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Grozījums Nr. 21
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Kopējas patvēruma politikas, tostarp 
kopējas Eiropas patvēruma sistēmas, 
izveide ir daļa no Eiropas Savienības 
mērķa pakāpeniski radīt brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpu, kas ir atvērta tiem, 
kuri, apstākļu spiesti, likumīgi meklē 
aizsardzību Savienībā.

(2) Kopējas patvēruma politikas, tostarp 
kopējas Eiropas patvēruma sistēmas 
izveide ir daļa no Eiropas Savienības 
mērķa pakāpeniski radīt brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpu, kas ir atvērta tiem, 
kuri, apstākļu spiesti, meklē starptautisku 
aizsardzību Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Hāgas programmā aicināja uzlabot 
piekļuvi esošajām datu reģistrācijas 
sistēmām Eiropas Savienībā. Turklāt 
Stokholmas programmā aicināja 
mērķtiecīgi vākt datus un izstrādāt 
informācijas apmaiņu un tās 
instrumentus, pamatojoties uz 
tiesībaizsardzības vajadzībām. 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 23
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
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7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Hāgas programmā aicināja uzlabot 
piekļuvi esošajām datu reģistrācijas 
sistēmām Eiropas Savienībā. Turklāt 
Stokholmas programmā aicināja 
mērķtiecīgi vākt datus un izstrādāt 
informācijas apmaiņu un tās 
instrumentus, pamatojoties uz 
tiesībaizsardzības vajadzībām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 24
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Cīņā pret teroristu nodarījumiem un 
citiem smagiem noziedzīgiem 
nodarījumiem ir ļoti svarīgi, lai 
tiesībaizsardzības iestādēm būtu pēc 
iespējas pilnīgāka un jaunāka 
informācija, lai tās varētu veikt savus 
uzdevumus. EURODAC iekļautā 
informācija ir vajadzīga, lai novērstu, 
atklātu un izmeklētu teroristu 
nodarījumus un citus smagus noziedzīgus 
nodarījumus. Tādēļ dalībvalstu 
izraudzītajām iestādēm un Eiropolam, 
ievērojot šajā regulā minētos 
nosacījumus, būtu jābūt piekļuvei 
EURODAC datiem salīdzināšanas 
nolūkā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 25
Sarah Ludford



AM\917925LV.doc 5/97 PE500.400v01-00

LV

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Tiesībaizsardzības iestādēm 
piešķirtajām pilnvarām piekļūt 
EURODAC nebūtu jāietekmē 
starptautiskās aizsardzības pieteikumu 
iesniedzēju tiesības prasīt, lai viņu 
pieteikumi tiktu apstrādāti savlaicīgi un 
atbilstoši attiecīgajiem tiesību aktiem. 
Turklāt, arī no EURODAC iegūtajam 
pozitīvajam iznākumam un turpmākajai 
procedūrai, ko īsteno saskaņā ar Padomes 
2006. gada 18. decembra Pamatlēmumu 
2006/960/TI par Eiropas Savienības 
dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu 
informācijas un izlūkdatu apmaiņas 
vienkāršošanu1, nebūtu jāietekmē šīs 
tiesības un nevajadzētu būt par iemeslu 
pieteikuma iesniedzēja iesniegtā 
patvēruma pieprasījuma pārbaudes gaitas 
palēnināšanai.
______________
1 OV L 386, 29.12.2006., 89. lpp.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai dalībvalstis nepiekoptu praksi, saistot no EURODAC iegūto iespējamo 
rezultātu ar patvēruma pieteikuma veiksmīgu iznākumu, jo vienīgi galīgajam spriedumam 
vajadzētu būt ietekmei šajā jautājumā.

Grozījums Nr. 26
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Komisija savā 2005. gada svītrots
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24. novembra ziņojumā Padomei un 
Eiropas Parlamentam par Eiropas 
tieslietu un iekšlietu datu bāzu uzlabotu 
efektivitāti, paplašinātu sadarbspēju un 
sinerģiju norādīja, ka atbildīgajām 
iekšējās drošības iestādēm vajadzētu 
piekļūt EURODAC skaidri noteiktos 
gadījumos, kad ir pamatotas aizdomas par 
to, ka patvērumu pieprasījusi persona, kas 
izdarījusi teroristu nodarījumu vai citu 
smagu noziedzīgu nodarījumu. Šajā 
paziņojumā Komisija arī secināja, ka 
proporcionalitātes princips paredz, lai 
EURODAC veiktu meklējumus tikai tad, 
kad skartas vispārējās drošības intereses, 
t.i., ja darbība, ko veicis identificējamais 
kriminālnoziedznieks vai terorists, ir tik 
bīstama, ka ir attaisnojama meklēšana 
datubāzē, kur reģistrētas personas bez 
kriminālas pagātnes, un tā secināja, ka, 
lai atbildīgās iekšējās drošības iestādes 
veiktu meklēšanu EURODAC, 
apdraudējumam vienmēr ir jābūt 
ievērojami lielākam nekā tad, ja 
meklēšanu veic kriminālistikas datubāzēs.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Turklāt Eiropolam ir būtiska loma 
attiecībā uz dalībvalstu iestāžu sadarbību 
pārrobežu noziegumu izmeklēšanas jomā, 
lai atbalstītu Eiropas Savienības mēroga 
noziedzības novēršanu, analīzi un 
izmeklēšanu. Tādēļ arī Eiropolam 
vajadzētu būt piekļuvei EURODAC 
datiem saistībā ar savu uzdevumu 
veikšanu un saskaņā ar Lēmumu 
Nr. 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas 

svītrots
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Policijas biroju (Eiropolu) .

Or. en

Grozījums Nr. 28
Renate Weber

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Eiropola piekļuve EURODAC 
datiem būtu jāatļauj tikai atsevišķos 
gadījumos, īpašos apstākļos un atbilstoši 
stingriem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Tā kā EURODAC ir izveidota, lai 
atvieglinātu Padomes Regulas (ES) 
Nr. […/…] [, ar ko paredz kritērijus un 
mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura 
ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa vai 
bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības 
pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā 
no dalībvalstīm] piemērošanu, piekļuve 
EURODAC teroristu nodarījumu un citu 
smagu noziedzīgu nodarījumu 
novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas 
nolūkā ievieš izmaiņas attiecībā uz 
EURODAC sākotnējo mērķi, un šādas 
izmaiņas ietekmē to personu tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību, kuru 
personas dati tiek apstrādāti EURODAC. 
Jebkura šāda iejaukšanās jāveic saskaņā 

svītrots
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ar tiesību aktiem, kuri jānoformulē 
pietiekami precīzi, lai fiziskas personas 
varētu pielāgot savu rīcību, un jāaizsargā 
fiziskas personas pret patvaļu un 
pietiekami skaidri jānorāda, kāds ir 
kompetentajām iestādēm piešķirto 
pilnvaru apjoms un to īstenošanas veids. 
Jebkuram iejaukšanās gadījumam jabūt 
nepieciešamam demokrātiskā sabiedrībā, 
lai īstenotu likumīgas un samērīgas 
intereses, un tam jābūt samērīgam 
attiecībā pret nosprausto likumīgo mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai arī EURODAC izveides 
sākotnējais mērķis neparedzēja iespēju 
pieprasīt datu salīdzināšanu ar 
datubāzēm, balstoties uz latentiem 
nospiedumiem, kas ir tie pirkstu 
nospiedumi, kurus var atrast noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanas vietā, šāda iespēja 
ir būtiska policijas sadarbības jomā. 
Iespēja salīdzināt latentos nospiedumus ar 
EURODAC uzglabātajiem 
daktiloskopiskajiem datiem būs 
dalībvalstu izraudzītajām iestādēm ļoti 
vērtīgs instruments teroristu nodarījumu 
un citu smagu noziedzīgu nodarījumu 
novēršanā, atklāšanā un izmeklēšanā, 
kad, piemēram, vienīgie pierādījumi 
noziedzīga nodarījuma vietā ir latentie 
nospiedumi.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai arī EURODAC izveides 
sākotnējais mērķis neparedzēja iespēju 
pieprasīt datu salīdzināšanu ar datubāzēm, 
balstoties uz latentiem nospiedumiem, kas 
ir tie pirkstu nospiedumi, kurus var atrast 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietā, 
šāda iespēja ir būtiska policijas sadarbības 
jomā. Iespēja salīdzināt latentos 
nospiedumus ar EURODAC uzglabātajiem 
daktiloskopiskajiem datiem būs dalībvalstu 
izraudzītajām iestādēm ļoti vērtīgs 
instruments teroristu nodarījumu un citu 
smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, 
atklāšanā un izmeklēšanā, kad, piemēram, 
vienīgie pierādījumi noziedzīga nodarījuma 
vietā ir latentie nospiedumi.

(12) Lai arī EURODAC izveides 
sākotnējais mērķis neparedzēja iespēju 
pieprasīt datu salīdzināšanu ar datubāzēm, 
balstoties uz latentiem nospiedumiem, kas 
ir tie pirkstu nospiedumi, kurus var atrast 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietā, 
šāda iespēja ir būtiska policijas sadarbības
jomā. Gadījumos, kad ir pamatoti iemesli 
uzskatīt, ka noziedzīga nodarījuma 
izdarītāju vai cietušo personu var iekļaut 
kādā no šajā regulā minētajām 
kategorijām, iespēja salīdzināt latentos 
nospiedumus ar EURODAC uzglabātajiem 
daktiloskopiskajiem datiem būs dalībvalstu 
izraudzītajām iestādēm ļoti vērtīgs 
instruments teroristu nodarījumu un citu 
smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, 
atklāšanā un izmeklēšanā, kad, piemēram, 
vienīgie pierādījumi noziedzīga nodarījuma 
vietā ir latentie nospiedumi.

Or. en

Pamatojums

Tā kā EURODAC būtu jāizmanto tikai tad, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka patvēruma 
meklētājs vai cita persona, uz kuru attiecas EURODAC regula, ir noziedzīga nodarījuma 
izdarītājs vai cietusī persona, šis princips būtu jāievēro gadījumos, kad policijai ir izdevies 
iegūt nozieguma vietā atstātos pirkstu nospiedumus.

Grozījums Nr. 32
Renate Weber

Regulas priekšlikums
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12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Daktiloskopijas ekspertam izcelsmes 
dalībvalstī nekavējoties būtu jāpārbauda 
salīdzinājuma rezultāti. Saskaņā ar 
32. pantu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) Nr. [.../...] [, ar ko 
paredz kritērijus un mehānismus, lai 
noteiktu, kura dalībvalsts ir atbildīga par 
kādā dalībvalstī iesniegta trešās valsts 
pilsoņa vai bezvalstnieka starptautiskas 
aizsardzības pieteikuma izskatīšanu] 
galīgā identifikācija būtu jāveic izcelsmes 
dalībvalstij sadarbībā ar attiecīgajām 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Renate Weber

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) No centrālās sistēmas saņemtā 
informācija par citiem datiem, kas 
izrādījušies neuzticami, būtu jādzēš, 
tiklīdz tiek konstatēts, ka dati ir 
neuzticami.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
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13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Šajā regulā paredzēti nosacījumi, 
saskaņā ar kuriem būtu jāatļauj pieprasīt 
daktiloskopisko datu salīdzināšanu ar 
EURODAC datiem, lai novērstu, atklātu 
un izmeklētu teroristu nodarījumus un 
citus smagus noziedzīgus nodarījumus, un
aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu, 
ka tiek aizsargātas to personu 
pamattiesības uz privātās un ģimenes 
dzīves neaizskaramību, kuru personas dati 
tiek apstrādāti EURODAC.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 35
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi 
pret visiem starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu iesniedzējiem un saņēmējiem, 
kā arī lai panāktu saskanīgumu ar 
pašreizējo Savienības patvēruma acquis, jo 
īpaši ar Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Direktīvu 2004/83/EK par obligātajiem 
standartiem, lai kvalificētu trešo valstu 
pilsoņus vai bezvalstniekus kā bēgļus vai 
kā personas, kam citādi nepieciešama 
starptautiska aizsardzība, šādu personu 
statusu un piešķirtās aizsardzības saturu, 
un Regulu (ES) Nr. […/…] [, ar ko paredz 
kritērijus un mehānismus, lai noteiktu 
dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās 
valsts pilsoņa vai bezvalstnieka 
starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
izskatīšanu, kas iesniegts kādā no 
dalībvalstīm], ir lietderīgi paplašināt šīs 
regulas darbības jomu, lai ietvertu 

(14) Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi 
pret visiem pieteikumu iesniedzējiem un 
starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kā 
arī lai panāktu saskanīgumu ar pašreizējo 
Savienības patvēruma acquis, jo īpaši ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
2011/95/ES par standartiem, lai trešo 
valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus 
kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības 
saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas 
tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, 
vienotu statusu, un par piešķirtās
aizsardzības saturu1, un Regulu (ES) 
Nr. […/…] [, ar ko paredz kritērijus un 
mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura 
ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa vai 
bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības 
pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā 
no dalībvalstīm], ir lietderīgi paplašināt šīs 
regulas darbības jomu, lai ietvertu 
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alternatīvās aizsardzības pieteikumu 
iesniedzējus un personas, uz kurām attiecas 
alternatīvā aizsardzība.

alternatīvās aizsardzības pieteikumu 
iesniedzējus un personas, uz kurām attiecas 
alternatīvā aizsardzība.

________________ ________________
1 OV L 304, 30.9.2004., 12. lpp. 1 OV L 337, 20.12.2011, 9. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Sarah Ludford, Franziska Keller

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Pagaidu vai pastāvīgai 
neiespējamībai sagādāt starptautiskās 
aizsardzības pieteikuma iesniedzēja 
pirkstu nospiedumus (nespējai reģistrēt 
datus) nevajadzētu negatīvi ietekmēt 
personas tiesisko situāciju.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma 9., 14. un 17. pants paredz tādu pagaidu situāciju, kad nav iespējams noņemt tā 
indivīda pirkstu nospiedumus, uz kuru attiecas šis pasākums. Būtu jāprecizē, ka ne pagaidu, 
ne pastāvīga neiespējamība reģistrēt datus neietekmē personu negatīvi.

Grozījums Nr. 37
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) EURODAC iegūtos pozitīvos 
iznākumus būtu jāpārbauda daktiloskopijas 
ekspertam, lai nodrošinātu, ka tiek precīzi 
noteikta atbildība saskaņā ar Regulu (ES) 

(17) EURODAC iegūtie pozitīvie iznākumi 
būtu jāpārbauda apmācītam
daktiloskopijas ekspertam, lai nodrošinātu, 
ka tiek precīzi noteikta atbildība saskaņā ar 
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Nr. […/…] [, ar ko paredz kritērijus un 
mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura 
ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa vai 
bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības 
pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā 
no dalībvalstīm]. 

Regulu (ES) Nr. […/…] [, ar ko paredz 
kritērijus un mehānismus, lai noteiktu 
dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās 
valsts pilsoņa vai bezvalstnieka 
starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
izskatīšanu, kas iesniegts kādā no 
dalībvalstīm].

Or. en

Grozījums Nr. 38
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) 
Nr. 1077/2011 izveidotajai Eiropas 
Aģentūrai lielapjoma IT sistēmu darbības 
pārvaldībai brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpā („aģentūra”) ir uzticēti 
Komisijas uzdevumi saistībā ar 
EURODAC darbības pārvaldību saskaņā ar 
šo regulu un daži uzdevumi saistībā ar 
komunikācijas infrastruktūru, sākot no 
dienas, kurā aģentūra sāk pildīt savus 
pienākumus, 2012. gada 1. decembrī. 
Aģentūrai būtu jāuzņemas uzdevumi, kas 
tai uzticēti saskaņā ar šo regulu, un būtu 
attiecīgi jāgroza attiecīgie noteikumi 
Regulā (ES) Nr. 1077/2011. Turklāt 
Eiropolam vajadzētu būt novērotāja 
statusam aģentūras valdes sanāksmēs, 
kad darba kārtībā ir jautājums par to, kā 
piemērot šo regulu attiecībā uz izraudzīto 
dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuvi 
Eurodac konsultāciju nolūkos, lai 
novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu 
nodarījumus un citus smagus noziedzīgus 
nodarījumus. Eiropolam vajadzētu būt 
iespējai iecelt pārstāvi aģentūras Eurodac 
padomdevēju grupā.

(21) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) 
Nr. 1077/2011 izveidotajai Eiropas 
Aģentūrai lielapjoma IT sistēmu darbības 
pārvaldībai brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpā („aģentūra”) ir uzticēti 
Komisijas uzdevumi saistībā ar 
EURODAC darbības pārvaldību saskaņā ar 
šo regulu un daži uzdevumi saistībā ar 
komunikācijas infrastruktūru, sākot no 
dienas, kurā aģentūra sāk pildīt savus 
pienākumus, 2012. gada 1. decembrī. 
Aģentūrai būtu jāuzņemas uzdevumi, kas 
tai uzticēti saskaņā ar šo regulu, un būtu 
attiecīgi jāgroza attiecīgie noteikumi 
Regulā (ES) Nr. 1077/2011.
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Or. en

Grozījums Nr. 39
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Nepieciešams izraudzīties dalībvalstu 
kompetentās iestādes, kā arī valstu 
centrālos piekļuves punktus, ar kuru 
starpniecību tiek iesniegti pieprasījumi 
par salīdzināšanu ar EURODAC datiem, 
un jāizveido saraksts ar izraudzīto iestāžu 
operatīvajām vienībām, kuras ir 
pilnvarotas pieprasīt šādu salīdzināšanu, 
lai novērstu, atklātu un izmeklētu 
teroristu nodarījumus, kā minēts Padomes 
2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 
2002/475/TI par terorisma apkarošanu un 
citus smagus noziedzīgus nodarījumus, kā 
minēts Padomes 2002. gada 13. jūnija 
Pamatlēmumā 2002/584/TI par Eiropas 
apcietināšanas orderi un par nodošanas 
procedūrām starp dalībvalstīm.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 40
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Izraudzīto iestāžu operatīvās vienības 
ar verificējošās iestādes starpniecību 
pieprasījumus veikt salīdzināšanu ar 
EURODAC centrālajā datubāzē 
uzglabātajiem datiem iesniedz valsts 
piekļuves punktam, un šādus 

svītrots
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pieprasījumus pamato. Izraudzīto iestāžu 
operatīvās vienības, kam ir atļauts 
pieprasīt salīdzināšanu ar EURODAC 
datiem, darbojas kā verificējošā iestāde. 
Verificējošajām iestādēm būtu jābūt 
atbildīgām par šajā regulā noteikto 
piekļuves nosacījumu stingras 
ievērošanas nodrošināšanu. 
Verificējošajām iestādēm ar valsts 
piekļuves punkta starpniecību 
pieprasījums būtu jānosūta EURODAC 
centrālajai sistēmai pēc tam, kad ir 
pārbaudīts, vai visi piekļuves nosacījumi 
ir izpildīti. Izņēmuma kārtā steidzamos 
gadījumos, ja ir nepieciešams piekļūt 
agrīnā posmā, reaģējot uz konkrētiem un 
faktiskiem draudiem saistībā ar teroristu 
nodarījumiem vai smagiem noziedzīgiem 
nodarījumiem, verificējošajai iestādei 
būtu pieprasījums jāapstrādā tūlīt un 
verifikācija jāveic vienīgi pēc tam.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Izraudzīto iestāžu operatīvās vienības 
ar verificējošās iestādes starpniecību 
pieprasījumus veikt salīdzināšanu ar 
EURODAC centrālajā datubāzē 
uzglabātajiem datiem iesniedz valsts 
piekļuves punktam, un šādus pieprasījumus 
pamato. Izraudzīto iestāžu operatīvās 
vienības, kam ir atļauts pieprasīt 
salīdzināšanu ar EURODAC datiem, 
darbojas kā verificējošā iestāde. 
Verificējošajām iestādēm būtu jābūt
atbildīgām par šajā regulā noteikto 
piekļuves nosacījumu stingras ievērošanas 
nodrošināšanu. Verificējošajām iestādēm 

(25) Izraudzīto iestāžu operatīvās vienības 
ar verificējošās iestādes starpniecību 
pieprasījumus veikt salīdzināšanu ar 
EURODAC centrālajā datubāzē 
uzglabātajiem datiem iesniedz valsts 
piekļuves punktam, un šādus pieprasījumus 
pamato. Izraudzīto iestāžu operatīvās 
vienības, kam ir atļauts pieprasīt 
salīdzināšanu ar EURODAC datiem, 
darbojas kā verificējošā iestāde. 
Verificējošajām iestādēm vajadzētu būt
neatkarīgām no izraudzītajām iestādēm 
un atbildīgām par šajā regulā noteikto 
piekļuves nosacījumu stingras ievērošanas 
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ar valsts piekļuves punkta starpniecību 
pieprasījums būtu jānosūta EURODAC 
centrālajai sistēmai pēc tam, kad ir 
pārbaudīts, vai visi piekļuves nosacījumi ir 
izpildīti. Izņēmuma kārtā steidzamos 
gadījumos, ja ir nepieciešams piekļūt 
agrīnā posmā, reaģējot uz konkrētiem un 
faktiskiem draudiem saistībā ar teroristu 
nodarījumiem vai smagiem noziedzīgiem 
nodarījumiem, verificējošajai iestādei būtu 
pieprasījums jāapstrādā tūlīt un verifikācija 
jāveic vienīgi pēc tam.

nodrošināšanu. Verificējošajām iestādēm 
ar valsts piekļuves punkta starpniecību 
pieprasījums būtu jānosūta EURODAC 
centrālajai sistēmai pēc tam, kad ir 
pārbaudīts, vai visi piekļuves nosacījumi ir 
izpildīti. Izņēmuma kārtā steidzamos 
gadījumos, ja ir nepieciešams piekļūt 
agrīnā posmā, reaģējot uz konkrētiem un 
faktiskiem draudiem saistībā ar teroristu 
nodarījumiem vai smagiem noziedzīgiem 
nodarījumiem, verificējošajai iestādei 
pieprasījums būtu jāapstrādā tūlīt un 
verifikācija jāveic vienīgi pēc tam.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Personas datu aizsardzības nolūkos 
un lai izslēgtu sistemātisku salīdzināšanu, 
kas būtu jāaizliedz, EURODAC datu 
apstrāde būtu jāveic, vienīgi balstoties uz 
katru atsevišķu gadījumu un tikai tad, kad 
tas ir nepieciešams teroristu nodarījumu 
un citu smagu noziedzīgu nodarījumu 
novēršanai, atklāšanai un izmeklēšanai. 
Turklāt piekļuve būtu jāatļauj tikai tad, 
kad salīdzināšana ar dalībvalsts valsts 
datubāzēm un citu dalībvalstu 
automatizētām daktiloskopiskajām 
datubāzēm saskaņā ar Padomes 
2008. gada 23. jūnija Lēmuma 
2008/615/TI par pārrobežu sadarbības 
pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot 
terorismu un pārrobežu noziedzību, ir 
sniegusi negatīvu rezultātu. Lai izpildītu 
šo nosacījumu, vispirms nepieciešams 
īstenot Padomes lēmumu, jo nav atļauts 
tiesībaizsardzības nolūkos veikt pārbaudi 
EURODAC, ja pirms tam nav veikti 

svītrots
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iepriekš minētie soļi. Īpašs gadījums ir jo 
īpaši tad, kad pieprasījums veikt 
salīdzināšanu ir saistīts ar īpašu un 
konkrētu situāciju vai ar īpašām un 
konkrētām briesmām saistībā ar teroristu 
nodarījumiem vai citiem smagiem 
noziedzīgiem nodarījumiem, vai 
konkrētām personām, attiecībā uz kurām 
ir nopietns pamats domāt, ka tās izdarīs 
vai jau ir izdarījušas teroristu 
nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus 
nodarījumus. Īpašs gadījums ir arī tad, 
kad pieprasījums veikt salīdzināšanu ir 
saistīts ar personu, kura ir teroristu 
nodarījumā vai citā smagā noziedzīgā 
nodarījumā cietusī persona. Tādēļ 
izraudzītajām iestādēm un Eiropolam 
būtu jāpieprasa veikt salīdzināšanu ar 
EURODAC datiem vienīgi tad, ja tiem ir 
pamatots iemesls uzskatīt, ka šāda 
salīdzināšana sniegs informāciju, kas 
būtiski palīdzēs novērst, atklāt vai 
izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus 
smagus noziedzīgus nodarījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Personas datu aizsardzības nolūkos un 
lai izslēgtu sistemātisku salīdzināšanu, kas 
būtu jāaizliedz, EURODAC datu apstrāde 
būtu jāveic, vienīgi balstoties uz katru 
atsevišķu gadījumu un tikai tad, kad tas ir 
nepieciešams teroristu nodarījumu un citu 
smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, 
atklāšanai un izmeklēšanai. Turklāt 
piekļuve būtu jāatļauj tikai tad, kad 
salīdzināšana ar dalībvalsts valsts 
datubāzēm un citu dalībvalstu 

(26) Personas datu aizsardzības nolūkos un 
lai izslēgtu sistemātisku salīdzināšanu, kas 
būtu jāaizliedz, EURODAC datu apstrāde 
būtu jāveic, vienīgi balstoties uz katru 
atsevišķu gadījumu un tikai tad, kad tas ir 
nepieciešams teroristu nodarījumu un citu 
smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, 
atklāšanai un izmeklēšanai. Turklāt 
piekļuve būtu jāatļauj tikai tad, kad 
salīdzināšana ar dalībvalsts valsts 
datubāzēm, citu dalībvalstu automatizētām 
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automatizētām daktiloskopiskajām 
datubāzēm saskaņā ar Padomes 2008. gada 
23. jūnija Lēmuma 2008/615/TI par 
pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo 
īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu 
noziedzību, ir sniegusi negatīvu rezultātu. 
Lai izpildītu šo nosacījumu, vispirms 
nepieciešams īstenot Padomes lēmumu, jo 
nav atļauts tiesībaizsardzības nolūkos veikt 
pārbaudi EURODAC, ja pirms tam nav 
veikti iepriekš minētie soļi. Īpašs gadījums 
ir jo īpaši tad, kad pieprasījums veikt 
salīdzināšanu ir saistīts ar īpašu un
konkrētu situāciju vai ar īpašām un 
konkrētām briesmām saistībā ar teroristu 
nodarījumiem vai citiem smagiem 
noziedzīgiem nodarījumiem, vai 
konkrētām personām, attiecībā uz kurām ir 
nopietns pamats domāt, ka tās izdarīs vai 
jau ir izdarījušas teroristu nodarījumus vai 
citus smagus noziedzīgus nodarījumus. 
Īpašs gadījums ir arī tad, kad pieprasījums 
veikt salīdzināšanu ir saistīts ar personu, 
kura ir teroristu nodarījumā vai citā smagā 
noziedzīgā nodarījumā cietusī persona. 
Tādēļ izraudzītajām iestādēm un 
Eiropolam būtu jāpieprasa veikt 
salīdzināšanu ar EURODAC datiem 
vienīgi tad, ja tiem ir pamatots iemesls 
uzskatīt, ka šāda salīdzināšana sniegs 
informāciju, kas būtiski palīdzēs novērst, 
atklāt vai izmeklēt teroristu nodarījumus 
vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

daktiloskopiskajām datubāzēm saskaņā ar 
Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmuma 
2008/615/TI par pārrobežu sadarbības 
pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu 
un pārrobežu noziedzību, ir sniegusi 
negatīvu rezultātu. Lai izpildītu šo 
nosacījumu, vispirms nepieciešams īstenot 
Padomes Lēmumu 2008/615/TI, jo nav 
atļauts tiesībaizsardzības nolūkos veikt 
pārbaudi EURODAC, ja pirms tam nav 
veikti iepriekš minētie soļi. Izraudzītās 
iestādes būtu arī jāmudina attiecīgā 
gadījumā izmantot Vīzu informācijas 
sistēmu, kas izveidota saskaņā ar 
Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmumu
2008/633/TI par izraudzīto dalībvalstu 
iestāžu un Eiropola piekļuvi Vīzu 
informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju 
nolūkos, lai novērstu, atklātu un 
izmeklētu teroristu nodarījumus un citus 
smagus noziedzīgus nodarījumus1, pirms 
veikt pārbaudi EURODAC. Īpašs gadījums 
ir jo īpaši tad, kad pieprasījums veikt 
salīdzināšanu ir saistīts ar īpašu un 
konkrētu situāciju vai ar īpašām un 
konkrētām briesmām saistībā ar teroristu 
nodarījumiem vai citiem smagiem 
noziedzīgiem nodarījumiem, vai 
konkrētām personām, attiecībā uz kurām ir 
nopietns pamats domāt, ka tās izdarīs vai 
jau ir izdarījušas teroristu nodarījumus vai 
citus smagus noziedzīgus nodarījumus. 
Īpašs gadījums ir arī tad, kad pieprasījums 
veikt salīdzināšanu ir saistīts ar personu, 
kura ir teroristu nodarījumā vai citā smagā 
noziedzīgā nodarījumā cietusī persona. 
Tādēļ izraudzītajām iestādēm un 
Eiropolam būtu jāpieprasa veikt 
salīdzināšanu ar EURODAC datiem 
vienīgi tad, ja tiem ir pamatots iemesls 
uzskatīt, ka šāda salīdzināšana sniegs 
informāciju, kas būtiski palīdzēs novērst, 
atklāt vai izmeklēt teroristu nodarījumus 
vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

___________________
1 OV L 218, 13.8.2008., 129. lpp.
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Or. en

Pamatojums

Ir vēlams izmantot Vīzu informācijas sistēmu, pirms veikt pārbaudi EURODAC. Taču, tā kā 
tas nav tehniski iespējams un visos gadījumos tas nav vajadzīgs, Vīzu informācijas sistēma 
būtu jāizmanto tikai tad, kad iespējams.

Grozījums Nr. 44
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Personas datu aizsardzības nolūkos un 
lai izslēgtu sistemātisku salīdzināšanu, kas 
būtu jāaizliedz, EURODAC datu apstrāde 
būtu jāveic, vienīgi balstoties uz katru 
atsevišķu gadījumu un tikai tad, kad tas ir 
nepieciešams teroristu nodarījumu un citu 
smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, 
atklāšanai un izmeklēšanai. Turklāt 
piekļuve būtu jāatļauj tikai tad, kad 
salīdzināšana ar dalībvalsts valsts 
datubāzēm un citu dalībvalstu 
automatizētām daktiloskopiskajām 
datubāzēm saskaņā ar Padomes 2008. gada 
23. jūnija Lēmuma 2008/615/TI par 
pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo 
īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu 
noziedzību, ir sniegusi negatīvu rezultātu. 
Lai izpildītu šo nosacījumu, vispirms 
nepieciešams īstenot Padomes lēmumu, jo 
nav atļauts tiesībaizsardzības nolūkos veikt 
pārbaudi EURODAC, ja pirms tam nav 
veikti iepriekš minētie soļi. Īpašs gadījums 
ir jo īpaši tad, kad pieprasījums veikt 
salīdzināšanu ir saistīts ar īpašu un 
konkrētu situāciju vai ar īpašām un 
konkrētām briesmām saistībā ar teroristu 
nodarījumiem vai citiem smagiem 
noziedzīgiem nodarījumiem, vai 
konkrētām personām, attiecībā uz kurām ir 
nopietns pamats domāt, ka tās izdarīs vai 

(26) Personas datu aizsardzības nolūkos un 
lai izslēgtu sistemātisku salīdzināšanu, kas 
būtu jāaizliedz, EURODAC datu apstrāde 
būtu jāveic, vienīgi balstoties uz katru 
atsevišķu gadījumu un tikai tad, kad tas ir 
nepieciešams teroristu nodarījumu un citu 
smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, 
atklāšanai un izmeklēšanai. Turklāt 
piekļuve būtu jāatļauj tikai tad, kad 
salīdzināšana ar dalībvalsts valsts 
datubāzēm, Vīzu informācijas sistēmu un 
citu dalībvalstu automatizētām 
daktiloskopiskajām datubāzēm saskaņā ar 
Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmuma 
2008/615/TI par pārrobežu sadarbības 
pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu 
un pārrobežu noziedzību, ir sniegusi 
negatīvu rezultātu. Lai izpildītu šo 
nosacījumu, vispirms nepieciešams īstenot 
Padomes lēmumu, jo nav atļauts 
tiesībaizsardzības nolūkos veikt pārbaudi 
EURODAC, ja pirms tam nav veikti 
iepriekš minētie soļi. Īpašs gadījums ir jo 
īpaši tad, kad pieprasījums veikt 
salīdzināšanu ir saistīts ar īpašu un 
konkrētu situāciju vai ar īpašām un 
konkrētām briesmām saistībā ar teroristu 
nodarījumiem vai citiem smagiem 
noziedzīgiem nodarījumiem, vai 
konkrētām personām, attiecībā uz kurām ir 
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jau ir izdarījušas teroristu nodarījumus vai 
citus smagus noziedzīgus nodarījumus. 
Īpašs gadījums ir arī tad, kad pieprasījums 
veikt salīdzināšanu ir saistīts ar personu, 
kura ir teroristu nodarījumā vai citā smagā 
noziedzīgā nodarījumā cietusī persona. 
Tādēļ izraudzītajām iestādēm un 
Eiropolam būtu jāpieprasa veikt 
salīdzināšanu ar EURODAC datiem 
vienīgi tad, ja tiem ir pamatots iemesls 
uzskatīt, ka šāda salīdzināšana sniegs 
informāciju, kas būtiski palīdzēs novērst, 
atklāt vai izmeklēt teroristu nodarījumus 
vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

nopietns pamats domāt, ka tās izdarīs vai 
jau ir izdarījušas teroristu nodarījumus vai 
citus smagus noziedzīgus nodarījumus. 
Īpašs gadījums ir arī tad, kad pieprasījums 
veikt salīdzināšanu ir saistīts ar personu, 
kura ir teroristu nodarījumā vai citā smagā 
noziedzīgā nodarījumā cietusī persona. 
Tādēļ izraudzītajām iestādēm un 
Eiropolam būtu jāpieprasa veikt 
salīdzināšanu ar EURODAC datiem 
vienīgi tad, ja tiem ir pamatots iemesls 
uzskatīt, ka šāda salīdzināšana sniegs 
informāciju, kas būtiski palīdzēs novērst, 
atklāt vai izmeklēt teroristu nodarījumus 
vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

Or. en

Pamatojums

Vispirms būtu jāizmanto visas pašreizējās ES sistēmas, pirms piekļūt EURODAC.

Grozījums Nr. 45
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ja pieprasītāja dalībvalsts konstatē, 
ka EURODAC dati attiecas uz 
nepilngadīgo, šos datus pieprasītāja 
dalībvalsts drīkst izmantot 
tiesībaizsardzības nolūkos vienīgi saskaņā 
ar minētās valsts likumiem, kas attiecas uz 
nepilngadīgajiem, un saskaņā ar 
pienākumu pirmām kārtām ņemt vērā 
bērna intereses.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 46
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht
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Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Saskaņā ar Līguma 5. pantā izklāstīto 
subsidiaritātes principu paredzēto 
pasākumu mērķi — izveidot 
daktiloskopisko datu salīdzināšanas 
sistēmu, lai palīdzētu īstenot Savienības 
politiku patvēruma jautājumā — pēc tā 
būtības var sasniegt tikai Savienības 
līmenī, un tāpēc dalībvalstis to pienācīgi 
sasniegt nevar. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šī 
regula nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šo 
mērķu sasniegšanai.

(29) Tā kā šīs regulas mērķi — izveidot 
daktiloskopisko datu salīdzināšanas 
sistēmu, lai palīdzētu īstenot Savienības 
politiku patvēruma jautājumā — tā būtības 
dēļ dalībvalstis nevar sasniegt pietiekami 
labi un tā kā tādēļ to labāk var sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā noteikto 
proporcionalitātes principu. Saskaņā ar 
šajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa
sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 
24. oktobris) par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti piemēro personas datu 
apstrādei, ko dalībvalstis veic, piemērojot 
šo regulu, ja vien šādu apstrādi dalībvalstu 
izraudzītās iestādes neveic teroristu 
nodarījumu un citu smagu noziedzīgu
nodarījumu novēršanas, atklāšanas un 
izmeklēšanas nolūkos. 

(30) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 
24. oktobris) par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti piemēro personas datu 
apstrādei, ko dalībvalstis veic, piemērojot 
šo regulu.

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Padomes 2008. gada 27. novembra 
Pamatlēmums 2008/977/TI par tādu 
personas datu aizsardzību, ko apstrādā, 
policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties 
krimināllietās, attiecas uz visu personas 
datu apstrādi, ko dalībvalstu izraudzītās 
iestādes saskaņā ar šo regulu veic 
teroristu nodarījumu un citu smagu 
noziedzīgu nodarījumu novēršanas, 
atklāšanas un izmeklēšanas nolūkos.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 49
Sarah Ludford, Franziska Keller

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Saskaņā ar šo lēmumu iegūtos datus 
būtu jāaizliedz pārsūtīt trešām valstīm, 
starptautiskām organizācijām vai privātām 
struktūrām, lai nodrošinātu tiesības uz 
patvērumu un aizsargātu personas, kuras 
pieprasa starptautisku aizsardzību, no tā, ka 
to dati tiek izpausti trešai valstij. Šis 
aizliegums neskar dalībvalstu tiesības 
pārsūtīt šādus datus tām trešām valstīm, uz 
kurām attiecas Regula (ES) […/…] [, ar ko 
paredz kritērijus un mehānismus, lai 
noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par 
trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka 
starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
izskatīšanu, kas iesniegts kādā no 
dalībvalstīm], lai nodrošinātu, ka 
dalībvalstīm ir iespēja sadarboties ar šādām 

(33) Saskaņā ar šo lēmumu iegūtos datus 
būtu jāaizliedz pārsūtīt trešām valstīm, 
starptautiskām organizācijām vai privātām 
struktūrām, lai nodrošinātu tiesības uz 
patvērumu un aizsargātu personas, kuras 
pieprasa starptautisku aizsardzību, no tā, ka 
to dati tiek izpausti trešai valstij. Šis 
aizliegums neskar dalībvalstu tiesības 
pārsūtīt šādus datus tām trešām valstīm, uz 
kurām attiecas Regula (ES) […/…] [, ar ko 
paredz kritērijus un mehānismus, lai 
noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par 
trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka 
starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
izskatīšanu, kas iesniegts kādā no 
dalībvalstīm], lai nodrošinātu, ka 
dalībvalstīm ir iespēja sadarboties ar šādām 
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trešām valstīm saistībā ar šajā regulā 
noteiktajiem mērķiem.

trešām valstīm saistībā ar šajā regulā 
noteiktajiem mērķiem. Aizliegums pārsūtīt 
datus trešām valstīm būtu jāattiecina gan 
uz EURODAC datiem, kas iegūti saskaņā 
ar šo regulu, gan personas datiem, ar 
kuriem veic divpusēju apmaiņu pēc datu 
meklēšanas EURODAC un kurus glabā 
vai apstrādā valsts līmenī.

Or. en

Pamatojums

Tiek papildināts 35. panta grozījums. Ir svarīgi nodrošināt riska mazināšanu attiecībā uz to, 
ka patvēruma meklētāja izcelsmes valsts varētu uzzināt par patvēruma meklētāja pieteikumu.

Grozījums Nr. 50
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Saskaņā ar šo lēmumu iegūtos datus 
būtu jāaizliedz pārsūtīt trešām valstīm, 
starptautiskām organizācijām vai privātām 
struktūrām, lai nodrošinātu tiesības uz 
patvērumu un aizsargātu personas, kuras 
pieprasa starptautisku aizsardzību, no tā, ka 
to dati tiek izpausti trešai valstij. Šis 
aizliegums neskar dalībvalstu tiesības 
pārsūtīt šādus datus tām trešām valstīm, uz 
kurām attiecas Regula (ES) […/…] [, ar ko 
paredz kritērijus un mehānismus, lai 
noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par 
trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka 
starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
izskatīšanu, kas iesniegts kādā no 
dalībvalstīm], lai nodrošinātu, ka 
dalībvalstīm ir iespēja sadarboties ar šādām 
trešām valstīm saistībā ar šajā regulā 
noteiktajiem mērķiem.

(33) Saskaņā ar šo lēmumu iegūtos datus 
būtu jāaizliedz pārsūtīt trešām valstīm, 
starptautiskām organizācijām vai privātām 
struktūrām, lai nodrošinātu tiesības uz 
patvērumu un aizsargātu personas, kuras 
pieprasa starptautisku aizsardzību, no tā, ka 
to dati tiek izpausti trešai valstij. Šis 
aizliegums neskar dalībvalstu tiesības 
pārsūtīt šādus datus tām trešām valstīm, uz 
kurām attiecas Regula (ES) […/…] [, ar ko 
paredz kritērijus un mehānismus, lai 
noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par 
trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka 
starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
izskatīšanu, kas iesniegts kādā no 
dalībvalstīm], lai nodrošinātu, ka 
dalībvalstīm ir iespēja sadarboties ar šādām 
trešām valstīm saistībā ar šajā regulā 
noteiktajiem mērķiem. Šīs tiesības nebūtu 
jāattiecina uz datu pārsūtīšanu trešām 
valstīm tiesībaizsardzības kontekstā.
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Or. en

Pamatojums

Tā kā regula skar mazāk aizsargātu cilvēku grupu, datu pārsūtīšana trešām valstīm 
tiesībaizsardzības kontekstā būtu jāaizliedz.

Grozījums Nr. 51
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Valstu iestādēm, kas ir atbildīgas par 
personas datu apstrādes uzraudzību, būtu 
jāuzrauga dalībvalstu veiktās personas 
datu apstrādes likumība, un ar Eiropola 
lēmumu izveidotajai uzraudzības iestādei 
būtu jāuzrauga Eiropola veikto datu 
apstrādes darbību likumība.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 52
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Personas datu apstrādei, ko, 
piemērojot šo regulu, veic Savienības 
iestādes, struktūras, biroji un aģentūras,
piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra 
Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi Kopienas iestādēs un 
struktūrās un par šādu datu brīvu apriti un 
jo īpaši tās 21. un 22. pantu attiecībā uz 
datu apstrādes konfidencialitāti un 
drošību. Tomēr būtu jāizskaidro daži 

(35) Personas datu apstrādei, ko saskaņā 
ar šo regulu veic Savienības iestādes un 
struktūras, piemēro Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu 
(EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Savienības iestādēs un struktūrās 
un par šādu datu brīvu apriti. Tomēr būtu 
jāizskaidro daži jautājumi saistībā ar 
atbildību par datu apstrādi un datu 
aizsardzības uzraudzību.
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jautājumi saistībā ar atbildību par datu 
apstrādi un datu aizsardzības uzraudzību. 

Or. en

Grozījums Nr. 53
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Datu subjekts būtu jāinformē par 
nolūku, kādā personas dati tiks apstrādāti 
EURODAC, tostarp jāizklāsta Dublinas 
regulas mērķi un gadījumi, kad 
tiesībaizsardzības iestādes var izmantot 
šos datus.

Or. en

Pamatojums

Ir lietderīgi uzsvērt, ka 29. panta 1. punktā ir ietverts iestāžu pienākums informēt datu 
subjektu par to, kādos gadījumos tiesībaizsardzības iestādes var izmantot personas datus.

Grozījums Nr. 54
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ir regulāri  jākontrolē un jāizvērtē tas, 
cik efektīva ir EURODAC. 

(37) Ir regulāri jākontrolē un jāizvērtē tas, 
cik efektīva ir EURODAC, tostarp tas, vai 
piekļuve datiem tiesībaizsardzības nolūkos 
ir izraisījusi starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu iesniedzēju stigmatizāciju, kā 
norādīts Komisijas veiktajā novērtējumā 
par priekšlikuma atbilstību Pamattiesību 
hartai. 
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Or. en

Grozījums Nr. 55
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Nepieciešams informēt dalībvalstis 
par konkrētu patvēruma procedūru statusu 
nolūkā veicināt Regulas (ES) Nr. […/…] [, 
ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai 
noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par 
trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka 
starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
izskatīšanu, kas iesniegts kādā no 
dalībvalstīm,] atbilstīgu piemērošanu.

(39) (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 56
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Šajā regulā ir respektētas 
pamattiesības, un tā ir jāpiemēro saskaņā ar 
pamattiesībām, kā arī ir ievēroti principi, 
kas ir īpaši atzīti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā. Konkrēti, šajā regulā ir 
pilnībā respektētas indivīda tiesības uz 
viņa personas datu aizsardzību un tiesības 
uz patvērumu.

(40) Šajā regulā ir respektētas 
pamattiesības, un tā ir jāpiemēro saskaņā ar 
pamattiesībām, kā arī ir ievēroti principi, 
kas ir īpaši atzīti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā. Konkrēti, šīs regulas 
mērķis ir nodrošināt personas datu 
aizsardzības un patvēruma tiesību pilnīgu 
ievērošanu un veicināt hartas 8. panta un 
18. panta piemērošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā 
par Dānijas nostāju, kas pievienots 
Līgumam par Eiropas Savienību un 
Līgumam par Eiropas Savienības darbību, 
Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, 
un Dānijai šī regula nav saistoša un nav 
jāpiemēro. Attiecībā uz Dāniju šī regula, 
izņemot procedūru salīdzināšanai un datu 
pārsūtīšanai tiesībaizsardzības nolūkos, 
kas noteikta 5., 6., 19.-22., 33., 36. pantā, 
39. panta 3. punktā, 40. panta 8. punktā 
un 43. pantā, ir jauns pasākums saistībā ar
EURODAC tā nolīguma nozīmē, kas 
noslēgts starp Eiropas Kopienu un Dānijas 
Karalisti par kritērijiem un mehānismiem, 
lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to 
patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri 
iesniegti Dānijā vai kādā citā Eiropas 
Savienības dalībvalstī, un par Eurodac
sistēmu pirkstu nospiedumu salīdzināšanai, 
lai efektīvi piemērotu Dublinas 
Konvenciju. Tādējādi saskaņā ar minētā 
nolīguma 3. pantu Dānijai ir jāpaziņo 
Komisijai, vai tā īstenos šīs regulas saturu, 
un, ja tā to izdara, šī regula rada 
savstarpējas saistības starp Dāniju un 
Eiropas Savienību saskaņā ar 
starptautiskajām tiesībām. Pēc tam, kad ir 
pieņemta šī pārstrādātā regula, un ja 
Komisija iesniedz ieteikumu Padomes 
lēmumam atļaut sākt sarunas, ar Dāniju 
apspriedīsies, vai tā vēlas iesaistīties 
sarunās par papildu nolīgumiem, kas 
aptver arī procedūru salīdzināšanai un 
datu pārsūtīšanai tiesībaizsardzības 
nolūkos, kas noteikta 5., 6., 19.-22., 33., 
36. pantā, 39. panta 3. punktā, 40. panta 
8. punktā un 43. pantā.

(41) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā 
par Dānijas nostāju, kas pievienots 
Līgumam par Eiropas Savienību un 
Līgumam par Eiropas Savienības darbību, 
Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, 
un Dānijai šī regula nav saistoša un nav 
jāpiemēro. Attiecībā uz Dāniju ar šo regulu 
tiek izdarīti grozījumi EURODAC regulā
tā nolīguma nozīmē, kas noslēgts starp 
Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par 
kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu 
valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma 
pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti 
Dānijā vai kādā citā Eiropas Savienības 
dalībvalstī, un par EURODAC sistēmu 
pirkstu nospiedumu salīdzināšanai, lai 
efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju. 
Tādējādi saskaņā ar minētā nolīguma 
3. pantu Dānijai ir jāpaziņo Komisijai, vai 
tā īstenos šīs regulas saturu, un, ja tā to 
izdara, šī regula rada savstarpējas saistības 
starp Dāniju un Eiropas Savienību saskaņā 
ar starptautiskajām tiesībām. 

Or. en
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Grozījums Nr. 58
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Attiecībā uz Islandes Republiku un 
Norvēģijas Karalisti šī regula, izņemot 
procedūru salīdzināšanai un datu 
pārsūtīšanai tiesībaizsardzības nolūkos, 
kas noteikta 5., 6., 19.-22., 33., 36. pantā, 
39. panta 3. punktā, 40. panta 8. punktā 
un 43. pantā, ir jauns pasākums saistībā ar 
EURODAC tā nolīguma nozīmē, kas 
noslēgts starp Eiropas Kopienu un Islandes 
Republiku, un Norvēģijas Karalisti par 
kritērijiem un mehānismiem tās valsts 
noteikšanai, kas ir atbildīga par to 
patvēruma lūgumu izskatīšanu, kuri 
iesniegti kādā dalībvalstī vai Islandē, vai 
Norvēģijā. Tādējādi, ja tās nolemj šo 
regulu īstenot savā iekšējā tiesību sistēmā, 
Islandes Republika un Norvēģijas Karaliste 
piemēro šo regulu savās savstarpējās 
attiecībās un attiecībās ar Eiropas 
Savienības dalībvalstīm. Pēc tam, kad ir 
pieņemta šī pārstrādātā regula, un ja 
Komisija iesniedz ieteikumu Padomes 
lēmumam atļaut sākt sarunas, ar Islandes 
Republiku un Norvēģijas Karalisti 
apspriedīsies, vai tā vēlas iesaistīties 
sarunās par papildu nolīgumiem, kas 
aptver arī procedūru salīdzināšanai un 
datu pārsūtīšanai tiesībaizsardzības 
nolūkos, kas noteikta 5., 6., 19.-22., 33., 
36. pantā, 39. panta 3. punktā, 40. panta 
8. punktā un 43. pantā. 

(44) Attiecībā uz Islandes Republiku un 
Norvēģijas Karalisti šī regula ir jauns 
pasākums saistībā ar EURODAC tā 
nolīguma nozīmē, kas noslēgts starp 
Eiropas Kopienu un Islandes Republiku, un 
Norvēģijas Karalisti par kritērijiem un 
mehānismiem tās valsts noteikšanai, kas ir 
atbildīga par to patvēruma lūgumu 
izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī 
vai Islandē, vai Norvēģijā. Tādējādi, ja tās 
nolemj šo regulu īstenot savā iekšējā 
tiesību sistēmā, Islandes Republika un 
Norvēģijas Karaliste piemēro šo regulu 
savās savstarpējās attiecībās un attiecībās 
ar Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Cornelis de Jong
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Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Attiecībā uz Šveices Konfederāciju šī 
regula, izņemot procedūru salīdzināšanai 
un datu pārsūtīšanai tiesībaizsardzības 
nolūkos, kas noteikta 5., 6., 19.-22., 33., 
36. pantā, 39. panta 3. punktā, 40. panta 
8. punktā un 43. pantā, ir jauns pasākums 
saistībā ar EURODAC tā nolīguma 
nozīmē, kas noslēgts starp Eiropas 
Kopienu un Šveices Konfederāciju par 
kritērijiem un mehānismiem tās valsts 
noteikšanai, kas atbildīga par patvēruma 
pieprasījumu izskatīšanu, kuri iesniegti 
kādā dalībvalstī vai Šveicē. Tādējādi, ja tā 
nolemj šo regulu īstenot savā iekšējā 
tiesību sistēmā, šo regulu piemēro starp 
Šveices Konfederāciju un Eiropas 
Savienības dalībvalstīm. Pēc tam, kad ir 
pieņemta šī pārstrādātā regula, un ja 
Komisija iesniedz ieteikumu Padomes 
lēmumam atļaut sākt sarunas, ar Šveices 
Konfederāciju apspriedīsies, vai tā vēlas 
iesaistīties sarunās par papildu 
nolīgumiem, kas aptver arī salīdzināšanas 
un datu pārsūtīšanas procedūru 
tiesībaizsardzības nolūkos, kas noteikta 5., 
6., 19.-22., 33., 36. pantā, 39. panta 
3. punktā, 40. panta 8. punktā un 
43. pantā, ja tiek noslēgts atsevišķs 
nolīgums par Padomes Lēmuma 
2008/615/TI par pārrobežu sadarbības 
pastiprināšanu attiecīgo noteikumu 
piemērošanu.

(45) Attiecībā uz Šveices Konfederāciju šī 
regula ir jauns pasākums saistībā ar 
EURODAC tā nolīguma nozīmē, kas 
noslēgts starp Eiropas Kopienu un Šveices 
Konfederāciju par kritērijiem un 
mehānismiem tās valsts noteikšanai, kas 
atbildīga par patvēruma pieprasījumu 
izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī 
vai Šveicē. Tādējādi, ja tā nolemj šo regulu 
īstenot savā iekšējā tiesību sistēmā, šo 
regulu piemēro starp Šveices 
Konfederāciju un Eiropas Savienības 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
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46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Attiecībā uz Lihtenšteinas Firstisti šī 
regula, izņemot procedūru salīdzināšanai 
un datu pārsūtīšanai tiesībaizsardzības 
nolūkos, kas noteikta 5., 6., 19.-22., 33., 
36. pantā, 39. panta 3. punktā, 40. panta 
8. punktā un 43. pantā, ir jauns pasākums 
saistībā ar EURODAC Protokola starp 
Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju 
un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas 
Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp 
Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju 
par kritērijiem un mehānismiem, lai 
noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to 
patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri 
iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē, 
nozīmē. Tādējādi, ja tā nolemj šo regulu 
īstenot savā iekšējā tiesību sistēmā, šo 
regulu piemēro starp Lihtenšteinas Firstisti, 
Šveices Konfederāciju un Eiropas 
Savienības dalībvalstīm. Pēc tam, kad ir 
pieņemta šī pārstrādātā regula, un ja 
Komisija iesniedz ieteikumu Padomes 
lēmumam atļaut sākt sarunas, ar 
Lihtenšteinas Firstisti apspriedīsies, vai tā 
vēlas iesaistīties sarunās par papildu 
nolīgumiem, kas aptver arī procedūru 
salīdzināšanai un datu pārsūtīšanai 
tiesībaizsardzības nolūkos, kas noteikta 5., 
6., 19.-22., 33., 36. pantā, 39. panta 
3. punktā, 40. panta 8. punktā un 
43. pantā, ja tiek noslēgts atsevišķs 
nolīgums par Padomes Lēmuma 
2008/615/TI par pārrobežu sadarbības 
pastiprināšanu attiecīgo noteikumu 
piemērošanu.

(46) Attiecībā uz Lihtenšteinas Firstisti šī 
regula ir jauns pasākums saistībā ar 
EURODAC Protokola starp Eiropas 
Kopienu, Šveices Konfederāciju un 
Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas 
Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp 
Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju 
par kritērijiem un mehānismiem, lai 
noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to 
patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri 
iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē, 
nozīmē. Tādējādi, ja tā nolemj šo regulu 
īstenot savā iekšējā tiesību sistēmā, šo 
regulu piemēro starp Lihtenšteinas Firstisti, 
Šveices Konfederāciju un Eiropas 
Savienības dalībvalstīm. 

Or. en

Grozījums Nr. 61
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
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1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu arī paredz nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem izraudzītās dalībvalstu 
iestādes un Eiropas Policijas birojs 
(Eiropols) var pieprasīt daktiloskopisko 
datu salīdzināšanu ar EURODAC 
centrālajā datubāzē uzglabātajiem datiem 
nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt 
teroristu nodarījumus un citus smagus 
noziedzīgus nodarījumus. 

svītrots

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Ja 
tas tiks pieņemts, būs jāsvītro visi 
noteikumi, kas saistīti ar piekļuvi 
EURODAC tiesībaizsardzības nolūkos, un 
visā tekstā vajadzēs izdarīt pielāgojumus.)

Or. en

Pamatojums

Piekļuve EURODAC datubāzei tiesībaizsardzības iestādēm nebūtu jāpiešķir. Pieņemot šo 
grozījumu, visā tekstā būtu jāizdara attiecīgi grozījumi.

Grozījums Nr. 62
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu arī paredz nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem izraudzītās dalībvalstu 
iestādes un Eiropas Policijas birojs 
(Eiropols) var pieprasīt daktiloskopisko 
datu salīdzināšanu ar EURODAC 
centrālajā datubāzē uzglabātajiem datiem 
nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt 
teroristu nodarījumus un citus smagus 
noziedzīgus nodarījumus. 

svītrots

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Ja 
tas tiks pieņemts, būs jāsvītro visi 
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noteikumi, kas saistīti ar piekļuvi 
EURODAC tiesībaizsardzības nolūkos, un 
visā tekstā vajadzēs izdarīt pielāgojumus.)

Or. en

Grozījums Nr. 63
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu arī paredz nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem izraudzītās dalībvalstu 
iestādes un Eiropas Policijas birojs 
(Eiropols) var pieprasīt daktiloskopisko 
datu salīdzināšanu ar EURODAC 
centrālajā datubāzē uzglabātajiem datiem 
nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt 
teroristu nodarījumus un citus smagus 
noziedzīgus nodarījumus.

svītrots

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Ja 
tas tiks pieņemts, būs jāsvītro visi 
noteikumi, kas saistīti ar piekļuvi 
EURODAC tiesībaizsardzības nolūkos, un 
visā tekstā vajadzēs izdarīt pielāgojumus.)

Or. en

Grozījums Nr. 64
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „persona, kurai piešķirta starptautiska 
aizsardzība” ir trešās valsts pilsonis vai 
bezvalstnieks , kas ir atzīts par tiesīgu 
saņemt starptautisku aizsardzību, kā 
definēts Padomes Direktīvas 2004/83/EK 

d) „persona, kurai piešķirta starptautiska 
aizsardzība” ir trešās valsts pilsonis vai 
bezvalstnieks , kas ir atzīts par tiesīgu 
saņemt starptautisku aizsardzību, kā 
definēts Direktīvas 2011/95/ES 2. panta 
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2. pantā; a) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) „Eiropols” ir Eiropas Policijas birojs, 
kas izveidots ar Lēmumu 2009/371/TI;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 66
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) „teroristu nodarījumi” ir valsts tiesību 
aktos minētie nodarījumi, kas atbilst vai ir 
līdzvērtīgi nodarījumiem, kuri minēti 
Pamatlēmuma 2002/475/TI 1. līdz 
4. pantā; 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 67
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) „smagi noziedzīgi nodarījumi” ir svītrots
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noziedzīgu nodarījumu veidi, kas atbilst 
vai ir līdzvērtīgi noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas minēti Pamatlēmuma 
2002/584/TI 2. panta 2. punktā, ja tie ir 
sodāmi ar brīvības atņemšanu vai ar 
brīvības atņemšanu saistītu drošības 
līdzekli, kura maksimālais ilgums saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem ir vismaz trīs gadi;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) „daktiloskopiskie dati” ir dati par 
personas visu pirkstu vai vismaz 
rādītājpirkstu nospiedumiem, un, ja šo 
pirkstu trūkst, dati par visu pārējo personas 
pirkstu nospiedumiem vai latentiem 
nospiedumiem;

l) „daktiloskopiskie dati” ir dati par 
personas visu pirkstu vai vismaz 
rādītājpirkstu nospiedumiem, un, ja šo 
pirkstu trūkst, dati par visu pārējo personas 
pirkstu nospiedumiem;

Or. en

Pamatojums

Tā kā Eiropā nav vienotu standartu latento nospiedumu pārbaudei un tā kā šāda veida 
nospiedumi var viegli izraisīt nepatiesu apsūdzību, jo pārbaudes procedūra un kritēriji nav 
pietiekami precīzi, latentie nospiedumi būtu jāizslēdz no datu salīdzināšanas ar EURODAC
datiem tiesībaizsardzības nolūkos.

Grozījums Nr. 69
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) „daktiloskopiskie dati” ir dati par l) „daktiloskopiskie dati” ir dati par 
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personas visu pirkstu vai vismaz 
rādītājpirkstu nospiedumiem, un, ja šo 
pirkstu trūkst, dati par visu pārējo personas 
pirkstu nospiedumiem vai latentiem 
nospiedumiem;

personas visu pirkstu vai vismaz 
rādītājpirkstu nospiedumiem, un, ja šo 
pirkstu trūkst, dati par visu pārējo personas 
pirkstu nospiedumiem;

Or. en

Pamatojums

Latents nospiedums var veicināt daudzskaitlīgu iespējamo atbilstību iegūšanu, jo tas ir tikai 
daļējs vai fragmentārs nospiedums. Pastāv lielāks risks nepatiesi apsūdzēt nevainīgas 
personas. Tā kā regula skar mazāk aizsargātu cilvēku grupu, būtu jāizmanto tikai pilni 
pirkstu nospiedumi.

Grozījums Nr. 70
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīvas 95/46/EK 2. pantā 
definētajiem terminiem šajā regulā ir tā 
pati nozīme, ja vien personas datu 
apstrādi dalībvalstu izraudzītās iestādes 
neveic teroristu nodarījumu vai citu 
smagu noziedzīgu nodarījumu 
novēršanas, atklāšanas vai izmeklēšanas 
nolūkos.

2. Direktīvas 95/46/EK 2. pantā 
definētajiem terminiem šajā regulā ir tā 
pati nozīme.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pamatlēmuma 2008/977/EK 2. pantā 
definētajiem terminiem šajā regulā ir tā 

svītrots
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pati nozīme, ja personas datu apstrādi 
dalībvalstu izraudzītās iestādes saskaņā ar 
šo regulu veic teroristu nodarījumu vai 
citu smagu noziedzīgu nodarījumu 
novēršanas, atklāšanas vai izmeklēšanas 
nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) datorizēta centrālā pirkstu nospiedumu 
datubāze (centrālā sistēma), kuru veido 

a) datorizēta centrālā pirkstu nospiedumu 
datubāze (centrālā sistēma), kuru veido:

– centrālā vienība, – centrālā vienība,

– darbības nepārtrauktības sistēma, – darbības nepārtrauktības plāns,

Or. en

Pamatojums

Tāda svarīga sistēma kā EURODAC būtu jāietver drošā un pārbaudītā darbības 
nepārtrauktības plānā; tā nebūtu jāuzskata par tehnisku sistēmu. Darbības nepārtrauktības 
plānā būtu jāiekļauj nosacījumi par datu aizsardzību, drošību un izmaksām būtisku 
traucējumu vai katastrofu gadījumā.

Grozījums Nr. 73
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par EURODAC darbības pārvaldību ir 
atbildīga aģentūra. Aģentūra sadarbībā ar 
dalībvalstīm nodrošina, ka centrālās 
sistēmas vajadzībām vienmēr izmanto 

1. Par EURODAC darbības pārvaldību ir 
atbildīga aģentūra. Aģentūra sadarbībā ar 
dalībvalstīm nodrošina, ka centrālās 
sistēmas vajadzībām vienmēr izmanto 
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vislabāko pieejamo tehnoloģiju, 
pamatojoties uz izmaksu un ieguvumu 
analīzi.

vislabākos un visdrošākos pieejamos
tehniskos paņēmienus, pamatojoties uz 
izmaksu un ieguvumu analīzi.

Or. en

Pamatojums

Tehnisko paņēmienu jēdziens ir plašāks. Tas ietver gan izmantoto tehnoloģiju, gan veidu, kā 
iekārta ir konstruēta, izveidota, uzturēta un ekspluatēta.

Grozījums Nr. 74
Sarah Ludford, Renate Weber

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par EURODAC darbības pārvaldību ir 
atbildīga aģentūra. Aģentūra sadarbībā ar 
dalībvalstīm nodrošina, ka centrālās 
sistēmas vajadzībām vienmēr izmanto 
vislabāko pieejamo tehnoloģiju, 
pamatojoties uz izmaksu un ieguvumu 
analīzi.

1. Par EURODAC darbības pārvaldību ir 
atbildīga aģentūra. Aģentūra sadarbībā ar 
dalībvalstīm nodrošina, ka centrālās 
sistēmas vajadzībām vienmēr izmanto 
vislabākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, pamatojoties uz izmaksu un 
ieguvumu analīzi.

Or. en

Pamatojums

Vislabākie pieejamie tehniskie paņēmieni ietver gan izmantoto tehnoloģiju, gan veidu, kā 
sistēma ir konstruēta, izveidota, uzturēta un ekspluatēta. Pārskatā par ES datu aizsardzības 
sistēmu šis jēdziens tiek uzskatīts par galveno principu.

Grozījums Nr. 75
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par EURODAC darbības pārvaldību ir 
atbildīga aģentūra. Aģentūra sadarbībā ar 

1. Par EURODAC darbības pārvaldību ir 
atbildīga aģentūra. Aģentūra sadarbībā ar 
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dalībvalstīm nodrošina, ka centrālās 
sistēmas vajadzībām vienmēr izmanto 
vislabāko pieejamo tehnoloģiju, 
pamatojoties uz izmaksu un ieguvumu 
analīzi.

dalībvalstīm nodrošina, ka centrālās 
sistēmas vajadzībām vienmēr izmanto 
vislabākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, pamatojoties uz izmaksu un 
ieguvumu analīzi.

Or. en

Pamatojums

Vislabākie pieejamie tehniskie paņēmieni ietver gan izmantoto tehnoloģiju, gan veidu, kā 
iekārta ir konstruēta, izveidota, uzturēta un ekspluatēta. Pārskatā par ES datu aizsardzības 
sistēmu šis jēdziens tiek uzskatīts par galveno principu.

Grozījums Nr. 76
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. EURODAC darbības pārvaldība ir visi 
uzdevumi, kas vajadzīgi, lai 24 stundas 
diennaktī 7 dienas nedēļā nodrošinātu 
EURODAC darbību saskaņā ar šo regulu, 
it īpaši uzturēšanas darbi un tehniska 
pielāgošana, kas vajadzīga, lai sistēmas 
darbības kvalitāte būtu apmierinošā līmenī, 
it īpaši attiecībā uz laiku, kas vajadzīgs, lai 
sazinātos ar centrālo sistēmu.

5. EURODAC darbības pārvaldība ir visi 
uzdevumi, kas vajadzīgi, lai 24 stundas 
diennaktī 7 dienas nedēļā nodrošinātu 
EURODAC darbību saskaņā ar šo regulu, 
it īpaši uzturēšanas darbi un tehniska 
pielāgošana, kas vajadzīga, lai sistēmas 
darbības kvalitāte būtu apmierinošā līmenī, 
it īpaši attiecībā uz laiku, kas vajadzīgs, lai 
sazinātos ar centrālo sistēmu. Darbības 
nepārtrauktības plāns tiek izstrādāts, 
ņemot vērā apkopes vajadzības un 
neparedzētu sistēmas dīkstāvi, tostarp 
darbības nepārtrauktības pasākumu 
ietekmi uz datu aizsardzību un drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
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5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants svītrots
Izraudzītās iestādes tiesībaizsardzības 

piekļuves nolūkā
1. Dalībvalstis izraugās iestādes, kas ir 
pilnvarotas piekļūt EURODAC datiem 
saskaņā ar šo regulu. Izraudzītās iestādes 
ir dalībvalstu iestādes, kuras ir atbildīgas 
par teroristu nodarījumu un citu smagu 
noziedzīgu nodarījumu novēršanu, 
atklāšanu vai izmeklēšanu.
2. Katrai dalībvalstij ir izraudzīto iestāžu 
saraksts.
3. Valsts līmenī katrai dalībvalstij ir 
saraksts ar izraudzīto iestāžu 
operatīvajām vienībām, kuras ir 
pilnvarotas ar valsts piekļuves punkta 
starpniecību pieprasīt salīdzināšanu ar 
EURODAC datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās iestādes, kas ir 
pilnvarotas piekļūt EURODAC datiem 
saskaņā ar šo regulu. Izraudzītās iestādes ir 
dalībvalstu iestādes, kuras ir atbildīgas par 
teroristu nodarījumu un citu smagu 
noziedzīgu nodarījumu novēršanu, 
atklāšanu vai izmeklēšanu.

1. Regulas 1. panta 2. punktā minētajā 
nolūkā dalībvalstis izraugās iestādes, kas ir 
pilnvarotas piekļūt EURODAC datiem 
saskaņā ar šo regulu. Izraudzītās iestādes ir 
dalībvalstu iestādes, kuras ir atbildīgas par 
teroristu nodarījumu un citu smagu 
noziedzīgu nodarījumu novēršanu, 
atklāšanu vai izmeklēšanu. Izraudzīto 
iestāžu vidū nevar būt aģentūras vai 
vienības, kas atbildīgas par izlūkošanu 
saistībā ar valsts drošību.
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Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka piekļūt datiem var tikai tiesībaizsardzības nolūkos, vislabāk ir norādīt 
atsauci uz 1. panta 2. punktu. Tā kā šis ir tiesībaizsardzību nodrošinošs pasākums, saskaņā ar 
EK līguma 72. pantu būtu jāizslēdz tās valsts struktūras, kas atbild drīzāk par izlūkošanu, 
nevis par kriminālvajāšanu.

Grozījums Nr. 79
Claude Moraes

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās iestādes, kas ir 
pilnvarotas piekļūt EURODAC datiem 
saskaņā ar šo regulu. Izraudzītās iestādes ir 
dalībvalstu iestādes, kuras ir atbildīgas par 
teroristu nodarījumu un citu smagu 
noziedzīgu nodarījumu novēršanu, 
atklāšanu vai izmeklēšanu.

1. Regulas 1. panta 2. punktā minētajā 
nolūkā dalībvalstis izraugās iestādes, kas ir 
pilnvarotas piekļūt EURODAC datiem 
saskaņā ar šo regulu. Izraudzītās iestādes ir 
dalībvalstu iestādes, kuras ir atbildīgas par 
teroristu nodarījumu un citu smagu 
noziedzīgu nodarījumu novēršanu, 
atklāšanu vai izmeklēšanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 80
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valsts līmenī katrai dalībvalstij ir 
saraksts ar izraudzīto iestāžu operatīvajām 
vienībām, kuras ir pilnvarotas ar valsts 
piekļuves punkta starpniecību pieprasīt 
salīdzināšanu ar EURODAC datiem.

3. Katrai dalībvalstij ir saraksts ar 
izraudzīto iestāžu operatīvajām vienībām, 
kuras ir pilnvarotas ar valsts piekļuves 
punkta starpniecību pieprasīt salīdzināšanu 
ar EURODAC datiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 81
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Verificējošās iestādes

1. Katra dalībvalsts izraugās vienu valsts 
struktūru par verificējošo iestādi. 
Verificējošā iestāde ir dalībvalsts iestāde, 
kura ir atbildīga par teroristu nodarījumu 
un citu smagu noziedzīgu nodarījumu 
novēršanu, atklāšanu vai izmeklēšanu.
2. Verificējošā iestāde nodrošina, ka ir 
izpildīti nosacījumi, lai pieprasītu pirkstu 
nospiedumu salīdzināšanu ar EURODAC 
datiem.
Vienīgi verificējošā iestāde ir pilnvarota 
pārsūtīt pieprasījumus veikt pirkstu 
nospiedumu salīdzināšanu valsts 
piekļuves punktam, kurš tos nosūta 
centrālajai sistēmai.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izraugās vienu valsts 
struktūru par verificējošo iestādi. 
Verificējošā iestāde ir dalībvalsts iestāde, 
kura ir atbildīga par teroristu nodarījumu 
un citu smagu noziedzīgu nodarījumu 
novēršanu, atklāšanu vai izmeklēšanu.

1. Katra dalībvalsts izraugās vienu valsts 
struktūru par verificējošo iestādi. 
Verificējošā iestāde ir dalībvalsts tiesu 
iestāde, kura ir atbildīga par teroristu 
nodarījumu un citu smagu noziedzīgu 
nodarījumu novēršanu, atklāšanu vai 
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izmeklēšanu un kura nav atkarīga no 
5. pantā minētajām izraudzītajām 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Claude Moraes

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izraugās vienu valsts 
struktūru par verificējošo iestādi. 
Verificējošā iestāde ir dalībvalsts iestāde, 
kura ir atbildīga par teroristu nodarījumu 
un citu smagu noziedzīgu nodarījumu 
novēršanu, atklāšanu vai izmeklēšanu.

1. Katra dalībvalsts izraugās vienu valsts 
struktūru par verificējošo iestādi. 
Verificējošā iestāde ir dalībvalsts iestāde, 
kura ir atbildīga par teroristu nodarījumu 
un citu smagu noziedzīgu nodarījumu 
novēršanu, atklāšanu vai izmeklēšanu un 
kura nav atkarīga no 5. pantā minētajām 
izraudzītajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izraugās vienu valsts 
struktūru par verificējošo iestādi. 
Verificējošā iestāde ir dalībvalsts iestāde, 
kura ir atbildīga par teroristu nodarījumu 
un citu smagu noziedzīgu nodarījumu 
novēršanu, atklāšanu vai izmeklēšanu.

1. Katra dalībvalsts izraugās vienu valsts 
struktūru par verificējošo iestādi. 
Verificējošā iestāde ir dalībvalsts tiesu 
iestāde, kura ir atbildīga par teroristu 
nodarījumu un citu smagu noziedzīgu 
nodarījumu novēršanu, atklāšanu vai 
izmeklēšanu.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā attiecīgā iestāde ir verificējošā iestāde, kas lemj par piekļuvi ļoti sensitīviem datiem, ir 
piemēroti par verificējošo iestādi izraudzīties tiesu iestādi.

Grozījums Nr. 85
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Verificējošā iestāde pilda tai uzticētos 
pienākumus un uzdevumus neatkarīgi un 
necenšas saņemt un nesaņem 
norādījumus attiecībā uz verifikāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 19. pantu piekļūt EURODAC 
ir atļauts tikai pienācīgi pilnvarotiem 
verificējošās iestādes darbiniekiem.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir paredzēts Lēmumā 2008/633/TI par VIS un ir būtisks papildinājums.

Grozījums Nr. 87
Renate Weber, Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
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6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Verificējošā iestāde pilda tai uzticētos 
pienākumus un uzdevumus neatkarīgi un 
nesaņem norādījumus attiecībā uz 
verifikāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Eiropols

1. Eiropols par savu verificējošo iestādi 
izraugās specializētu vienību ar pienācīgi 
pilnvarotiem Eiropola darbiniekiem un, 
vienojoties ar kādu no dalībvalstīm, 
izraugās attiecīgās valsts piekļuves 
punktu, kurš pieprasījumus veikt pirkstu 
nospiedumu salīdzināšanu nosūta 
centrālajai sistēmai. 
2. Eiropols izraugās operatīvo vienību, 
kas ar izraudzītā valsts piekļuves punkta 
starpniecību ir pilnvarota pieprasīt 
salīdzinājumus ar EURODAC datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Claude Moraes

Regulas priekšlikums
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7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropols par savu verificējošo iestādi 
izraugās specializētu vienību ar pienācīgi 
pilnvarotiem Eiropola darbiniekiem un, 
vienojoties ar kādu no dalībvalstīm, 
izraugās attiecīgās valsts piekļuves punktu, 
kurš pieprasījumus veikt pirkstu 
nospiedumu salīdzināšanu nosūta 
centrālajai sistēmai.

1. Eiropols par savu verificējošo iestādi 
izraugās tādu specializētu vienību ar 
pienācīgi pilnvarotiem Eiropola 
darbiniekiem, kas necentīsies saņemt un 
nesaņems norādījumus attiecībā uz 
verifikāciju, un, vienojoties ar kādu no 
dalībvalstīm, izraugās attiecīgās valsts 
piekļuves punktu, kurš pieprasījumus veikt 
pirkstu nospiedumu salīdzināšanu nosūta 
centrālajai sistēmai.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Renate Weber, Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Verificējošā iestāde pilda tai uzticētos 
pienākumus un uzdevumus neatkarīgi un 
nesaņem norādījumus attiecībā uz 
verifikāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iezīmēšanas un iezīmējuma 
noņemšanas lūgumu skaitu saskaņā ar 
18. panta 1. un 2. punktu;

f) bloķēšanas un atbloķēšanas noņemšanas 
lūgumu skaitu saskaņā ar 18. panta 1. un 
2. punktu;
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Grozījums Nr. 92
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Statistiku apkopo katra gada beigās, 
izmantojot mēneša statistiku par attiecīgo 
gadu, kas norāda to personu skaitu, 
attiecībā uz kurām reģistrēti pozitīvi 
iznākumi saskaņā ar b), c) un d) 
apakšpunktu. Statistika ietver datu 
sadalījumu pēc dalībvalsts. 

2. Statistiku apkopo katra gada beigās, 
izmantojot mēneša statistiku par attiecīgo 
gadu, norādot to personu skaitu, attiecībā 
uz kurām reģistrēti pozitīvi iznākumi 
saskaņā ar b), c) un d) apakšpunktu. 
Statistika ietver datu sadalījumu pēc 
dalībvalsts. Rezultātu publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, ja nav 
iespējams paņemt pieteikuma iesniedzēja 
pirkstu nospiedumus tādu pasākumu dēļ, 
kas tiek veikti, lai nodrošinātu pieteikuma 
iesniedzēja veselību vai sabiedrības 
veselības aizsardzību, dalībvalstis 
pieteikuma iesniedzēja pirkstu 
nospiedumus paņem un nosūta, cik drīz 
iespējams, bet ne vēlāk kā 48 stundu laikā 
pēc tam, kad beidzas minētie apstākļi.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, ja nav 
iespējams paņemt pieteikuma iesniedzēja 
pirkstu nospiedumus tādu pasākumu dēļ, 
kas tiek veikti, lai nodrošinātu pieteikuma 
iesniedzēja veselību vai sabiedrības 
veselības aizsardzību, dalībvalstis 
pieteikuma iesniedzēja pirkstu 
nospiedumus paņem un nosūta, cik drīz 
iespējams, bet ne vēlāk kā 48 stundu laikā 
pēc tam, kad beidzas minētie apstākļi.
Pagaidu vai pastāvīga neiespējamība 
sagādāt izmantojamus pirkstu 
nospiedumus negatīvi neietekmē trešās 
valsts pilsoņa vai bezvalstnieka tiesisko 
situāciju. Turklāt tas nevar būt pietiekams 
pamats neizskatīt vai noraidīt pieteikumu 
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par patvērumu.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Renate Weber

Regulas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pagaidu vai pastāvīga neiespējamība 
sagādāt izmantojamus pirkstu 
nospiedumus negatīvi neietekmē personas 
juridisko situāciju Katrā ziņā tas nevar 
būt pietiekams pamats neizskatīt vai 
noraidīt starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Centrālā sistēma informē visas izcelsmes 
dalībvalstis par to, ka cita izcelsmes 
dalībvalsts 1. punktā norādītā iemesla dēļ ir 
dzēsusi datus pēc tam, kad ir iegūts 
pozitīvs iznākums, salīdzinot ar datiem, 
kurus tās ir pārsūtījušas attiecībā uz 
9. panta 1. punktā vai 14. panta 1. punktā 
minētajām personām.

2. Centrālā sistēma iespējami drīz un ne 
vēlāk kā pēc 72 stundām informē visas 
izcelsmes dalībvalstis par to, ka cita 
izcelsmes dalībvalsts 1. punktā norādītā 
iemesla dēļ ir dzēsusi datus pēc tam, kad ir 
iegūts pozitīvs iznākums, salīdzinot ar 
datiem, kurus tās ir nosūtījušas attiecībā uz 
9. panta 1. punktā vai 14. panta 1. punktā 
minētajām personām.

Or. en
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Grozījums Nr. 96
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrā dalībvalstī tūlīt paņem visu pirkstu 
nospiedumus katram vismaz 14 gadus 
vecam trešās valsts pilsonim vai 
bezvalstniekam, ko kompetentās iestādes 
aizturējušas sakarā ar to, ka nelikumīgi 
šķērsota valsts zemes, jūras vai gaisa 
robeža, un nav nosūtījušas atpakaļ vai kas 
fiziski joprojām atrodas dalībvalstu 
teritorijā un netiek turēts apcietinājumā, 
nav ieslodzīts noteiktā vietā vai netiek 
turēts apsardzībā visu laikposmu no 
aizturēšanas līdz piespiedu izraidīšanai, 
pamatojoties uz lēmumu tos nosūtīt 
atpakaļ.

1. Katrā dalībvalstī tūlīt paņem visu pirkstu 
nospiedumus katram vismaz 14 gadus 
vecam trešās valsts pilsonim vai 
bezvalstniekam, ko kompetentās iestādes 
aizturējušas sakarā ar to, ka nelikumīgi 
šķērsota valsts zemes, jūras vai gaisa 
robeža, un nav nosūtījušas atpakaļ.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrā dalībvalstī tūlīt paņem visu pirkstu 
nospiedumus katram vismaz 14 gadus 
vecam trešās valsts pilsonim vai 
bezvalstniekam, ko kompetentās iestādes 
aizturējušas sakarā ar to, ka nelikumīgi 
šķērsota valsts zemes, jūras vai gaisa 
robeža, un nav nosūtījušas atpakaļ vai kas 
fiziski joprojām atrodas dalībvalstu 
teritorijā un netiek turēts apcietinājumā, 
nav ieslodzīts noteiktā vietā vai netiek 
turēts apsardzībā visu laikposmu no 
aizturēšanas līdz piespiedu izraidīšanai, 
pamatojoties uz lēmumu tos nosūtīt 
atpakaļ.

1. Katrā dalībvalstī, pilnībā ievērojot
aizsardzības pasākumus, kas paredzēti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērna 
tiesību aizsardzības konvencijā, tūlīt 
paņem visu pirkstu nospiedumus katram 
vismaz 14 gadus vecam trešās valsts 
pilsonim vai bezvalstniekam, ko 
kompetentās iestādes aizturējušas sakarā ar 
to, ka nelikumīgi šķērsota valsts zemes, 
jūras vai gaisa robeža, ierodoties no trešām 
valstīm, un nav nosūtījušas atpakaļ. 
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Grozījums Nr. 98
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgā dalībvalsts attiecībā uz 
katru trešās valsts pilsoni vai 
bezvalstnieku , kā minēts 1. punktā, kurš 
nav nosūtīts atpakaļ, tiklīdz iespējams un
ne vēlāk kā 72 stundas pēc aizturēšanas 
datuma pārsūta centrālajai sistēmai šādus 
datus:

2. Attiecīgā dalībvalsts ne vēlāk kā 
24 stundas pēc tam, kad 1. punktā 
minētajam trešās valsts pilsonim vai 
bezvalstniekam noņemti pirkstu 
nospiedumi, pārsūta centrālajai sistēmai 
šādus šīs personas datus:

Or. en

Grozījums Nr. 99
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, attiecībā uz 
personām, kas ir aizturētas 1. punktā 
aprakstītajā veidā un kuras fiziski 
joprojām atrodas dalībvalstu teritorijā, bet 
pēc aizturēšanas tiek turētas 
apcietinājumā, ieslodzītas noteiktā vietā 
vai turētas apsardzībā ilgāk par 72 
stundām, 2. punktā noteikto datu 
pārsūtīšanu attiecībā uz minētajām 
personām veic pirms šo personu 
atbrīvošanas no apcietinājuma, 
ieslodzījuma noteiktā vietā vai no 
turēšanas apsardzībā.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, attiecībā uz 
personām, kas ir aizturētas 1. punktā 
aprakstītajā veidā un kuras fiziski 
joprojām atrodas dalībvalstu teritorijā, bet 
pēc aizturēšanas tiek turētas 
apcietinājumā, ieslodzītas noteiktā vietā 
vai turētas apsardzībā ilgāk par 72 
stundām, 2. punktā noteikto datu 
pārsūtīšanu attiecībā uz minētajām 
personām veic pirms šo personu 
atbrīvošanas no apcietinājuma, 
ieslodzījuma noteiktā vietā vai no 
turēšanas apsardzībā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 101
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 2. punktā noteiktā 72 stundu 
termiņa neievērošana neatbrīvo 
dalībvalstis no pienākuma paņemt un 
pārsūtīt pirkstu nospiedumus uz centrālo 
sistēmu. Ja pirkstgalu stāvoklis neļauj 
paņemt pirkstu nospiedumus pienācīgā 
kvalitātē, lai varētu veikt 25. pantā 
paredzēto salīdzināšanu, izcelsmes 
dalībvalsts atkārtoti paņem šādas personas 
pirkstu nospiedumus un, cik drīz 
iespējams, bet ne vēlāk kā 48 stundu laikā 
pēc to sekmīgas paņemšanas, nosūta tos 

4. Ja pirkstgalu stāvoklis neļauj paņemt 
pirkstu nospiedumus pienācīgā kvalitātē, 
lai varētu veikt 25. pantā paredzēto 
salīdzināšanu, izcelsmes dalībvalsts 
atkārtoti paņem šādas personas pirkstu 
nospiedumus un, cik drīz iespējams, bet ne 
vēlāk kā 48 stundu laikā pēc to sekmīgas 
paņemšanas, nosūta tos atkāroti.
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atkāroti.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atkāpjoties no 1. punkta, ja nav 
iespējams paņemt šādas personas pirkstu 
nospiedumus tādu pasākumu dēļ, kas tiek 
veikti, lai nodrošinātu minētās personas 
veselību vai sabiedrības veselības 
aizsardzību, dalībvalstis minētās personas 
pirkstu nospiedumus paņem un nosūta 
saskaņā ar 2. punktā noteikto termiņu pēc 
tam, kad beidzas minētie apstākļi.

5. Atkāpjoties no 1. punkta, ja nav 
iespējams paņemt šādas personas pirkstu 
nospiedumus tādu pasākumu dēļ, kas tiek 
veikti, lai nodrošinātu minētās personas 
veselību vai sabiedrības veselības 
aizsardzību, dalībvalstis minētās personas 
pirkstu nospiedumus paņem un nosūta 
saskaņā ar 2. punktā noteikto termiņu pēc 
tam, kad beidzas minētie apstākļi. Pagaidu 
vai pastāvīga neiespējamība sagādāt 
izmantojamus pirkstu nospiedumus 
negatīvi neietekmē trešās valsts pilsoņa 
vai bezvalstnieka juridisko situāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Renate Weber

Regulas priekšlikums
14. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Pagaidu vai pastāvīga neiespējamība 
sagādāt izmantojamus pirkstu 
nospiedumus negatīvi neietekmē personas 
juridisko situāciju. Katrā ziņā tas nevar 
būt pietiekams pamats neizskatīt vai 
noraidīt starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 104
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Centrālā sistēma informē visas izcelsmes 
dalībvalstis par to, ka dati ir dzēsti 
2. punkta a) vai b) apakšpunktā norādītā 
iemesla dēļ vai cita izcelsmes dalībvalsts ir 
dzēsusi datus pēc tam, kad ir iegūts 
pozitīvs iznākums, salīdzinot ar datiem, 
kurus tās ir nosūtījušas attiecībā uz 
14. panta 1. punktā minētajām personām.

3. Centrālā sistēma iespējami drīz un ne 
vēlāk kā pēc 72 stundām informē visas 
izcelsmes dalībvalstis par to, ka dati ir 
dzēsti 2. punkta a) vai b) apakšpunktā 
norādītā iemesla dēļ vai cita izcelsmes 
dalībvalsts ir dzēsusi datus pēc tam, kad ir 
iegūts pozitīvs iznākums, salīdzinot ar 
datiem, kurus tās ir nosūtījušas attiecībā uz 
14. panta 1. punktā minētajām personām. 

Or. en

Grozījums Nr. 105
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Centrālā sistēma informē visas izcelsmes 
dalībvalstis par to, ka cita izcelsmes 
dalībvalsts 2. punkta c) apakšpunktā 
norādītā iemesla dēļ ir dzēsusi datus pēc 
tam, kad ir iegūts pozitīvs iznākums, 
salīdzinot ar datiem, kurus tās ir 
nosūtījušas attiecībā uz 9. panta 1. punktā 
vai 14. panta 1. punktā minētajām 
personām. 

4. Centrālā sistēma iespējami drīz un ne 
vēlāk kā pēc 72 stundām informē visas 
izcelsmes dalībvalstis par to, ka cita 
izcelsmes dalībvalsts 2. punkta 
c) apakšpunktā norādītā iemesla dēļ ir 
dzēsusi datus pēc tam, kad ir iegūts 
pozitīvs iznākums, salīdzinot ar datiem, 
kurus tās ir nosūtījušas attiecībā uz 9. panta 
1. punktā vai 14. panta 1. punktā 
minētajām personām. 

Or. en
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Grozījums Nr. 106
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
17. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Līdzko salīdzinājuma rezultāti ir 
nosūtīti izcelsmes dalībvalstij, centrālā 
sistēma nekavējoties:
a) izdzēš daktiloskopiskos datus un citus 
datus, kas tai nosūtīti saskaņā ar 
1. punktu, un
b) iznīcina datu nesējus, ko izcelsmes 
dalībvalsts izmantojusi datu nosūtīšanai 
centrālajai sistēmai, ja vien izcelsmes 
dalībvalsts nav pieprasījusi tos nosūtīt 
atpakaļ.

Or. en

Pamatojums

2012. gada jūnijā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja inspektori konstatēja, ka 
EURODAC arhivēšanas sistēmā tiek uzglabāti visi daktiloskopiskie dati, tostarp 
3. kategorijas pieprasījumi, kas ir pretrunā pašreizējās EURODAC regulas 11. panta 
5. punktā paredzētajam pienākumam. Komisija vēlas svītrot šo noteikumu, taču tas patiesībā 
būtu jāpastiprina, ņemot vērā EURODAC sistēmas pieejamību tiesībaizsardzības vajadzībām 
un nepieciešamību nodrošināt proporcionalitāti.

Grozījums Nr. 107
Renate Weber

Regulas priekšlikums
17. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Līdzko salīdzinājuma rezultāti ir 
nosūtīti izcelsmes dalībvalstij, centrālā 
sistēma nekavējoties:-

a) izdzēš daktiloskopiskos datus un citus 
datus, kas tai nosūtīti saskaņā ar 
1. punktu, un
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b) iznīcina datu nesējus, ko izcelsmes 
dalībvalsts izmantojusi datu nosūtīšanai 
centrālajai sistēmai, ja vien izcelsmes 
dalībvalsts nav pieprasījusi tos nosūtīt 
atpakaļ.
Pagaidu vai pastāvīga neiespējamība 
sagādāt izmantojamus pirkstu 
nospiedumus negatīvi neietekmē personas 
juridisko situāciju. Katrā ziņā tas nevar 
būt pietiekams pamats neizskatīt vai 
noraidīt starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
17. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Līdzko salīdzinājuma rezultāti ir 
nosūtīti izcelsmes dalībvalstij, centrālā 
sistēma nekavējoties:
a) izdzēš daktiloskopiskos datus un citus 
datus, kas tai nosūtīti saskaņā ar 
1. punktu, un
b) iznīcina datu nesējus, ko izcelsmes 
dalībvalsts izmantojusi datu nosūtīšanai 
centrālajai sistēmai, ja vien izcelsmes 
dalībvalsts nav pieprasījusi tos nosūtīt 
atpakaļ.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
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17. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Līdzko salīdzinājuma rezultāti ir 
nosūtīti izcelsmes dalībvalstij, centrālā 
sistēma nekavējoties:
a) izdzēš daktiloskopiskos datus un citus 
datus, kas tai nosūtīti saskaņā ar 
1. punktu, un
b) iznīcina datu nesējus, ko izcelsmes 
dalībvalsts izmantojusi datu nosūtīšanai 
centrālajai sistēmai, ja vien izcelsmes 
dalībvalsts nav pieprasījusi tos nosūtīt 
atpakaļ.

Or. en

Pamatojums

2012. gada jūnijā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja inspektori konstatēja, ka 
EURODAC arhivēšanas sistēmā tiek uzglabāti visi daktiloskopiskie dati, tostarp 
3. kategorijas pieprasījumi, kas ir pretrunā pašreizējās EURODAC regulas 11. panta 
5. punktā paredzētajam pienākumam. Komisija vēlas svītrot šo noteikumu, taču tas patiesībā 
būtu jāpastiprina, ņemot vērā EURODAC sistēmas pieejamību tiesībaizsardzības vajadzībām 
un nepieciešamību nodrošināt proporcionalitāti.

Grozījums Nr. 110
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants 18. pants
Datu iezīmēšana Piekļuves liegšana datiem

1. Izcelsmes dalībvalsts, kas piešķīrusi 
starptautisko aizsardzību starptautiskās 
aizsardzības pieteikuma iesniedzējam, 
kura dati tika iepriekš ievadīti centrālajā 
sistēmā saskaņā ar 11. pantu, iezīmē 
attiecīgos datus saskaņā ar prasībām, 
kādas aģentūra noteikusi elektroniskajai 
komunikācijai ar centrālo sistēmu. Šo 

1. Centrālajā datubāzē liedz piekļuvi 
saskaņā ar 11. pantu ievadītiem datiem 
par starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
iesniedzēju, ja minētajai personai kādā 
dalībvalstī piešķir starptautisko 
aizsardzību. Šādu piekļuvi liedz centrālā 
sistēma pēc izcelsmes valsts 
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informāciju glabā centrālajā sistēmā 
saskaņā ar 12. pantu pārsūtīšanas 
nolūkos, kā paredzēts 9. panta 5.punktā. 

norādījumiem.

2. Izcelsmes dalībvalsts noņem 
iezīmējumu datiem, kas attiecas uz trešās 
valsts pilsoni vai bezvalstnieku, kura dati 
iepriekš tika iezīmēti saskaņā ar 
1. punktu, ja viņa statuss tiek atcelts vai 
izbeigts vai tiek atteikts to pagarināt 
saskaņā ar Padomes Direktīvas 
2004/83/EK 14. vai 19. pantu. 

2. Datu meklēšanas rezultāti par 
personām, kurām ir piešķirta 
starptautiskā aizsardzība kādā no 
dalībvalstīm, netiek nosūtīti. Centrālā 
sistēma pieprasītājai dalībvalstij sniedz 
negatīvu rezultātu.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Sarah Ludford, Renate Weber

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants 18. pants
Datu iezīmēšana Piekļuves liegšana datiem

1. Izcelsmes dalībvalsts, kas piešķīrusi 
starptautisko aizsardzību starptautiskās 
aizsardzības pieteikuma iesniedzējam, 
kura dati tika iepriekš ievadīti centrālajā 
sistēmā saskaņā ar 11. pantu, iezīmē 
attiecīgos datus saskaņā ar prasībām, 
kādas aģentūra noteikusi elektroniskajai 
komunikācijai ar centrālo sistēmu. Šo 
informāciju glabā centrālajā sistēmā 
saskaņā ar 12. pantu pārsūtīšanas 
nolūkos, kā paredzēts 9. panta 5.punktā. 

1. Centrālajā datubāzē liedz piekļuvi 
saskaņā ar 11. pantu ievadītiem datiem 
par starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
iesniedzēju, ja minētajai personai kādā 
dalībvalstī piešķir starptautisko 
aizsardzību. Šādu piekļuvi liedz centrālā 
sistēma pēc izcelsmes valsts 
norādījumiem.

2. Izcelsmes dalībvalsts noņem 
iezīmējumu datiem, kas attiecas uz trešās 
valsts pilsoni vai bezvalstnieku, kura dati 
iepriekš tika iezīmēti saskaņā ar 
1. punktu, ja viņa statuss tiek atcelts vai 
izbeigts vai tiek atteikts to pagarināt 
saskaņā ar Padomes Direktīvas 
2004/83/EK 14. vai 19. pantu. 

2. Datu meklēšanas rezultāti par 
personām, kurām ir piešķirta 
starptautiskā aizsardzība kādā no 
dalībvalstīm, netiek nosūtīti. Centrālā 
sistēma pieprasītājai dalībvalstij sniedz 
negatīvu rezultātu.
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Or. en

Grozījums Nr. 112
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants 18. pants

Datu iezīmēšana Piekļuves liegšana datiem

1. Izcelsmes dalībvalsts, kas piešķīrusi 
starptautisko aizsardzību starptautiskās 
aizsardzības pieteikuma iesniedzējam, 
kura dati tika iepriekš ievadīti centrālajā 
sistēmā saskaņā ar 11. pantu, iezīmē 
attiecīgos datus saskaņā ar prasībām, 
kādas aģentūra noteikusi elektroniskajai 
komunikācijai ar centrālo sistēmu. Šo 
informāciju glabā centrālajā sistēmā 
saskaņā ar 12. pantu pārsūtīšanas 
nolūkos, kā paredzēts 9. panta 5.punktā. 

1. Centrālajā datubāzē liedz piekļuvi 
saskaņā ar 11. pantu ievadītiem datiem 
par starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
iesniedzēju, ja minētajai personai kādā 
dalībvalstī piešķir starptautisko 
aizsardzību. Šādu piekļuvi liedz centrālā 
sistēma pēc izcelsmes valsts 
norādījumiem.

2. Izcelsmes dalībvalsts noņem 
iezīmējumu datiem, kas attiecas uz trešās 
valsts pilsoni vai bezvalstnieku, kura dati 
iepriekš tika iezīmēti saskaņā ar 
1. punktu, ja viņa statuss tiek atcelts vai 
izbeigts vai tiek atteikts to pagarināt 
saskaņā ar Padomes Direktīvas 
2004/83/EK 14. vai 19. pantu. 

2. Datu meklēšanas rezultāti par 
personām, kurām ir piešķirta 
starptautiskā aizsardzība kādā no 
dalībvalstīm, netiek nosūtīti. Centrālā 
sistēma pieprasītājai dalībvalstij sniedz 
negatīvu rezultātu.

Or. en

Pamatojums

To personu dati, kurām piešķir starptautisko aizsardzību, nebūtu jāiezīmē, jo tādā gadījumā 
datus var nosūtīt dalībvalstīm, pat ja pieteikuma iesniedzējam ir piešķirta starptautiskā 
aizsardzība.

Grozījums Nr. 113
Cornelis de Jong
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Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots
Procedūra daktiloskopisko datu 

salīdzināšanai ar EURODAC datiem
1. Izraudzītās iestādes, kas minētas 
5. panta 1. punktā, un Eiropols var 
iesniegt pamatotu elektronisku 
pieprasījumu verificējošajai iestādei par 
daktiloskopisko datu pārsūtīšanu ar valsts 
piekļuves punkta starpniecību EURODAC 
centrālajai sistēmai salīdzināšanas 
nolūkā. Saņemot šādu pieprasījumu, 
verificējošā iestāde verificē, vai ir izpildīti 
20. un 21. pantā minētie nosacījumi, lai 
iesniegtu pieprasījumu veikt datu 
salīdzināšanu.
2. Ja visi nosacījumi, lai iesniegtu 
pieprasījumu veikt salīdzināšanu, ir 
izpildīti, verificējošā iestāde 
salīdzināšanas pieprasījumu nosūta valsts 
piekļuves punktam, kas to nosūta 
EURODAC centrālajai sistēmai nolūkā 
salīdzināt ar visiem EURODAC datiem.
3. Ārkārtas steidzamības gadījumos 
verificējošā iestāde var daktiloskopiskos 
datus pārsūtīt valsts piekļuves punktam 
salīdzināšanas nolūkā, tiklīdz izraudzītā 
iestāde ir saņēmusi pieprasījumu, un tikai 
verificēt pēc tam, vai visi 20. un 21. pantā 
minētie nosacījumi ir izpildīti, tostarp, vai 
tas patiešām bija ārkārtas steidzamības 
gadījums. Šo ex-post verifikāciju veic bez 
nepamatotas kavēšanās pēc pieprasījuma 
apstrādes.
4. Ja ex-post verifikācijā tiek secināts, ka 
piekļuve nav bijusi pamatota, visas 
iestādes, kuras ir piekļuvušas 
informācijai, kas komunicēta no 
EURODAC, to iznīcina un informē 
verificējošo iestādi par šādas informācijas 
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iznīcināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izraudzītās iestādes, kas minētas 5. panta 
1. punktā, un Eiropols var iesniegt 
pamatotu elektronisku pieprasījumu 
verificējošajai iestādei par daktiloskopisko 
datu pārsūtīšanu ar valsts piekļuves punkta 
starpniecību EURODAC centrālajai 
sistēmai salīdzināšanas nolūkā. Saņemot 
šādu pieprasījumu, verificējošā iestāde 
verificē, vai ir izpildīti 20. un 21. pantā 
minētie nosacījumi, lai iesniegtu 
pieprasījumu veikt datu salīdzināšanu.

1. Izraudzītās iestādes, kas minētas 5. panta 
1. punktā, un Eiropols var iesniegt 
pamatotu elektronisku pieprasījumu, kā 
paredzēts 20. panta 1. punktā, 
verificējošajai iestādei par daktiloskopisko 
datu pārsūtīšanu ar valsts piekļuves punkta 
starpniecību EURODAC centrālajai 
sistēmai salīdzināšanas nolūkā. Saņemot 
šādu pieprasījumu, verificējošā iestāde 
verificē, vai ir izpildīti 20. un 21. pantā 
minētie nosacījumi, lai iesniegtu 
pieprasījumu veikt datu salīdzināšanu.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka pamatotajā pieprasījumā jāsniedz pamatojums saskaņā ar visiem 20. pantā 
noteiktajiem kritērijiem. 

Grozījums Nr. 115
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izraudzītās iestādes, kas minētas 5. panta 
1. punktā, un Eiropols var iesniegt 
pamatotu elektronisku pieprasījumu 
verificējošajai iestādei par daktiloskopisko 

1. Izraudzītās iestādes, kas minētas 5. panta 
1. punktā, un Eiropols var iesniegt 
pamatotu elektronisku pieprasījumu, kā 
paredzēts 20. panta 1. punktā, 
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datu pārsūtīšanu ar valsts piekļuves punkta 
starpniecību EURODAC centrālajai 
sistēmai salīdzināšanas nolūkā. Saņemot 
šādu pieprasījumu, verificējošā iestāde 
verificē, vai ir izpildīti 20. un 21. pantā 
minētie nosacījumi, lai iesniegtu 
pieprasījumu veikt datu salīdzināšanu.

verificējošajai iestādei par daktiloskopisko 
datu pārsūtīšanu ar valsts piekļuves punkta 
starpniecību EURODAC centrālajai 
sistēmai salīdzināšanas nolūkā. Saņemot 
šādu pieprasījumu, verificējošā iestāde 
verificē, vai ir izpildīti 20. un 21. pantā 
minētie nosacījumi, lai iesniegtu 
pieprasījumu veikt datu salīdzināšanu.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka pamatotajā pieprasījumā jāsniedz pamatojums saskaņā ar visiem 20. pantā 
noteiktajiem kritērijiem. Pretēja gadījumā nav skaidrs, kas pamatotajā pieprasījumā jāietver.

Grozījums Nr. 116
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ārkārtas steidzamības gadījumos 
verificējošā iestāde var daktiloskopiskos 
datus pārsūtīt valsts piekļuves punktam 
salīdzināšanas nolūkā, tiklīdz izraudzītā 
iestāde ir saņēmusi pieprasījumu, un tikai 
verificēt pēc tam, vai visi 20. un 21. pantā 
minētie nosacījumi ir izpildīti, tostarp, vai 
tas patiešām bija ārkārtas steidzamības 
gadījums. Šo ex-post verifikāciju veic bez 
nepamatotas kavēšanās pēc pieprasījuma 
apstrādes.

3. Ārkārtas steidzamības gadījumos, ja ir 
jānovērš tūlītējs apdraudējums, kas 
saistīts ar smagiem noziedzīgiem vai 
teroristiskiem nodarījumiem, verificējošā 
iestāde var daktiloskopiskos datus pārsūtīt 
valsts piekļuves punktam salīdzināšanas 
nolūkā, tiklīdz izraudzītā iestāde ir 
saņēmusi pieprasījumu, un tikai verificēt 
pēc tam, vai visi 20. un 21. pantā minētie 
nosacījumi ir izpildīti, tostarp, vai tas 
patiešām bija ārkārtas steidzamības 
gadījums. Šo ex-post verifikāciju veic bez 
nepamatotas kavēšanās pēc pieprasījuma 
apstrādes.

Or. en

Pamatojums

Pamatojums iepriekšējas pārbaudes apiešanai būtu jāierobežo.
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Grozījums Nr. 117
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
19. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija publicē orientējošu un 
nesaistošu paraugu 
EURODAC pieprasījuma veidlapai, kura 
izmantojama saskaņā ar 19. pantu un 
kurā pareizi atspoguļoti 20. panta 
1. punktā noteiktie kritēriji.

Or. en

Pamatojums

Ir saprātīgi paredzēt, ka dalībvalstis var pieņemt iekšēju lēmumu par to, kādā veidā 
pieprasītāja iestāde sadarbojas ar verificējošo iestādi. Taču, tā kā verificējošai iestādei, 
iesniedzot „pamatotu elektronisku pieprasījumu”, lūdz izvērtēt 20. panta 1. punktā minētos 
kritērijus, būtu lietderīgi paredzēt ES mēroga norādījumus par to, kā varētu izskatīties šāda 
pieprasījuma veidlapa.

Grozījums Nr. 118
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. pants svītrots
EURODAC datu pieejamības nosacījumi 

izraudzītajām iestādēm

1. Izraudzītās iestādes savu pilnvaru 
ietvaros var pieprasīt daktiloskopisko datu 
salīdzināšanu ar EURODAC centrālajā 
datubāzē uzglabātajiem datiem vienīgi 
tad, ja salīdzinājumu ar valsts 
daktiloskopisko datu datubāzēm un citu 
dalībvalstu automatizētām daktiloskopisko 
datu datubāzēm saskaņā ar Lēmumu 
2008/615/TI rezultātā ir gūti negatīvi 
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rezultāti un ja:
(a) salīdzināšana ir vajadzīga, lai 
novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu 
nodarījumus un citus smagus noziedzīgus 
nodarījumus;
(b) salīdzināšana ir vajadzīga konkrētā 
lietā; sistemātisku salīdzināšanu neveic; 
un
(c) ir pamatots iemesls uzskatīt, ka šāda 
salīdzināšana ar EURODAC datiem 
palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt kādu 
no attiecīgajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem.
2. Pieprasījumi veikt salīdzināšanu ar 
EURODAC datiem attiecas tikai uz 
meklējumiem, izmantojot daktiloskopiskos 
datus.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izraudzītās iestādes savu pilnvaru 
ietvaros var pieprasīt daktiloskopisko datu 
salīdzināšanu ar EURODAC centrālajā 
datubāzē uzglabātajiem datiem vienīgi tad, 
ja salīdzinājumu ar valsts daktiloskopisko 
datu datubāzēm un citu dalībvalstu 
automatizētām daktiloskopisko datu 
datubāzēm saskaņā ar Lēmumu 
2008/615/TI rezultātā ir gūti negatīvi 
rezultāti un ja:

1. Izraudzītās iestādes savu pilnvaru 
ietvaros var pieprasīt daktiloskopisko datu 
salīdzināšanu ar EURODAC centrālajā 
datubāzē uzglabātajiem datiem vienīgi tad, 
ja salīdzinājumu ar valsts daktiloskopisko 
datu datubāzēm, Vīzu informācijas 
sistēmu un vismaz trešdaļas citu 
dalībvalstu automatizētām daktiloskopisko 
datu datubāzēm saskaņā ar Lēmumu 
2008/615/TI rezultātā ir gūti negatīvi 
rezultāti un ja ir izpildīti visi šādi 
kumulatīvi nosacījumi:

Or. en
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Pamatojums

Iepriekšējai Vīzu informācijas sistēmas izmantošanai vajadzētu būt priekšnoteikumam, lai 
izmantotu EURODAC datubāzi, jo tā satur plašākus trešo valstu pilsoņu pirkstu nospiedumu 
datus. Būtu skaidri jānosaka, ka 20. panta 1. punktā minētie nosacījumi ir kumulatīvi.

Grozījums Nr. 120
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izraudzītās iestādes savu pilnvaru 
ietvaros var pieprasīt daktiloskopisko datu 
salīdzināšanu ar EURODAC centrālajā 
datubāzē uzglabātajiem datiem vienīgi tad, 
ja salīdzinājumu ar valsts daktiloskopisko 
datu datubāzēm un citu dalībvalstu 
automatizētām daktiloskopisko datu 
datubāzēm saskaņā ar Lēmumu 
2008/615/TI rezultātā ir gūti negatīvi 
rezultāti un ja:

1. Izraudzītās iestādes savu pilnvaru 
ietvaros var pieprasīt daktiloskopisko datu 
salīdzināšanu ar EURODAC centrālajā 
datubāzē uzglabātajiem datiem vienīgi tad, 
ja salīdzinājumu ar valsts daktiloskopisko 
datu datubāzēm, vismaz trešdaļas citu 
dalībvalstu automatizētām daktiloskopisko 
datu datubāzēm saskaņā ar Lēmumu 
2008/615/TI un Vīzu informācijas sistēmu
rezultātā ir gūti negatīvi rezultāti un ja:

Or. en

Grozījums Nr. 121
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izraudzītās iestādes savu pilnvaru 
ietvaros var pieprasīt daktiloskopisko datu 
salīdzināšanu ar EURODAC centrālajā 
datubāzē uzglabātajiem datiem vienīgi tad, 
ja salīdzinājumu ar valsts daktiloskopisko 
datu datubāzēm un citu dalībvalstu 
automatizētām daktiloskopisko datu 
datubāzēm saskaņā ar Lēmumu 
2008/615/TI rezultātā ir gūti negatīvi 

1. Izraudzītās iestādes savu pilnvaru 
ietvaros var iesniegt pamatotu 
elektronisko pieprasījumu par
daktiloskopisko datu salīdzināšanu ar 
EURODAC centrālajā datubāzē 
uzglabātajiem datiem vienīgi tad, ja 
salīdzinājumu ar valsts daktiloskopisko 
datu datubāzēm un citu dalībvalstu 
automatizētām daktiloskopisko datu 
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rezultāti un ja: datubāzēm saskaņā ar Lēmumu 
2008/615/TI rezultātā ir gūti negatīvi 
rezultāti un ja:

Or. en

Grozījums Nr. 122
Renate Weber

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ir pamatotas aizdomas par to, ka 
starptautisko aizsardzību pieprasījusi 
persona, kas ir izdarījusi teroristisku vai 
citu smagu noziedzīgu nodarījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir pamatots iemesls uzskatīt, ka šāda 
salīdzināšana ar EURODAC datiem 
palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt kādu 
no attiecīgajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem.

c) ir skartas vispārējās drošības intereses, 
kas attaisno meklēšanu datubāzē, kur 
reģistrētas personas bez kriminālas 
pagātnes, un ir pamatots iemesls uzskatīt, 
ka šāda salīdzināšana ar EURODAC 
datiem būtiski palīdzēs novērst, atklāt vai 
izmeklēt kādu no attiecīgajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem, jo ir 
nopietns pamats uzskatīt, ka personas, par 
kurām tiek prasīts salīdzinājums ar 
EURODAC datiem, izdarīs vai ir 
izdarījušas teroristisku vai citu smagu 
noziedzīgu nodarījumu vai ir teroristisku 
vai smagu noziedzīgu nodarījumu upuri.
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Or. en

Grozījums Nr. 124
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir pamatots iemesls uzskatīt, ka šāda 
salīdzināšana ar EURODAC datiem 
palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt kādu 
no attiecīgajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem.

c) ir skartas vispārējās drošības intereses, 
kas attaisno meklēšanu datubāzē, kur 
reģistrētas personas bez kriminālas 
pagātnes, un ir pamatots iemesls uzskatīt, 
ka šāda salīdzināšana ar EURODAC 
datiem būtiski palīdzēs novērst, atklāt vai 
izmeklēt kādu no attiecīgajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem.

Or. en

Pamatojums

Tekstā ir jāiekļauj šis 9. apsvērumā izmantotais formulējums.

Grozījums Nr. 125
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ir pamatotas aizdomas par to, ka 
starptautisko aizsardzību pieprasījusi 
persona, kas izdarījusi teroristisku vai citu 
smagu noziedzīgu nodarījumu, tiek turēta 
aizdomās par šāda nodarījuma izdarīšanu 
vai ir šāda nodarījuma upuris.

Or. en

Pamatojums

Meklēšana EURODAC datubāzē būtu pieļaujama tikai ierobežotos gadījumos kā daļa no 
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kriminālizmeklēšanas un gadījumos, kad ir pamatotas aizdomas par to, ka patvērumu 
pieprasījusi persona, kas ir izdarījusi noziedzīgu vai teroristisku nodarījumu vai tiek turēta 
aizdomās par šāda nodarījuma izdarīšanu. Meklēšanai EURODAC datubāzē nevajadzētu kļūt 
par „automātisku” meklēšanu, ko tiesībaizsardzības iestādes veic parastos gadījumos.

Grozījums Nr. 126
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ir pamatotas aizdomas par to, ka 
nodarījuma izdarītājs vai upuris atbilst 
kādai no kategorijām, uz ko attiecas šīs 
regulas darbības joma.

Or. en

Pamatojums

Regulas 9. apsvērumā noteikts, ka Komisija uzskata, ka par iekšējo drošību atbildīgajām 
iestādēm varētu būt piekļuve EURODAC datubāzei skaidri noteiktos gadījumos, kad ir 
pamatotas aizdomas par to, ka patvērumu pieprasījusi persona, kas izdarījusi teroristisku vai 
citu smagu noziedzīgu nodarījumu. Regulas 26. apsvērumā precizēts, ka šāds pamatojums 
varētu attiekties arī uz nozieguma upuri. Tā kā šis ir ļoti nopietns princips, tas būtu 
jāatspoguļo ne tikai apsvērumā, bet arī pantā. 

Grozījums Nr. 127
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ir pamatotas aizdomas par to, ka 
starptautisko aizsardzību pieprasījusi 
persona, kas izdarījusi noziedzīgu 
nodarījumu vai ir šāda nodarījuma 
upuris. 

Or. en
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Grozījums Nr. 128
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21. pants svītrots
EURODAC datu pieejamības nosacījumi 

Eiropolam
1. Eiropols iesniedz pieprasījumus par 
salīdzināšanu ar EURODAC datiem tikai 
atbilstoši savām pilnvarām un vajadzības 
gadījumā, lai veiktu savus uzdevumus 
atbilstoši Eiropola lēmumam, kā arī, lai 
veiktu īpašu analīzi vai vispārēju un 
stratēģisku analīzi.
2. Pieprasījumi veikt salīdzināšanu ar 
EURODAC datiem attiecas tikai uz 
daktiloskopisko datu salīdzināšanu.
3. Informāciju, ko Eiropols ieguvis, veicot 
salīdzināšanu ar EURODAC datiem, var 
apstrādāt tikai tad, ja šādas informācijas 
izcelsmes dalībvalsts ir devusi tam atļauju. 
Šādu atļauju saņem ar attiecīgās 
dalībvalsts Eiropola valsts nodaļas 
starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Renate Weber

Regulas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tomēr Eiropola piekļuve EURODAC 
datiem būtu jāatļauj tikai atsevišķos 
gadījumos, īpašos apstākļos un saskaņā 
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ar stingriem nosacījumiem, kas paredzēti 
20. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. pants svītrots
Komunikācija starp verificējošām 

iestādēm un valstu piekļuves punktiem
1. EURODAC komunikācijas 
infrastruktūru izmanto, lai dalībvalstu 
verificējošās iestādes un Eiropols datus 
varētu pārsūtīt valstu piekļuves punktiem, 
un otrādi. Visa komunikācija notiek 
elektroniski.
2. Dalībvalstis digitāli apstrādā pirkstu 
nospiedumus un pārsūta tos tādā datu 
formātā, kā minēts I pielikumā, lai 
nodrošinātu, ka, izmantojot datorizētu 
pirkstu nospiedumu atpazīšanas sistēmu, 
var veikt salīdzināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Salīdzinājuma iznākumus tūlīt 
pārbauda daktiloskopijas eksperts 
izcelsmes dalībvalstī. Galīgo identifikāciju 
atbilstoši Dublinas regulas  32. pantam veic 

4. Salīdzinājuma iznākumus tūlīt pārbauda 
apmācīts daktiloskopijas eksperts 
izcelsmes dalībvalstī. Galīgo identifikāciju 
atbilstoši Dublinas regulas  32. pantam veic 
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izcelsmes dalībvalsts sadarbībā ar 
attiecīgajām dalībvalstīm.

izcelsmes dalībvalsts sadarbībā ar 
attiecīgajām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja saskaņā ar 4. punktu veiktajā galīgajā 
identifikācijā atklājas, ka no centrālās 
sistēmas saņemtais salīdzināšanas rezultāts 
ir kļūdains, dalībvalstis šo faktu paziņo 
Komisijai un aģentūrai. 

5. Ja saskaņā ar 4. punktu veiktajā galīgajā 
identifikācijā atklājas, ka no centrālās 
sistēmas saņemtais salīdzināšanas rezultāts 
ir kļūdains, dalībvalstis šo faktu iespējami 
drīz un ne vēlāk kā pēc 72 stundām paziņo 
Komisijai un aģentūrai un par to, ka dati ir 
kļūdaini, iespējami drīz un ne vēlāk kā 
pēc 72 stundām informē arī pārējās 
iesaistītās dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja saskaņā ar 4. punktu veiktajā galīgajā 
identifikācijā atklājas, ka no centrālās 
sistēmas saņemtais salīdzināšanas rezultāts 
ir kļūdains, dalībvalstis šo faktu paziņo 
Komisijai un aģentūrai. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Grozījums Nr. 134
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu iestādes, kam saskaņā ar 
1. punktu ir piekļuve centrālajā sistēmā
ievadītiem datiem, ir tās, kuras izraudzījusi 
katra dalībvalsts 1. panta 1. punkta nolūkā. 
Izraugoties konkrēti nosaka, kura vienība ir 
atbildīga par to uzdevumu veikšanu, kas ir 
saistīti ar šīs regulas piemērošanu. Katra 
dalībvalsts nekavējoties nosūta 
Komisijai un aģentūrai sarakstu, kur 
uzskaitītas minētās iestādes, un visus 
grozījumus tajā. Aģentūra publicē 
konsolidēto sarakstu Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. Ja sarakstā ir 
grozījumi, aģentūra vienu reizi gadā 
publicē atjauninātu konsolidētu sarakstu. 

2. Dalībvalstu iestādes, kam saskaņā ar 
1. punktu ir piekļuve centrālajā sistēmā
ievadītiem datiem, ir tās, kuras izraudzījusi 
katra dalībvalsts 1. panta 1. punkta nolūkā. 
Izraugoties konkrēti nosaka, kura vienība ir 
atbildīga par to uzdevumu veikšanu, kas ir 
saistīti ar šīs regulas piemērošanu. Katra 
dalībvalsts nosūta Komisijai un pārvaldības 
iestādei sarakstu, kurā ir uzskaitītas 
minētās iestādes, un visus grozījumus tajā, 
turklāt grozījumi jānosūta ne vēlāk kā 
30 dienas pēc saraksta grozīšanas. 
Aģentūra publicē konsolidēto sarakstu 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Ja 
sarakstā ir grozījumi, aģentūra vienu reizi 
gadā publicē atjauninātu konsolidētu 
sarakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu iestādes, kam saskaņā ar 
1. punktu ir piekļuve centrālajā sistēmā
ievadītiem datiem, ir tās, kuras izraudzījusi 
katra dalībvalsts 1. panta 1. punkta nolūkā. 
Izraugoties konkrēti nosaka, kura vienība ir 
atbildīga par to uzdevumu veikšanu, kas ir 
saistīti ar šīs regulas piemērošanu. Katra 
dalībvalsts nekavējoties nosūta 
Komisijai un aģentūrai sarakstu, kur 
uzskaitītas minētās iestādes, un visus 

2. Dalībvalstu iestādes, kam saskaņā ar 
1. punktu ir piekļuve centrālajā sistēmā
ievadītiem datiem, ir tās, kuras izraudzījusi 
katra dalībvalsts 1. panta 1. punkta nolūkā. 
Izraugoties konkrēti nosaka, kura vienība ir 
atbildīga par to uzdevumu veikšanu, kas ir 
saistīti ar šīs regulas piemērošanu. Katra 
dalībvalsts nekavējoties nosūta 
Komisijai un aģentūrai sarakstu, kur 
uzskaitītas minētās vienības, un visus 
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grozījumus tajā. Aģentūra publicē 
konsolidēto sarakstu Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. Ja sarakstā ir 
grozījumi, aģentūra vienu reizi gadā
publicē atjauninātu konsolidētu sarakstu. 

grozījumus tajā. Aģentūra publicē 
konsolidēto sarakstu Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. Ja sarakstā ir 
grozījumi, aģentūra regulāri tiešsaistē
publicē atjauninātu konsolidētu sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Konsekvences nolūkā būtu jāparedz, ka dalībvalstīm ir pienākums ne tikai precizēt, kura 
konkrētā vienība ir atbildīga, bet arī par to paziņot Komisijai un aģentūrai.

Grozījums Nr. 136
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visām personām, uz ko attiecas šī 
regula, izcelsmes dalībvalsts rakstiski un, 
ja vajadzīgs, mutiski tādā valodā, kuru tām 
vajadzētu saprast,  paziņo:

1. Visām personām, uz ko attiecas šī 
regula, izcelsmes dalībvalsts rakstiski un, 
ja vajadzīgs, mutiski tādā valodā, kuru tās 
saprot, paziņo:

Or. en

Pamatojums

Tiesībaizsardzības iestādes var izmantot pirkstu nospiedumus, izmeklējot krimināllietas, tādēļ 
ir svarīgi, lai attiecīgās personas pilnībā saprastu ar datu sniegšanu saistītās iespējamās 
sekas. 

Grozījums Nr. 137
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visām personām, uz ko attiecas šī 
regula, izcelsmes dalībvalsts rakstiski un, 
ja vajadzīgs, mutiski tādā valodā, kuru tām 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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vajadzētu saprast,  paziņo:

Or. en

Grozījums Nr. 138
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informāciju par iemeslu, kura dēļ tās 
dati tiks apstrādāti EURODAC, ietverot 
Dublinas regulas mērķu aprakstu saskaņā 
ar minētās regulas 4. pantu;

b) informāciju par iemeslu, kura dēļ tās 
dati tiks apstrādāti EURODAC, ietverot 
Dublinas regulas mērķu aprakstu saskaņā 
ar minētās regulas 4. pantu, un pilnīgu un 
skaidru aprakstu par to, ka 
tiesībaizsardzības iestādēm un Eiropolam 
var tikt piešķirta piekļuve šai datubāzei 
tiesībaizsardzības nolūkos;

Or. en

Pamatojums

Tiesībaizsardzības iestādes var izmantot pirkstu nospiedumus, izmeklējot krimināllietas, tādēļ 
ir svarīgi, lai attiecīgās personas pilnībā saprastu ar datu sniegšanu saistītās iespējamās 
sekas.

Grozījums Nr. 139
Renate Weber

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informāciju par iemeslu, kura dēļ tās 
dati tiks apstrādāti EURODAC, ietverot 
Dublinas regulas mērķu aprakstu saskaņā 
ar minētās regulas 4. pantu;

b) informāciju par iemeslu, kura dēļ tās 
dati tiks apstrādāti EURODAC, ietverot 
Dublinas regulas mērķu aprakstu saskaņā 
ar minētās regulas 4. pantu un to, ka 
EURODAC datiem var piekļūt 
tiesībaizsardzības nolūkos;
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Or. en

Grozījums Nr. 140
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) tiesības uz piekļuvi datiem un tiesības 
pieprasīt, lai tiktu laboti kļūdaini dati, kas 
attiecas uz viņu, vai lai tiktu dzēsti 
pretlikumīgi apstrādāti dati, kas attiecas uz 
viņu, kā arī tiesības saņemt informāciju par 
šo tiesību īstenošanas procedūrām, tostarp 
kontaktinformāciju par personu, kas ir 
atbildīga par datu apstrādi, un par valsts 
uzraudzības iestādēm, kas minētas 
31. panta 1. punktā  .

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 141
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Dublinas regulas 40. panta 
2. punktā minēto procedūru ir jāsagatavo 
kopēja brošūra, kas satur vismaz šā panta 
1. punktā minēto informāciju un Dublinas 
regulas 4. panta 1. punktā minēto 
informāciju. Brošūrai būtu jābūt skaidrai 
un vienkāršai un sastādītai tādā valodā, 
kādu persona saprot vai kādu tai vajadzētu 
saprast. 

Saskaņā ar Dublinas regulas 40. panta 
2. punktā minēto procedūru ir jāsagatavo 
kopēja brošūra, kas satur vismaz šā panta 
1. punktā minēto informāciju un Dublinas 
regulas 4. panta 1. punktā minēto 
informāciju. Brošūrai jābūt skaidrai un 
vienkāršai un sastādītai tādā valodā, kādu 
persona saprot vai kādu tai vajadzētu 
saprast. Tajā ietver arī informāciju par 
datu subjekta tiesībām un iespēju saņemt 
attiecīgās valsts uzraudzības iestāžu 
palīdzību, kā arī par datu apstrādi 
atbildīgās personas un valsts uzraudzības 
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iestāžu kontaktinformāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja persona, uz kuru attiecas šī regula, ir 
nepilngadīga, dalībvalstis sniedz 
informāciju tās vecumam atbilstošā veidā.

Ja persona, uz kuru attiecas šī regula, ir 
nepilngadīga, dalībvalstis sniedz 
informāciju tās vecumam atbilstošā veidā. 
Komisija nosūta dalībvalstīm pieaugušām 
un nepilngadīgām personām paredzēto 
brošūru paraugus.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
29. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ja persona saskaņā ar 2. punktu pieprasa 
datus, kas uz viņu attiecas, kompetentā 
iestāde veic uzskaiti rakstiska dokumenta 
veidā par to, ka šāds pieprasījums ir veikts, 
un pēc valsts uzraudzības iestāžu 
pieprasījuma nekavējoties dara tām 
pieejamu šo dokumentu.

9. Ja persona saskaņā ar 2. punktu pieprasa 
datus, kas uz viņu attiecas, kompetentā 
iestāde veic uzskaiti rakstiska dokumenta 
veidā par to, ka šāds pieprasījums ir veikts, 
un pēc valsts uzraudzības iestāžu 
pieprasījuma nekavējoties dara tām 
pieejamu šo dokumentu. Tā nekavējoties 
informē valsts uzraudzības iestādes, ja 
kāda persona pieprasa labot vai dzēst 
datus par sevi. Ne vēlāk kā trīs nedēļas 
pēc šāda pieprasījuma saņemšanas tā 
apstiprina valsts uzraudzības iestādēm, ka 
tā ir labojusi vai izdzēsusi attiecīgos datus, 
vai gadījumā, ja attiecīgā dalībvalsts 
nepiekrīt, ka centrālajā sistēmā reģistrētie 
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dati ir nepareizi vai ir reģistrēti 
nelikumīgi, sniedz paskaidrojumu, kādēļ 
tā nelabos vai nedzēsīs minētos datus. 

Or. en

Pamatojums

Tā kā personas, kuru dati tiek glabāti EURODAC, visticamāk, nav informētas par tiesībām 
un procedūrām saistībā ar datu aizsardzību dalībvalstīs, būtu jāpastiprina valsts uzraudzības 
iestāžu loma. Valsts uzraudzības iestāžu atbalsts ir vēl jo vairāk svarīgs tad, ja dati kļūst 
pieejami tiesībaizsardzības iestādēm. 

Grozījums Nr. 144
Claude Moraes

Regulas priekšlikums
30. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Valsts uzraudzības iestāde nodrošina, 
ka katru gadu tiek veikta revīzija par 
personas datu apstrādi saskaņā ar 
1. panta 2. punktu, tostarp analīze par 
visiem pamatotajiem elektroniskajiem 
pieprasījumiem.
Šīs revīzijas rezultātus pievieno 40. panta 
8. punktā minētajam dalībvalsts gada 
ziņojumam.

Or. en

Pamatojums

Valsts datu aizsardzības iestādei reizi gadā būtu jāveic revīzija par EURODAC izmantošanu 
tiesībaizsardzības nolūkā. Dalībvalstīm ir jāiesniedz Eiropas Parlamentam gada ziņojumi 
saskaņā ar 40. pantu, taču par EURODAC izmantošanu valsts tiesībaizsardzības iestāžu 
darba vajadzībām revīzija būtu jāveic attiecīgo valstu datu aizsardzības iestādēm, un šo 
revīziju rezultāti arī jāpaziņo Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr. 145
Renate Weber
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Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 
pārliecinās, vai datu apstrādes darbības 
saistībā ar EURODAC, jo īpaši aģentūras 
veiktās darbības, tiek veiktas saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 45/2001 un šo regulu.

1. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 
pārliecinās, vai datu apstrādes darbības 
saistībā ar EURODAC, jo īpaši aģentūras 
un Eiropola veiktās darbības, tiek veiktas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 un šo 
regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 
nodrošina, ka vismaz reizi četros gados 
tiek veikta aģentūras veikto personas datu 
apstrādes darbību revīzija saskaņā ar 
starptautiskiem revīzijas standartiem. 
Šādas revīzijas rezultātus nosūta Eiropas 
Parlamentam, Padomei, aģentūrai, 
Komisijai un valstu uzraudzības iestādēm. 
Pirms ziņojuma pieņemšanas aģentūrai dod 
iespēju izteikt savus apsvērumus.

2. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 
nodrošina, ka vismaz reizi divos gados tiek 
veikta aģentūras veikto personas datu 
apstrādes darbību revīzija saskaņā ar 
starptautiskiem revīzijas standartiem. 
Šādas revīzijas rezultātus nosūta Eiropas 
Parlamentam, Padomei, aģentūrai, 
Komisijai un valstu uzraudzības iestādēm. 
Pirms ziņojuma pieņemšanas aģentūrai dod 
iespēju izteikt savus apsvērumus.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Sarah Ludford, Franziska Keller

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Valsts uzraudzības iestāde nodrošina, 
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ka katru gadu tiek veikta revīzija par 
personas datu apstrādi saskaņā ar 
1. panta 2. punktu, tostarp analīze par 
visiem pamatotajiem elektroniskajiem 
pieprasījumiem.
Šīs revīzijas rezultātus pievieno 40. panta 
8. punktā minētajam dalībvalsts gada 
ziņojumam.

Or. en

Pamatojums

Valsts datu aizsardzības iestādei reizi gadā būtu jāveic revīzija par EURODAC izmantošanu 
tiesībaizsardzības nolūkā. Dalībvalstīm ir jāiesniedz Eiropas Parlamentam gada ziņojumi 
saskaņā ar 40. pantu, taču par EURODAC izmantošanu valsts tiesībaizsardzības iestāžu 
darba vajadzībām revīzija būtu jāveic attiecīgo valstu datu aizsardzības iestādēm, un šo 
revīziju rezultāti arī jāpaziņo Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr. 148
Sarah Ludford, Renate Weber

Regulas priekšlikums
32. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstu un Eiropas uzraudzības 
iestādēm nodrošina pietiekamus finanšu 
resursus un personālu, lai tās spētu 
pienācīgi uzraudzīt EURODAC datu 
izmantošanu un piekļuvi tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. pants svītrots
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Personas datu aizsardzība teroristu 
nodarījumu un citu smagu noziedzīgu 
nodarījumu novēršanas, atklāšanas un 

izmeklēšanas nolūkos
1. Pamatlēmums 2008/977/TI ir 
piemērojams personas datu apstrādei 
tiesībaizsardzības nolūkos saskaņā ar šo 
regulu.
2. Eiropola veiktā personas datu apstrāde 
saskaņā ar šo regulu notiek atbilstoši 
Lēmumam 2009/371/TI.
3. Personas datus, ko saskaņā ar šo 
regulu iegūst no EURODAC, apstrādā 
vienīgi nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt 
teroristu nodarījumus vai citus smagus 
noziedzīgus nodarījumus.
4. Personas datus, ko kāda no 
dalībvalstīm vai Eiropols saskaņā ar šo 
regulu iegūst no EURODAC, pēc viena 
mēneša izdzēš no valstu un Eiropola 
datnēm, ja vien attiecīgajai dalībvalstij vai 
Eiropolam šie dati nav nepieciešami 
saistībā ar konkrētu kriminālizmeklēšanu, 
kas tobrīd norisinās.
5. Atbilstoši Pamatlēmumam 2008/977/TI 
izraudzītās valstu kompetentās iestādes 
uzrauga, ka dalībvalstu veiktā personas 
datu apstrāde saskaņā ar šo regulu, 
tostarp to pārsūtīšana uz EURODAC un 
saņemšana no EURODAC, ir likumīga.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Personas datus, ko saskaņā ar šo regulu 
iegūst no EURODAC, apstrādā vienīgi 
nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt teroristu 

3. Personas datus, ko saskaņā ar šo regulu 
1. panta 2. punktā minētajiem nolūkiem 
iegūst no EURODAC, apstrādā vienīgi 
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nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus 
nodarījumus.

nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt 
konkrētus noziedzīgus nodarījumus, par 
kuriem datus ir pieprasījusi attiecīgā 
dalībvalsts vai Eiropols.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci ar 33. panta 4. punkta grozījumiem.

Grozījums Nr. 151
Renate Weber

Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Personas datus, ko kāda no 
dalībvalstīm vai Eiropols saskaņā ar šo 
regulu iegūst no EURODAC, pēc viena 
mēneša izdzēš no valstu un Eiropola 
datnēm, ja vien attiecīgajai dalībvalstij vai 
Eiropolam šie dati nav nepieciešami 
saistībā ar konkrētu kriminālizmeklēšanu, 
kas tobrīd norisinās.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 152
Sarah Ludford, Franziska Keller

Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Personas datus, ko kāda no dalībvalstīm 
vai Eiropols saskaņā ar šo regulu iegūst no 
EURODAC, pēc viena mēneša izdzēš no 
valstu un Eiropola datnēm, ja vien 
attiecīgajai dalībvalstij vai Eiropolam šie 
dati nav nepieciešami saistībā ar konkrētu 

4. Personas datus un datus par veikto 
meklēšanu, ko kāda no dalībvalstīm vai 
Eiropols saskaņā ar šo regulu iegūst no 
EURODAC, pēc viena mēneša izdzēš no 
valstu un Eiropola datnēm, ja vien 
attiecīgajai dalībvalstij vai Eiropolam šie 
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kriminālizmeklēšanu, kas tobrīd norisinās. dati nav nepieciešami saistībā ar konkrētu 
kriminālizmeklēšanu, kura tobrīd norisinās 
un kuras vajadzībām minētie dati tikuši 
pieprasīti.

Or. en

Pamatojums

Prasība dzēst datus ir jāierobežo un jāattiecina arī uz datiem par veikto meklēšanu.

Grozījums Nr. 153
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Personas datus, ko kāda no dalībvalstīm 
vai Eiropols saskaņā ar šo regulu iegūst no 
EURODAC, pēc viena mēneša izdzēš no 
valstu un Eiropola datnēm, ja vien 
attiecīgajai dalībvalstij vai Eiropolam šie 
dati nav nepieciešami saistībā ar konkrētu 
kriminālizmeklēšanu, kas tobrīd norisinās.

4. Personas datus un datus par veikto 
meklēšanu, ko kāda no dalībvalstīm vai 
Eiropols saskaņā ar šo regulu iegūst no 
EURODAC, pēc viena mēneša izdzēš no 
visām valstu un Eiropola datnēm, ja vien 
attiecīgajai dalībvalstij vai Eiropolam šie 
dati nav nepieciešami saistībā ar konkrētu 
kriminālizmeklēšanu, kura tobrīd norisinās 
un kuras vajadzībām minētie dati tikuši 
pieprasīti.

Or. en

Pamatojums

Prasība dzēst datus ir jāierobežo un jāattiecina arī uz datiem par veikto meklēšanu.

Grozījums Nr. 154
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) fiziski aizsargātu datus, tostarp a) fiziski aizsargātu datus, tostarp 
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izstrādājot ārkārtas rīcības plānus kritiskās
infrastruktūras aizsardzībai;

izstrādājot ārkārtas rīcības plānus 
attiecīgās infrastruktūras aizsardzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) fiziski aizsargātu datus, tostarp 
izstrādājot ārkārtas rīcības plānus kritiskās 
infrastruktūras aizsardzībai;

a) fiziski aizsargātu datus, tostarp 
izstrādājot ārkārtas rīcības plānus 
attiecīgās infrastruktūras aizsardzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Renate Weber

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) fiziski aizsargātu datus, tostarp 
izstrādājot ārkārtas rīcības plānus kritiskās 
infrastruktūras aizsardzībai;

a) fiziski aizsargātu datus, tostarp 
izstrādājot ārkārtas rīcības plānus 
attiecīgās infrastruktūras aizsardzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) nodrošinātu to, ka visas iestādes, kurām g) nodrošinātu to, ka visas iestādes, kurām 
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ir tiesības piekļūt EURODAC, izstrādā 
profilus, kuros aprakstītas to personu 
funkcijas un pienākumi, kas ir pilnvarotas 
piekļūt datiem, tos ievadīt, atjaunināt, dzēst 
un meklēt, un pēc Pamatlēmuma 
2008/977/TI 25. pantā minēto valsts 
uzraudzības iestāžu lūguma nekavējoties 
dara tām pieejamus šos profilus (personālie 
profili);

ir tiesības piekļūt EURODAC, izstrādā 
profilus, kuros aprakstītas to personu 
funkcijas un pienākumi, kas ir pilnvarotas 
piekļūt datiem, tos ievadīt, atjaunināt, dzēst 
un meklēt, un pēc Direktīvas 95/46/EK 
28. pantā un Pamatlēmuma 2008/977/TI 
25. pantā minēto valsts uzraudzības iestāžu 
lūguma nekavējoties dara tām pieejamus 
šos profilus (personālie profili) un visu 
citu attiecīgo informāciju, ko minētās 
iestādes var pieprasīt uzraudzības 
funkciju veikšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

() uzraudzītu šajā punktā minētos drošības 
pasākumus un veiktu vajadzīgos 
organizatoriskos pasākumus saistībā ar 
iekšējo uzraudzību, lai nodrošinātu 
atbilstību šai regulai (paškontrole);

k) uzraudzītu šajā punktā minētos drošības 
pasākumus un veiktu vajadzīgos 
organizatoriskos pasākumus saistībā ar 
iekšējo uzraudzību, lai nodrošinātu 
atbilstību šai regulai (paškontrole); 
Darbības nepārtrauktības plāna 
vajadzībām dalībvalstis informē aģentūru 
un valsts uzraudzības iestādes par 
drošības apdraudējumiem, ko tās 
konstatējušas savā sistēmā. Aģentūra 
informē dalībvalstis, Eiropolu un Eiropas 
datu aizsardzības uzraudzītāju, ja radušies 
drošības apdraudējumi. Drošības 
apdraudējuma gadījumā sadarbojas visas 
iesaistītās personas.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Renate Weber
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Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) uzraudzītu šajā punktā minētos drošības 
pasākumus un veiktu vajadzīgos 
organizatoriskos pasākumus saistībā ar 
iekšējo uzraudzību, lai nodrošinātu 
atbilstību šai regulai (paškontrole);

k) uzraudzītu šajā punktā minētos drošības 
pasākumus un veiktu vajadzīgos 
organizatoriskos pasākumus saistībā ar 
iekšējo uzraudzību, lai nodrošinātu 
atbilstību šai regulai (paškontrole), kā arī 
veiktu sistēmas gandrīz reāllaika 
uzraudzību, izmantojot specializētus 
instrumentus.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Renate Weber

Regulas priekšlikums
34. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Drošības apdraudējumu gadījumā 
dalībvalstis informē aģentūru par to 
sistēmā konstatētajiem drošības 
apdraudējumiem.
Aģentūra informē par drošības 
apdraudējumiem visas ieinteresētās 
personas. 
Drošības apdraudējuma gadījumā 
sadarbojas visas iesaistītās personas.
Par drošības apdraudējumiem informē arī 
valsts uzraudzības iestādes un Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītāju.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
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35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personas datus, ko dalībvalsts vai Eiropols 
saskaņā ar šo regulu iegūst no EURODAC 
centrālās datubāzes, nenosūta, kā arī nedara 
pieejamu nevienai trešai valstij, 
starptautiskai organizācijai vai privātai 
struktūrai, kas izveidota Eiropas Savienībā 
vai ārpus tās. Šis aizliegums neskar 
dalībvalstu tiesības pārsūtīt šādus datus 
trešām valstīm, uz kurām attiecas Dublinas 
regula.

Personas datus, ko dalībvalsts vai Eiropols 
saskaņā ar šo regulu iegūst no EURODAC 
centrālās datubāzes, tostarp personas 
datus, ko dalībvalsts iegūst un tālāk 
apstrādā valsts datubāzēs 
tiesībaizsardzības nolūkiem, nenosūta, kā 
arī nedara pieejamus nevienai trešai valstij, 
starptautiskai organizācijai vai privātai 
struktūrai, kas izveidota Eiropas Savienībā 
vai ārpus tās. Šis aizliegums neskar 
dalībvalstu tiesības pārsūtīt šādus datus 
trešām valstīm, uz kurām attiecas Dublinas 
regula, ar nosacījumu, ka dalībvalsts, kas 
pārsūta šādus datus, ir saņēmusi 
attiecīgās trešās valsts apstiprinājumu, ka 
tā nenosūtīs un nedarīs šos personas 
datus pieejamus nevienai trešai valstij, 
starptautiskai organizācijai vai privātai 
struktūrai, kura izveidota Eiropas 
Savienībā vai ārpus tās.

Or. en

Pamatojums

Datu pārsūtīšana trešām valstīm ir jāaizliedz, tostarp attiecībā uz visiem datiem un 
informāciju, ar ko dalībvalstis apmainās, pamatojoties uz pozitīvu meklēšanas rezultātu 
EURODAC datubāzē.

Grozījums Nr. 162
Sarah Ludford, Renate Weber

Regulas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personas datus, ko dalībvalsts vai Eiropols 
saskaņā ar šo regulu iegūst no EURODAC 
centrālās datubāzes, nenosūta, kā arī nedara 
pieejamu nevienai trešai valstij, 
starptautiskai organizācijai vai privātai 

Personas datus, ko dalībvalsts vai Eiropols 
saskaņā ar šo regulu iegūst no EURODAC 
centrālās datubāzes, nenosūta, kā arī nedara 
pieejamu nevienai trešai valstij, 
starptautiskai organizācijai vai privātai 
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struktūrai, kas izveidota Eiropas Savienībā 
vai ārpus tās. Šis aizliegums neskar 
dalībvalstu tiesības pārsūtīt šādus datus 
trešām valstīm, uz kurām attiecas Dublinas 
regula.

struktūrai, kas izveidota Eiropas Savienībā 
vai ārpus tās. Šis aizliegums neskar 
dalībvalstu tiesības pārsūtīt šādus datus 
trešām valstīm, uz kurām attiecas Dublinas 
regula. Personas datus, ko iegūst 
dalībvalsts vai Eiropols un turpmāk 
apstrādā valsts datubāzēs, nenosūta un 
nedara pieejamus nevienai trešai valstij, 
starptautiskai organizācijai vai privātai 
struktūrai, kas izveidota Eiropas 
Savienībā vai ārpus tās.

Or. en

Pamatojums

Aizliegums nosūtīt datus trešām valstīm būtu jāattiecina arī uz datiem, kas ir turpmāk 
apstrādāti.

Grozījums Nr. 163
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personas datus, ko dalībvalsts vai Eiropols 
saskaņā ar šo regulu iegūst no EURODAC 
centrālās datubāzes, nenosūta, kā arī nedara 
pieejamu nevienai trešai valstij, 
starptautiskai organizācijai vai privātai 
struktūrai, kas izveidota Eiropas Savienībā 
vai ārpus tās. Šis aizliegums neskar 
dalībvalstu tiesības pārsūtīt šādus datus 
trešām valstīm, uz kurām attiecas Dublinas 
regula.

Personas datus, ko dalībvalsts vai Eiropols 
saskaņā ar šo regulu iegūst no EURODAC 
centrālās datubāzes, nenosūta, kā arī nedara 
pieejamu nevienai trešai valstij, 
starptautiskai organizācijai vai privātai 
struktūrai, kas izveidota Eiropas Savienībā 
vai ārpus tās. Šis aizliegums neskar 
dalībvalstu tiesības pārsūtīt šādus datus 
trešām valstīm, uz kurām attiecas Dublinas 
regula. Personas datus, ko dalībvalsts 
iegūst un turpmāk apstrādā valsts 
datubāzēs, nenosūta un nedara pieejamus 
nevienai trešai valstij, starptautiskai 
organizācijai vai privātai struktūrai, kas 
izveidota Eiropas Savienībā vai ārpus tās.

Or. en
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Grozījums Nr. 164
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ierakstā vai dokumentācijā visos 
gadījumos ir sniegta šāda informācija:

2. Ierakstā vai dokumentācijā visos 
gadījumos ir sniegta šāda informācija:

a) salīdzināšanas pieprasījuma konkrētais 
mērķis, tostarp norāde par to, vai tas 
attiecas uz teroristu nodarījumu vai citu 
smagu noziedzīgu nodarījumu, savukārt 
Eiropols norāda salīdzināšanas 
pieprasīšanas konkrēto mērķi;

a) salīdzināšanas pieprasījuma konkrētais 
mērķis, tostarp norāde par to, vai tas
attiecas uz teroristu nodarījumu vai citu 
smagu noziedzīgu nodarījumu, savukārt 
Eiropols norāda salīdzināšanas 
pieprasīšanas konkrēto mērķi;

b) atsauce uz attiecīgo valsts datni; b) atsauce uz attiecīgo valsts datni;

c) datums un konkrēts laiks, kad valsts 
piekļuves punkts EURODAC centrālajai 
sistēmai ir nosūtījis pieprasījumu veikt 
salīdzināšanu;

c) datums un konkrēts laiks, kad valsts 
piekļuves punkts EURODAC centrālajai 
sistēmai ir nosūtījis pieprasījumu veikt 
salīdzināšanu;

d) tās iestādes nosaukums, kura ir 
pieprasījusi piekļuvi salīdzināšanas nolūkā, 
un atbildīgās personas vārds un uzvārds, 
kura ir iesniegusi pieprasījumu un 
apstrādājusi datus;

d) tās iestādes nosaukums, kura ir 
pieprasījusi piekļuvi salīdzināšanas nolūkā, 
un atbildīgās personas vārds un uzvārds, 
kura ir iesniegusi pieprasījumu un 
apstrādājusi datus;

e) vajadzības gadījumā 19. panta 
3. punktā minētās steidzamās procedūras 
izmantošana un lēmums, kas pieņemts 
attiecībā uz ex-post verifikāciju;
f) salīdzināšanas mērķiem izmantotie dati; da) salīdzināšanas mērķiem izmantotie 

dati.
g) atbilstīgi valsts noteikumiem vai 
Eiropola lēmumam tās amatpersonas 
pazīšanas zīme, kura veica meklēšanu, un 
tās amatpersonas pazīšanas zīme, kas lika 
datus meklēt vai iesniegt.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Cornelis de Jong
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Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) punkta t), u) un v) apakšpunktu aizstāj ar 
šādiem:

a) punkta t), u) un v) apakšpunktu aizstāj ar 
šādiem:

„t) pieņem ziņojumus par SIS II tehnisko 
darbību attiecīgi saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1987/2006 50. panta 4. punktu un 
Lēmuma 2007/533/TI 66. panta 4. punktu 
un par VIS – saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 767/2008 50. panta 3. punktu un 
Lēmuma 2008/633/TI 17. panta 3. punktu; 
un par EURODAC – saskaņā ar 40. panta 
4. punktu [Eiropas Parlamenta un 
Padomes] Regulā (ES) Nr. …/… [par 
pirkstu nospiedumu salīdzināšanas 
sistēmas EURODAC izveidi, lai efektīvi 
piemērotu Regulu (ES) Nr. …/…, ar ko 
paredz kritērijus un mehānismus, lai 
noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par 
trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka 
starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
izskatīšanu, kas iesniegts kādā no 
dalībvalstīm], un par dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola 
pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar 
EURODAC datiem tiesībaizsardzības 
nolūkos;

„t) pieņem ziņojumus par SIS II tehnisko 
darbību attiecīgi saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1987/2006 50. panta 4. punktu un 
Lēmuma 2007/533/TI 66. panta 4. punktu 
un par VIS – saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 767/2008 50. panta 3. punktu un 
Lēmuma 2008/633/TI 17. panta 3. punktu; 
un par EURODAC – saskaņā ar 40. panta 
4. punktu [Eiropas Parlamenta un 
Padomes] Regulā (ES) Nr. …/… [par 
pirkstu nospiedumu salīdzināšanas 
sistēmas EURODAC izveidi, lai efektīvi 
piemērotu Regulu (ES) Nr. …/…, ar ko 
paredz kritērijus un mehānismus, lai 
noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par 
trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka 
starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
izskatīšanu, kas iesniegts kādā no 
dalībvalstīm]; 

Or. en

Grozījums Nr. 166
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulas 15. pantā 4. punktu aizstāj ar 
šādu:

svītrots

„4. Eiropols un Eurojust drīkst piedalīties 
valdes sanāksmēs novērotāja statusā, ja 
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darba kārtībā ir jautājums par SIS II 
saistībā ar Lēmuma 2007/533/TI 
piemērošanu. Eiropols drīkst novērotāja 
statusā piedalīties valdes sanāksmēs arī 
tad, ja darba kārtībā ir jautājums par VIS 
saistībā ar Lēmuma 2008/633/TI 
piemērošanu vai ja darba kārtībā ir 
jautājums par EURODAC saistībā ar 
[Eiropas Parlamenta un Padomes] 
Regulas (ES) Nr. …/… [par pirkstu 
nospiedumu salīdzināšanas sistēmas 
EURODAC izveidi, lai efektīvi piemērotu 
Regulu (ES) Nr. …/…] piemērošanu.”.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
38. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta 5. punkta g) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu:

svītrots

„g) neskarot Civildienesta noteikumu 
17. pantu, nosaka konfidencialitātes 
prasības, lai ievērotu attiecīgi Regulas 
(EK) Nr. 1987/2006 17. pantu, Lēmuma 
2007/533/TI 17. pantu un Regulas (EK) 
Nr. 767/2008 26. panta 9. punktu, kā arī 
[Eiropas Parlamenta un Padomes] 
Regulas (ES) Nr. …/… [par pirkstu 
nospiedumu salīdzināšanas sistēmas 
EURODAC izveidi, lai efektīvi piemērotu 
Regulu (ES) Nr. …/…] 4. panta 
6. punktu;”

Or. en

Grozījums Nr. 168
Cornelis de Jong
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Regulas priekšlikums
38. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Regulas 19. panta 3. punktu aizstāj ar 
šādu: 

svītrots

„3. Eiropols un Eurojust var iecelt katrs 
savu pārstāvi SIS II padomdevēju grupā. 
Eiropols var iecelt vienu pārstāvi arī VIS 
padomdevēju grupā un EURODAC 
padomdevēju grupā.”

Or. en

Grozījums Nr. 169
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts un Eiropols par 
saviem līdzekļiem izveido un uztur 
tehnisko infrastruktūru, kas vajadzīga, lai 
īstenotu šo regulu, un ir atbildīgi par 
izmaksām, kas saistītas ar salīdzināšanas 
pieprasījumiem ar EURODAC datiem 
šajā regulā noteiktajos jebkādu 
noziedzīgu nodarījumu novēršanas, 
atklāšanas un izmeklēšanas nolūkos.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 170
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
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40. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ik pēc diviem gadiem aģentūra iesniedz 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai 
un Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājam ziņojumu par centrālās 
sistēmas darbību, tostarp par tās drošību. 

4. Katru gadu aģentūra iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Komisijai un 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam 
ziņojumu par centrālās sistēmas darbību, 
tostarp par tās drošību. 

Or. en

Grozījums Nr. 171
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
40. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Trīs gadus pēc šīs regulas piemērošanas 
sākuma, kā noteikts 46. panta 2. punktā, un 
reizi četros gados turpmāk Komisija 
iesniedz vispārēju EURODAC darbības 
izvērtējuma ziņojumu, kurā izvērtē 
sasniegto salīdzinājumā ar nospraustajiem 
mērķiem, nosaka, vai pamatprincipi ir 
spēkā arī turpmāk, un izdara visus 
secinājumus attiecībā uz darbībām 
nākotnē, kā arī sniedz visus vajadzīgos 
ieteikumus. Komisija nosūta izvērtējumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

5. Trīs gadus pēc šīs regulas piemērošanas 
sākuma, kā noteikts 46. panta 2. punktā, un 
reizi četros gados turpmāk Komisija 
iesniedz vispārēju EURODAC darbības 
izvērtējuma ziņojumu, kurā izvērtē 
sasniegto salīdzinājumā ar nospraustajiem 
mērķiem, nosaka, vai pamatprincipi ir 
spēkā arī turpmāk, tostarp, vai 
tiesībaizsardzības iestāžu piekļuve nav 
izraisījusi starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu iesniedzēju atstumtību, un 
izdara visus secinājumus attiecībā uz 
darbībām nākotnē, kā arī sniedz visus 
vajadzīgos ieteikumus. Komisija nosūta 
izvērtējumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
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40. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Trīs gadus pēc šīs regulas piemērošanas 
sākuma, kā noteikts 46. panta 2. punktā, un 
reizi četros gados turpmāk Komisija 
iesniedz vispārēju EURODAC darbības 
izvērtējuma ziņojumu, kurā izvērtē 
sasniegto salīdzinājumā ar nospraustajiem 
mērķiem, nosaka, vai pamatprincipi ir 
spēkā arī turpmāk, un izdara visus 
secinājumus attiecībā uz darbībām 
nākotnē, kā arī sniedz visus vajadzīgos 
ieteikumus. Komisija nosūta izvērtējumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

5. Trīs gadus pēc šīs regulas piemērošanas 
sākuma, kā noteikts 46. panta 2. punktā, un 
reizi četros gados turpmāk Komisija 
iesniedz vispārēju EURODAC darbības 
izvērtējuma ziņojumu, kurā izvērtē 
sasniegto salīdzinājumā ar nospraustajiem 
mērķiem un ietekmi uz pamattiesībām, 
nosaka, vai pamatprincipi ir spēkā arī 
turpmāk, un izdara visus secinājumus 
attiecībā uz darbībām nākotnē, tostarp, vai 
meklēšana datubāzē tiesībaizsardzības 
nolūkiem nav izraisījusi starptautiskās 
aizsardzības pieteikumu iesniedzēju 
atstumtību, kā arī sniedz visus vajadzīgos 
ieteikumus. Komisija nosūta izvērtējumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 

Or. en

Pamatojums

Informācija par mazāk aizsargātu personu grupu tiek darīta zināma. Tādēļ ir jāveic visi 
iespējamie pasākumi, lai nodrošinātu minēto personu pamattiesību aizsardzību un to, ka šī 
regula neveicina to atstumtību. 

Grozījums Nr. 173
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
40. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Trīs gadus pēc šīs regulas piemērošanas 
sākuma, kā noteikts 46. panta 2. punktā, un 
reizi četros gados turpmāk Komisija 
iesniedz vispārēju EURODAC darbības 
izvērtējuma ziņojumu, kurā izvērtē 
sasniegto salīdzinājumā ar nospraustajiem 
mērķiem, nosaka, vai pamatprincipi ir 
spēkā arī turpmāk, un izdara visus 
secinājumus attiecībā uz darbībām 

5. Trīs gadus pēc šīs regulas piemērošanas 
sākuma, kā noteikts 46. panta 2. punktā, un 
reizi trijos gados turpmāk Komisija 
iesniedz vispārēju EURODAC darbības 
izvērtējuma ziņojumu, kurā izvērtē 
sasniegto salīdzinājumā ar nospraustajiem 
mērķiem, nosaka, vai pamatprincipi ir 
spēkā arī turpmāk, un izdara visus 
secinājumus attiecībā uz darbībām 
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nākotnē, kā arī sniedz visus vajadzīgos 
ieteikumus. Komisija nosūta izvērtējumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

nākotnē, kā arī sniedz visus vajadzīgos 
ieteikumus. Komisija nosūta izvērtējumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
40. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Katra dalībvalsts un Eiropols sagatavo 
gada ziņojumus par to, cik efektīva ir 
bijusi daktiloskopisko datu salīdzināšana 
ar EURODAC datiem tiesībaizsardzības 
piekļuves nolūkos, un šajos ziņojumos ir 
ietverta informācija un statistika par 
salīdzināšanas konkrēto mērķi, tostarp 
par teroristu nodarījuma vai cita smaga 
noziedzīga nodarījuma veidu, 
salīdzināšanas pieprasījumu skaitu, to 
lietu skaitu un veidu, kurās ir bijusi 
sekmīga identificēšana, un informācija 
par to, cik bieži bija vajadzīgi ārkārtas 
steidzamības gadījumi un cik bieži tie tika 
izmantoti, kā arī par gadījumiem, kad 
verificējošās iestādes veiktajā ex post 
verifikācijā netika atzīts, ka šāds ārkārtas 
steidzamības gadījums pastāvēja. Šos 
ziņojumus nosūta Komisijai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 175
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
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40. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Katra dalībvalsts un Eiropols sagatavo 
gada ziņojumus par to, cik efektīva ir 
bijusi daktiloskopisko datu salīdzināšana 
ar EURODAC datiem tiesībaizsardzības 
piekļuves nolūkos, un šajos ziņojumos ir 
ietverta informācija un statistika par 
salīdzināšanas konkrēto mērķi, tostarp 
par teroristu nodarījuma vai cita smaga 
noziedzīga nodarījuma veidu, 
salīdzināšanas pieprasījumu skaitu, to 
lietu skaitu un veidu, kurās ir bijusi 
sekmīga identificēšana, un informācija 
par to, cik bieži bija vajadzīgi ārkārtas 
steidzamības gadījumi un cik bieži tie tika 
izmantoti, kā arī par gadījumiem, kad 
verificējošās iestādes veiktajā ex post 
verifikācijā netika atzīts, ka šāds ārkārtas 
steidzamības gadījums pastāvēja. Šos 
ziņojumus nosūta Komisijai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 176
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
40. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Katra dalībvalsts un Eiropols sagatavo 
gada ziņojumus par to, cik efektīva ir bijusi 
daktiloskopisko datu salīdzināšana ar 
EURODAC datiem tiesībaizsardzības 
piekļuves nolūkos, un šajos ziņojumos ir 
ietverta informācija un statistika par 
salīdzināšanas konkrēto mērķi, tostarp par 
teroristu nodarījuma vai cita smaga 
noziedzīga nodarījuma veidu, 
salīdzināšanas pieprasījumu skaitu, to lietu 
skaitu un veidu, kurās ir bijusi sekmīga 
identificēšana, un informācija par to, cik 

8. Katra dalībvalsts un Eiropols sagatavo 
gada ziņojumus par to, cik efektīva ir bijusi 
daktiloskopisko datu salīdzināšana ar 
EURODAC datiem tiesībaizsardzības 
piekļuves nolūkos, un šajos ziņojumos ir 
ietverta informācija un statistika par 
salīdzināšanas konkrēto mērķi, tostarp par 
teroristu nodarījuma vai cita smaga 
noziedzīga nodarījuma veidu, aizdomu 
pamatojumu, salīdzināšanas pieprasījumu 
skaitu, to lietu skaitu un veidu, kurās ir 
bijusi sekmīga identificēšana, un 
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bieži bija vajadzīgi ārkārtas steidzamības 
gadījumi un cik bieži tie tika izmantoti, kā 
arī par gadījumiem, kad verificējošās 
iestādes veiktajā ex post verifikācijā netika 
atzīts, ka šāds ārkārtas steidzamības 
gadījums pastāvēja. Šos ziņojumus nosūta 
Komisijai.

informācija par to, cik bieži bija vajadzīgi 
ārkārtas steidzamības gadījumi un cik bieži 
tie tika izmantoti, kā arī par gadījumiem, 
kad verificējošās iestādes veiktajā ex post 
verifikācijā netika atzīts, ka šāds ārkārtas 
steidzamības gadījums pastāvēja. Šos 
ziņojumus nosūta Komisijai. Pamatojoties 
uz šiem gada ziņojumiem, Komisija 
papildus 5. punktā minētajam vispārējam 
izvērtējumam apkopo gada ziņojumu par 
tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi 
EURODAC datubāzei un nosūta šo 
ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājam.

Or. en

Pamatojums

Pirmās izmaiņas atspoguļo grozījumus 20. pantā — d) apakšpunkts (jauns). Otrās — aicina 
Komisiju reizi gadā ziņot par tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi, pamatojoties uz dalībvalstu 
un Eiropola sniegtajiem ziņojumiem.

Grozījums Nr. 177
Claude Moraes

Regulas priekšlikums
40. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Katra dalībvalsts un Eiropols sagatavo 
gada ziņojumus par to, cik efektīva ir bijusi 
daktiloskopisko datu salīdzināšana ar 
EURODAC datiem tiesībaizsardzības 
piekļuves nolūkos, un šajos ziņojumos ir 
ietverta informācija un statistika par 
salīdzināšanas konkrēto mērķi, tostarp par 
teroristu nodarījuma vai cita smaga 
noziedzīga nodarījuma veidu, 
salīdzināšanas pieprasījumu skaitu, to lietu 
skaitu un veidu, kurās ir bijusi sekmīga 
identificēšana, un informācija par to, cik 
bieži bija vajadzīgi ārkārtas steidzamības 
gadījumi un cik bieži tie tika izmantoti, kā 

8. Katra dalībvalsts un Eiropols sagatavo 
gada ziņojumus par to, cik efektīva ir bijusi 
daktiloskopisko datu salīdzināšana ar 
EURODAC datiem tiesībaizsardzības 
piekļuves nolūkos, un šajos ziņojumos ir 
ietverta informācija un statistika par 
salīdzināšanas konkrēto mērķi, tostarp par 
teroristu nodarījuma vai cita smaga 
noziedzīga nodarījuma veidu, aizdomu 
pamatojumu, salīdzināšanas pieprasījumu 
skaitu, to lietu skaitu un veidu, kurās ir 
bijusi sekmīga identificēšana, un 
informācija par to, cik bieži bija vajadzīgi 
ārkārtas steidzamības gadījumi un cik bieži 
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arī par gadījumiem, kad verificējošās 
iestādes veiktajā ex post verifikācijā netika 
atzīts, ka šāds ārkārtas steidzamības 
gadījums pastāvēja. Šos ziņojumus nosūta 
Komisijai.

tie tika izmantoti, kā arī par gadījumiem, 
kad verificējošās iestādes veiktajā ex post 
verifikācijā netika atzīts, ka šāds ārkārtas 
steidzamības gadījums pastāvēja. Šos 
ziņojumus nosūta Komisijai. Pamatojoties 
uz šiem gada ziņojumiem, Komisija 
papildus 5. punktā minētajam vispārējam 
izvērtējumam apkopo gada ziņojumu par 
tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi 
EURODAC datubāzei un nosūta šo 
ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājam.

Or. en

Pamatojums

Pirmās izmaiņas atspoguļo grozījumus 20. pantā — d) apakšpunkts (jauns). Otrās — aicina 
Komisiju reizi gadā ziņot par tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi, pamatojoties uz dalībvalstu 
un Eiropola sniegtajiem ziņojumiem.

Grozījums Nr. 178
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
40. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Aģentūra, dalībvalstis un Eiropols
Komisijai sniedz informāciju, kas 
vajadzīga, lai sagatavotu 5. punktā minētos 
novērtējuma ziņojumus. Informācija 
neapdraud darba metodes, un tajā nav 
ietverta informācija, kas atklāj izraudzīto 
iestāžu avotus, darbiniekus vai 
izmeklēšanas.

9. Aģentūra un dalībvalstis Komisijai 
sniedz informāciju, kas vajadzīga, lai 
sagatavotu 5. punktā minētos novērtējuma 
ziņojumus. Informācija neapdraud darba 
metodes, un tajā nav ietverta informācija, 
kas atklāj izraudzīto iestāžu avotus, 
darbiniekus vai izmeklēšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht
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Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais [trīs mēnešus pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas] katra dalībvalsts 
Komisijai paziņo, kuras iestādes tās ir 
izraudzījušās, un nekavējoties ziņo par 
jebkādām izmaiņām šai saistībā. 

1. Vēlākais [trīs mēnešus pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas] katra dalībvalsts 
Komisijai paziņo to izraudzītās iestādes un 
operatīvās vienības, kas minētas 5. panta 
3. punktā, un nekavējoties ziņo par 
jebkādām izmaiņām šai saistībā.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Renate Weber

Regulas priekšlikums
43. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis pastāvīgi atjaunina 
informāciju, ko tās ir sniegušas Komisijai. 
Komisija dara šo informāciju pieejamu 
pārējām dalībvalstīm, Eiropolam un 
sabiedrībai, izmantojot pastāvīgi 
atjauninātu elektronisku izdevumu.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Renate Weber

Regulas priekšlikums
43. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropols pastāvīgi atjaunina 
informāciju, ko tas ir sniedzis Komisijai. 
Komisija dara šo informāciju pieejamu 
pārējām dalībvalstīm, Eiropolam un 
sabiedrībai, izmantojot pastāvīgi 



AM\917925LV.doc 97/97 PE500.400v01-00

LV

atjauninātu elektronisku izdevumu.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
43. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija 1., 2. un 3. punktā minēto 
informāciju katru gadu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. Komisija 1., 2. un 3. punktā minēto 
informāciju katru gadu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izmantojot 
regulāri atjauninātu elektronisku 
izdevumu.

Or. en


