nr. 6
1. PANTA 2. PUNKTS

2. panta 1. punkta ea) apakšpunkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1030/2002)

ea) atbilstošas procedūras un īpaši 
noteikumi to bērnu aizsardzībai, kuru 
biometriskie elementi tiek apkopoti, it 
īpaši, ja tiek ņemti viņu pirkstu 
nospiedumi.

Pamatojums

Jāpiezīmē, ka ir jārada īpaši noteikumi un atbilstošas procedūras, lai aizsargātu bērnu 
pamattiesības.

Grozījums Nr. 7
1. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2. panta 1.a punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1030/2002)

1.a Īstenošanas pasākumi, ko pieņem 
dalībvalstis, ir regulāri jāpaziņo Eiropas 
Parlamentam.

Grozījums Nr. 8
1. PANTA 3. PUNKTS

3. panta 1.a punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1030/2002)

Katra dalībvalsts nosūta Komisijai 
sarakstu ar kompetentajām iestādēm, 
kuras ir pilnvarotas piekļūt biometrisko 
elementu datiem, kas iekļauti uzturēšanās 
atļaujās, saskaņā ar šo regulu un 
jebkuriem tās grozījumiem. Sarakstā 
saistībā ar katru iestādi ir norādīts, kādus 
datus tā drīkst meklēt un kādos nolūkos. 
Komisija nodrošina saraksta ikgadēju 
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publicēšanu Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī un atjaunotu sarakstu 
ar kompetentajām iestādēm publicē savā 
tīmekļa vietnē.

Pamatojums

Lai aizsargātu privātumu, ir būtiski, ka tikai pilnvarotām iestādēm būs piekļuve šādiem 
datiem. Eiropas Komisijai būtu jāizmanto iespēja, lai šajā priekšlikumā skaidri norādītu un 
definētu iestādes, kuras ir kompetentas veikt uzturēšanās atļauju pārbaudi, un šim sarakstam 
ir jābūt publiski pieejamam. Turklāt, ja uzturēšanās atļaujās tiks iekļauta papildu 
mikroshēma elektroniskiem pakalpojumiem, pieaugs to iestāžu skaits, kurām būs piekļuve 
uzturēšanās atļaujām. Katra persona, kuras datus ievāks, būs jāinformē par iestādēm, kurām 
būs pieejami šīs personas dati.

Grozījums Nr. 9
1. PANTA 4. PUNKTS

4. panta 2. punkta 1. daļa (Regula (EK) Nr. 1030/2002)

Mašīnlasāmā veidā informāciju, kas minēta 
4.a pantā, iekļauj vienotās vīzu formas 
glabāšanas vidē tikai tad, ja tas noteikts 
šajā regulā vai tās pielikumā vai minēts ar 
to saistītajā ceļošanas dokumentā, ko 
izsniegusi izdevēja valsts saskaņā ar tās 
tiesību aktiem. Dalībvalstis var iekļaut 
uzturēšanās atļaujā papildu kontakta 
mikroshēmu, kā izklāstīts šīs regulas 
pielikuma 16. daļā attiecībā uz tādiem e-
pakalpojumiem kā e-pārvalde un e-
uzņēmējdarbība)”.

Mašīnlasāmā veidā informāciju, kas minēta 
4.a pantā, iekļauj vienotās vīzu formas 
glabāšanas vidē tikai tad, ja tas noteikts 
šajā regulā vai tās pielikumā vai minēts ar 
to saistītajā ceļošanas dokumentā, ko 
izsniegusi izdevēja valsts saskaņā ar tās 
tiesību aktiem.

Pamatojums

Eiropas Parlaments uzskata, ka atzinīgi vērtējamas ir uzturēšanās atļauju izmantošanas 
iespējas jauniem nolūkiem un pielietojumiem pēc papildu mikroshēmas e-pakalpojumiem 
ievietošanas uzturēšanās atļaujās. Tajā pašā laikā Komisijas jaunākajā tehniskajā ziņojumā 
ir formulētas dažādas izvēles, to priekšrocības un trūkumi, tomēr tajā nav skarti citi aspekti 
saistībā ar konfidenciālu datu aizsardzību un drošību. Tāpēc Parlaments uzstāj, ka ir 
jānodrošina tam papildu informācija par šādiem aspektiem.

Grozījums Nr. 10
1. PANTA 5. PUNKTS

4.a pants (Regula (EK) Nr. 1030/2002)



PE 378.762v03-00 10/15 PR\665424LV.doc

LV

Vienotajā uzturēšanās atļauju formā ir 
iekļauts uzglabāšanas līdzeklis, kurā ir 
ietverts sejas attēls. Dalībvalstis arī iekļauj
pirkstu nospiedumus sadarbspējīgos 
formātos. Dati ir jāglabā drošā 
uzglabāšanas līdzeklī, kuram ir pietiekama 
uzglabāšanas jauda un kurš var nodrošināt 
šo datu integritāti, autentiskumu un 
konfidencialitāti.

Vienotajā uzturēšanās atļauju formā ir 
iekļauts uzglabāšanas līdzeklis, kurā ir 
ietverts sejas attēls un uzturēšanās 
atļaujas īpašnieka divi pirkstu nospiedumu
attēli sadarbspējīgos formātos. Dati ir 
jāglabā īpaši aizsargātā drošā 
uzglabāšanas līdzeklī, kuram ir pietiekama 
uzglabāšanas jauda un kurš var nodrošināt 
šo datu integritāti, autentiskumu un 
konfidencialitāti.

Pamatojums

Attiecībā uz uzglabāšanas līdzekli ļoti svarīgi ir nodrošināt augstu drošības līmeni.

Grozījums Nr. 11
1. PANTA 5.A PUNKTS (jauns)

4.b panta 1. punkts (jauns)(Regula (EK) Nr. 1030/2002)

(5.a) Pēc 4.a panta pievieno 4.b pantu:
4.b pants

1. Uzglabāšanas līdzekli var izmantot tikai 
kompetentās iestādes dalībvalstī, lai 
nolasītu un uzglabātu biometriskos datus, 
kuriem jāatbilst 3. panta 1.a punktā 
minētajam sarakstam.

Pamatojums

Juridiskajā tekstā ir skaidri jānorāda, kurām iestādēm būs piekļuve šiem datiem. Ievērojot 
privātuma aspektu, nesankcionēta piekļuve nav pieļaujama.

Grozījums Nr. 12
1. PANTA 5.A PUNKTS (jauns)

4.b panta 2. punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1030/2002)

2. Neviena iestāde nedrīkst mainīt vai 
dzēst uzglabāšanas līdzeklī iekļautos 
biometriskos datus. Ja rodas šāda 
nepieciešamība, izsniedz jaunu 
uzturēšanās atļauju.

Pamatojums

Ir svarīgi garantēt, ka nekāda cita informācija netiek iekļauta uzglabāšanas līdzeklī, ja reiz 
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uzturēšanās atļauja ir izdota. Ja būs nepieciešams veikt izmaiņas, izsniegs jaunu uzturēšanās 
atļauju, lai uzturēšanās atļaujas īpašnieks būtu informēts par šīm izmaiņām.

Grozījums Nr. 13
1. PANTA 5.A PUNKTS (jauns)

4.b panta 3. un 4. punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1030/2002)

3. Lēmumi, kuriem ir būtiska ietekme uz 
datu aizsardzību, piemēram, saistībā ar 
datu ievadīšanu un piekļuvi datiem, datu 
kvalitāti, uzglabāšanas līdzekļa tehnisko 
atbilstību un drošības pasākumiem 
biometrisko elementu aizsardzībai, tiek 
pieņemti regulas veidā, pilnībā iesaistoties 
Eiropas Parlamentam.
4. Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītājam ir konsultatīva loma 
ikviena tāda lēmuma pieņemšanā, kas 
ietekmē datu aizsardzību.

Pamatojums

Ikviena ar datu drošību un aizsardzību saistīta lēmuma pieņemšanā Eiropas Parlamentam ir 
jāpiešķir atbilstoša loma, nodrošinot labāku un demokrātiskāku kontroli, kā arī garantējot 
datu apstrādes likumību. Referents arī uzskata, ka Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam ir 
jābūt iespējai sniegt padomu par pieņemtajiem risinājumiem, lai nodrošinātu, ka tajos ir 
pilnībā ievēroti datu aizsardzības principi.

Grozījums Nr. 14
1. PANTA 6.A PUNKTS (jauns)

9. panta 4.a punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1030/2002)

(6.a) Pievieno šādu 4.a punktu:
4.a Dalībvalstis regulāri iesniedz 
Komisijai pārbaudes rezultātus par šīs 
regulas piemērošanu, balstoties uz 
pieņemtajiem kopējiem standartiem, it 
īpaši attiecībā uz noteikumiem, kas 
ierobežo nolūkus, kādos drīkst izmantot 
datus, un iestādes, kurām ir piekļuve 
datiem. Dalībvalstis arī paziņo Komisijai 
par visām problēmām, kas radušās 
regulas piemērošanā, un apmainās ar 
paraugprakses pieredzi ar Komisiju un 
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savstarpēji.

Pamatojums

Ļoti svarīgi ir izveidot efektīvu kontroles sistēma, lai tādējādi veicinātu uzticību biometrisko 
elementu koncepcijai.

PASKAIDROJUMS

I. Konteksts

Nolūkā saskaņot uzturēšanās atļaujas, kuras dalībvalstis izsniedz trešo valstu pilsoņiem, 
2002. gada 13. jūnijā Padome pieņēma Regulu (EK) 1030/2002, ar kuru noteikts vienots 
formāts, kādā izsniegt uzturēšanās atļaujas trešo valstu pilsoņiem. 2003. gada 24. septembrī 
Eiropas Komisija iesniedza priekšlikumu ar mērķi grozīt iepriekšminēto Padomes regulu. Šis 
priekšlikums bija saistīts ar citu priekšlikumu grozīt Padomes Regulu (EK) Nr. 1683/95, ar ko 
nosaka vienotu vīzu formu. Tomēr, risinot tehniskus jautājumus, radās dažas problēmas 
saistībā ar potenciālām domstarpībām par bezkontakta mikroshēmām un par izmantojamo 
formātu, proti — uzlīmi vai atsevišķu karti. Tolaik saistībā ar abām regulām bija jāievēro 
konsultāciju procedūra, un attiecīgi notika konsultācijas ar Eiropas Parlamentu.

Referents, ko tajā laikā nozīmēja par atbildīgo šo priekšlikumu izskatīšanai, izteica šaubas par 
abiem priekšlikumiem. Eiropas Komisija nolēma atsaukt vienu no šiem priekšlikumiem, 
apņemoties sagatavot grozītu versiju par vienotu uzturēšanās atļauju formātu trešo valstu 
pilsoņiem, līdzko būs atrisinātas visas tehniskās neskaidrības. 

Vīzu vienotais formāts ir cieši saistīts ar vīzu informācijas sistēmas (VIS) izstrādi, t.i. — vīzu 
datu apmaiņas sistēmas izstrādi dalībvalstu starpā, pamatojoties uz kopīgu tehnisko platformu 
ar otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II), un tādējādi to izskatīs VIS sistēmas 
ietvaros.

Ciktāl tas attiecas uz trešo valstu pilsoņu uzturēšanās atļauju vienotu formātu, 2006. gada 
13. martā Eiropas Komisija iesniedza grozītu priekšlikumu Padomes Regulai, ar kuru groza 
Regulu (EK) 1030/2002. Abi jautājumi (uzturēšanās atļaujas un vīzas) ir nodalīti, jo tie kalpo 
diviem atšķirīgiem mērķiem: pirmajā gadījumā — padarīt biometriskos identifikatorus par 
obligātiem vīzu iesniedzējiem un sagatavot tiesisko pamatu2; otrajā gadījumā — izveidot 
kopīgu formātu trešo valstu iedzīvotāju uzturēšanās atļaujām ES. Pašlaik ir notikušas 
atkārtotas konsultācijas ar Eiropas Parlamentu par uzturēšanās atļauju kopīgu formātu. 
Tiesiskais pamats šādām konsultācijām ir EK līguma 63. panta 3. punkta a) apakšpunkts.

Pašreizējais priekšlikums

Šis jaunais priekšlikums attiecas uz biometrisku datu ieviešanu (turētāja sejas attēls un divi 

  
2 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Kopīgās konsulārās instrukcijas par vīzām 
diplomātiskajām misijām un konsulātiem saistībā ar biometrijas ieviešanu, tostarp noteikumus par vīzu 
pieteikumu saņemšanas un apstrādes organizāciju, COM(2006) 269 galīgā redakcija.
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pirkstu nospiedumu attēli) uzturēšanās atļaujā, kuru ražos kā atsevišķu karti un kurai jābūt 
mašīnlasāmai. Uzturēšanās atļaujas uzlīmju veidā izsniegs divu gadu laikā pēc tehnisko
priekšrakstu3 pieņemšanas.

Turklāt dalībvalstīm, kuras gatavojas uzturēšanās atļaujās ievietot e-pakalpojumiem paredzētu 
kontakta mikroshēmu, ir atļauts to darīt noteiktā teritorijā, t.i., 16. zonā, kā aprakstīts 
priekšlikuma pielikumā4. Iespējamā papildu datu nesēja ievietošana uzturēšanās atļaujā, kuru 
paredzēts izmantot vienā valstī, ļautu ņemt vērā jebkādu attīstību valstī saistībā ar 
autentifikāciju, sertifikāciju, ciparparakstiem un e-pārvaldes pakalpojumiem trešo valstu 
pilsoņiem, kuri likumīgi dzīvo ES teritorijā. Tomēr šo kontakta mikroshēmu5 vai kāda cita 
tehniska risinājuma izmantošana tajā pat uzturēšanās atļaujā, kurā tiek glabāti biometriski 
dati, var būt pieņemama tikai, ja tā atbilst attiecīgajiem datu aizsardzības noteikumiem un ja 
tiek ņemti vērā stingri aizsardzības pasākumi.

Referenta nostāja

Pirmkārt, referents atzinīgi vērtē jauno priekšlikumu, kas ir pozitīvs sasniegums virzībā uz 
formāta saskaņošanu uzturēšanas atļaujām, kuras dalībvalstis izsniedz trešo valstu pilsoņiem. 
Referents arī atzinīgi vērtē faktu, ka vīzas un uzturēšanās atļaujas vairs nav saistītas, kā tas 
bija pirmajā Eiropas Komisijas priekšlikumā 2003. gadā6, jo tās kalpo diviem atšķirīgiem 
mērķiem, kā norādīts šī ziņojuma pirmajā daļā. Otrkārt, referents vēlas uzsvērt, ka uzturēšanās 
atļauja pati par sevi nav ceļošanas dokuments, bet ir jāuzskata par personu apliecinoša 
dokumenta veidu, kuru paredzēts izmantot Šengenas teritorijā. Tas nozīmē, ka visus trešo 
valstu pilsoņus, kuri likumīgi dzīvo ES un kuriem tāpēc ir uzturēšanās atļaujas, var tādā pašā 
veidā identificēt Šengenas teritorijā. Šis apsvērums ļauj precizēt, ka attiecībā uz uzturēšanās 
atļaujām tāpat kā vienkāršām personas apliecībām ir jāievēro tie paši augstie drošības 
standarti, kas noteikti valstu personu apliecībām, bez nepieciešamības ievērot priekšrakstus, 
kuri ir noteikti ICAO dokumentā Nr. 9303 par mašīnlasāmām vīzām, jo šiem standartiem ir 
jāattiecas tikai un vienīgi uz ceļošanas dokumentiem, turklāt šis dokuments tika grozīts tādā 
procesā, kam trūka pārredzamības un demokrātiskas leģitimitātes. Jaunā priekšlikuma trešajā 
apsvērumā un tā pielikumā minētā atsauce uz ICAO standartiem ir tādējādi jāaizstāj ar 
augstākas drošības priekšrakstiem, ko nosaka atbilstoši konkrētiem mērķiem, kuriem šīs 
uzturēšanās atļaujas ir jāizmanto.

Priekšlikuma pamatā ir biometrisko identifikatoru ieviešana, t.i. — radiofrekvenču 
mikroshēmas (RFID) ieviešana, šajā mikroshēmā iekļaujot sejas attēlu (divu gadu laikā pēc 
tehnisko priekšrakstu pieņemšanas) un pirkstu nospiedumus sadarbspējīgā formātā (trīs gadu 
laikā). Referents principā piekrīt priekšlikuma mērķim, t.i. — izmantot biometriju, lai 
stiprinātu izsniegtu uzturēšanas atļauju drošību. Biometrijas ieviešana faktiski palīdzēs 
cīnīties pret dokumentu viltošanu, novēršot šo dokumentu falsifikāciju un identitāšu 

  
3 COM (2006) 110 pielikuma 1. punkta a) apakšpunkts.
4 Skatīt Regulas COM (2006) 110 pielikuma 16. punktu. Šis priekšlikums par kontakta mikroshēmas ievietošanu, 
lai ļautu izmantot tādas jaunās tehnoloģijas kā e-pārvalde, ciparparaksts utt., tika ieviests, ņemot vērā Igaunijas 
valdības apsvērumus, kura vēlējās dot vienlīdzīgas iespējas Igaunijas un trešo valstu pilsoņiem piekļūt e-
pakalpojumiem, izmantojot personas apliecības un uzturēšanās atļaujas.
5 Kontakta mikroshēmas izmantošana vienā valstī nav obligāta, kā tas noteikts Regulas COM (2006) 110 
pielikuma 16. punktā.
6 COM(2003) 558.
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ļaunprātīgu izmantošanu. Turklāt biometrijas izmantošanas lielākā priekšrocība ir iespēja 
izveidot drošāku saikni starp uzturēšanās atļauju un tās turētāju. Tomēr, ieviešot un 
apstrādājot personu apliecinošiem dokumentiem paredzētus biometriskos datus, ir jāievieš 
īpaši saskanīgi un nopietni aizsardzības pasākumi, galvenokārt attiecībā uz šo datu iegūšanu 
un izmantošanu. Biometriski elementi uzturēšanās atļaujās ir jāizmanto tikai, lai pārbaudītu 
dokumenta autentiskumu un turētāja identitāti, izmantojot tieši pieejamus, salīdzināmus 
elementus. 

Citiem vārdiem, kā ļoti pareizi norādījis agrākais Eiropas Tieslietu un iekšlietu komisārs 
Antonio Vitorino, „tāpat kā jebkura cita tehnoloģija arī biometriskie elementi paši par sevi nav 
bīstami, bet tieši to lietojums var apdraudēt pamatbrīvības”7.

Saistībā ar šo jauno priekšlikumu ir daži jautājumi, kuri jāpaskaidro sīkāk, jo īpaši attiecībā uz 
veidu, kā biometriskie dati ir jāiegūst. Ir jāsagatavo dalībvalstīm paredzēts vispārējo 
pienākumu vai prasību saraksts, kas jāievēro, ņemot vērā šādu datu specifiku. Turklāt, lai 
atvieglotu biometrisku uzturēšanās atļauju ieviešanu, būtu noderīgi dalībvalstis nodrošināt ar 
kopīgu metodoloģiju un paraugpraksēm.

Referents ar vilšanos piezīmē, ka pašreizējā priekšlikumā, par kuru notiek konsultēšanās ar 
Parlamentu, nekas nav paredzēts attiecībā uz biometrisko datu apkopošanu saistībā ar 
bērniem. Būtu vēlams šo jautājumu precizēt.

Referents ir arī nobažījies par alternatīvu procedūru trūkumu tiem cilvēkiem, kuri nevar sniegt 
derīgus pirkstu nospiedumus vai sejas attēlus fizisku iemeslu, piemēram, deformācijas vai 
nelaimes gadījuma dēļ. Vispārējs pienākums sniegt sejas attēlus un pirkstu nospiedumus ir 
jāpapildina ar atbrīvojumu no šī pienākuma cilvēkiem, kuri nevar sniegt šos biometriskos 
elementus fizisku nepilnību dēļ, tādējādi ievērojot šo cilvēku cieņu. Šāds atbrīvojums no 
pirkstu nospiedumu sniegšanas nedrīkst ne samazināt uzturēšanās atļaujas drošības līmeni, 
nedz atstumt personas ar nenolasāmiem pirkstu nospiedumiem. Atbrīvojuma iemesls ir 
jāiekļauj uzturēšanās atļaujas mikroshēmā.

Kā jau norādīts, jautājums par atļauju piekļūt e-pakalpojumiem (e-pārvaldības, veselības, 
identifikācijas un citiem pakalpojumiem), izmantojot personas apliecības un uzturēšanās 
atļaujas, kā arī papildus mikroshēmas ievietošana izraisa zināmas bažas. 6. panta Komitejas 
2007. gada februāra secinājumi ir mēģinājums sniegt atbildes attiecībā uz tehniskajām 
iespējām dažādu veidu mikroshēmu savietojamībai8, lai uzglabātu gan biometriskos datus, 
gan valsts datus. Referents atzīst tehnisko jautājumu nozīmību, bet vēlas uzsvērt, ka ir vīlies 
par jebkādu atsauču neesamību attiecībā uz tādas sistēmas drošības līmeni, kura sastāv no 
dažādām daļām. Neatkarīgi no izvēlētās iespējas saistībā ar lietošanai paredzēto mikroshēmu 
un attiecīgajiem tehniskajiem risinājumiem, ir vienlīdz svarīgi nodrošināt, ka tā spēj garantēt 
augstu drošības līmeni attiecībā uz konfidenciāliem datiem (piemēram, biometriskajiem 
datiem). Pretēji pašreizējai situācijai, vai e-pārvaldības pakalpojumu izmantošanu var ieviest 
relatīvi drošā vidē? Tā kā līdz šim uz šo jautājumu nav saņemta apmierinoša atbilde, mēs 

  
7 Komisāra Antonio Vitorino atzinums atklātā izskatīšanā Eiropas Parlamentā 2004. gada 2. martā.
8 Trīs iespējas, kas jāizskata: 1) bezkontakta mikroshēma biometriskajiem datiem un kontakta mikroshēma 
izmantošanai vienā valstī, 2) viena bezkontakta mikroshēma gan valsts datiem, gan biometriskajiem 
identifikatoriem ar skaidri nodalītu arhitektūru un piekļuvi, 3) viena mikroshēma ar duālo interfeisu, tas ir, 
bezkontakta mikroshēma biometriskajiem datiem un kontakta mikroshēma valsts datiem.
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vēlētos rūpīgi pārdomāt datu ieviešanas iespēju e-pakalpojumu jomā, jo mēs nevaram riskēt, 
pārsteidzīgi izvēloties tādus risinājumus, kuru dēļ mums vēlāk jāatzīst, ka mēs neesam bijuši 
pietiekami sagatavoti, ka šis risinājums ir pārāk dārgs vai tehnoloģiski novecojis vai ka tas var 
apdraudēt konfidenciālu datu drošību. Jebkādas šādas darbības mazinātu mūsu visu uzticību 
biometrijas izmantošanai.

Tāpēc ir jāizveido saraksts ar dažādiem kritērijiem, kuri jāizpilda pirms e-pakalpojumu datu 
uzglabāšanas ieviešanas, piemēram, ierobežots saraksts, norādot izmantošanas nolūkus un 
datus, kurus uzglabās.

Kā tas minēts priekšlikuma pirmajā apsvērumā, viens no Amsterdamas līguma mērķiem ir 
piešķirt Eiropas Komisijai iniciatīvas pilnvaras, kas tai ļautu pieņemt nepieciešamus un 
piemērotus pasākumus, lai saskaņotu imigrācijas politiku. Lai to īstenotu, Eiropas Komisijai ir 
jānodrošina dalībvalstis ar skaidru definīciju par iestādēm, kuras būs tiesīgas veikt 
uzturēšanās atļauju pārbaudes. Tas būs vēl jo vairāk nozīmīgi, ja ieviesīs iespēju sniegt e-
pakalpojumus, jo šajā gadījumā būtiski palielināsies to iestāžu skaits, kurām būs piekļuve 
uzturēšanās atļaujām. Tādējādi gan dalībvalstīm, kuras izsniedz uzturēšanās atļaujas, gan tām 
dalībvalstīm, kurās nepieciešams identificēt trešo valstu pilsoņus būs svarīgi, ka ir detalizēts 
to kompetento iestāžu saraksts, kuras ir atbildīgas par uzturēšanās atļauju pārbaudi, lai 
izvairītos no konfidenciālu datu nepareizas izmantošanas.

Jāatzīst arī Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja loma visos jautājumos saistībā ar datu 
aizsardzību. Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs kā padomdevējs varētu sniegt atbalstu 
ikviena tāda lēmuma pieņemšanā, kuram ir būtiska ietekme uz datu aizsardzību, piemēram, 
saistībā ar biometrisko datu ieviešanu un piekļuvi šiem datiem, datu kvalitāti un apkopošanu, 
datu uzglabāšanas līdzekļa tehnisko atbilstību un drošības pasākumu ieviešanu biometrisko 
datu aizsardzībai9.

Pēdējais vispārīgākais apsvērums attiecas uz nepieciešamību veikt būtiskas izmaiņas brīvības, 
drošības un tiesiskuma jomā. Referents ir uzskata, ka EK līguma IV sadaļu jāpārvalda, 
izmantojot parastu normatīvo kārtību, kas ir koplēmuma procedūra atbilstoši EK līguma 
251. pantam10. Šajā sakarā referents aicina Komisiju sagatavot priekšlikumus, kuru mērķis ir 
panākt lielāku saskaņotību šajā jomā.

  
9 Lūdzu skatīt Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu par grozīto priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko 
groza Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļaujas formu trešo valstu pilsoņiem, 
Briselē, 2006. gada 16. oktobrī.
10 Konkrēti panākumi koplēmuma procedūras uzlabošanā brīvības, drošības un tiesiskumā jomā tika gūti ar 
Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu, ar ko Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 251. pantā 
noteikto procedūru attiecina uz dažām jomām, uz kurām attiecas Līguma trešās daļas IV sadaļa 
(OV L 396, 31.12.2004., 45. lpp.). Diemžēl attiecīgā joma, tas ir, trešo valstu pilsoņu legāla imigrācija uz 
dalībvalstīm un starp tām, kā norādīts 63. panta 3. punktā, tika atstāta novārtā un uz to joprojām attiecas 
vienprātīgs balsojums Padomē un saistībā ar Eiropas Parlamenta iesaistīšanu — konsultāciju procedūra 
(iepriekšminētā Lēmuma 7. apsvērums).
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