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PR_COD_1recastingam

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 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, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko 
izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpā (pārstrādāta redakcija)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra — pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2012)0254),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 78. panta 
2. punkta e) apakšpunktu, 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 88. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu, ar kuriem saskaņā Komisija ir iesniegusi Parlamentam priekšlikumu 
(C7-0148/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu Nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas 2012. gada 20. septembra vēstuli Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komitejai saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 87. un 55. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

A. tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvā darba 
grupa uzskata, ka šajā priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi kā vien tie, 
kas par tādiem atzīti priekšlikumā, un tā kā attiecībā uz iepriekšējo tiesību aktu negrozīto 
noteikumu un šo grozījumu kodifikāciju priekšlikumā ir iekļauta vienīgi spēkā esošo aktu 
kodifikācija, nemainot to būtību,

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

                                               
1 OV C 77, 28.3.2002, 1. lpp.
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3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai piemērotu Padomes Regulu (EK) 
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] gadījumā, kad nelikumīgi 
šķērsota kāda no Savienības ārējām 
robežām, ir jānoskaidro starptautiskās 
aizsardzības pieteikuma iesniedzēju un 
aizturēto personu personība. 
Tāpat Padomes Regulas (EK) 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, jo īpaši, tās 18. panta 
1. punkta b) un d) apakšpunkta efektīvas 
piemērošanas nolūkā ir vēlams, lai katra 
dalībvalsts varētu pārbaudīt, vai trešās 
valsts pilsonis vai bezvalstnieks , kas 
nelikumīgi atrodas tās teritorijā, 
iesniedzis starptautiskās 
aizsardzības pieteikumu kādā citā 
dalībvalstī.

(4) Lai piemērotu Eiropas Parlamenta un
Padomes 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] gadījumā, kad nelikumīgi 
šķērsota kāda no Savienības ārējām 
robežām, ir jānoskaidro starptautiskās 
aizsardzības pieteikuma iesniedzēju un 
aizturēto personu personība. Tāpat 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] un, jo īpaši, 
tās 18. panta 1. punkta b) un 
d) apakšpunkta efektīvas piemērošanas 
nolūkā ir vēlams, lai katra dalībvalsts 
varētu pārbaudīt, vai trešās valsts pilsonis 
vai bezvalstnieks , kas nelikumīgi atrodas 
tās teritorijā, iesniedzis starptautiskās 
aizsardzības pieteikumu kādā citā 
dalībvalstī.
(Visā tekstā termins „Kopiena” ir aizstāts 
ar terminu „Savienība”.)

Or. en

Pamatojums

Šis ir tehnisks grozījums, un tā mērķis ir pieskaņot tekstu Lisabonas līguma noteikumiem.
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Grozījums Nr. 2

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

(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 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 13. decembra 
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 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 
alternatīvās aizsardzības pieteikumu 
iesniedzējus un personas, uz kurām attiecas 
alternatīvā aizsardzība.

_______________
1 OV L 337, 20.12.2011., 9. lpp.

Or. en

Pamatojums

The amendment is technical and aims to align the text to the title of the amended 
Qualification Directive.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina 
daktiloskopisko datu pārsūtīšana 
pienācīgā kvalitātē, lai tos salīdzinātu 
datorizētajā pirkstu nospiedumu 
atpazīšanas sistēmā. Visām iestādēm, 
kurām ir tiesības piekļūt EURODAC, 
vajadzēt ieguldīt līdzekļus pienācīgā 
apmācībā un nepieciešamajā tehniskajā 
aprīkojumā. Iestādēm, kurām ir tiesības 
piekļūt EURODAC, vajadzētu informēt 
Aģentūru par konkrētām grūtībām, ar 
kurām tās saskaras saistībā ar datu 
kvalitāti, lai šīs grūtības novērstu.

Or. en

Grozījums Nr. 4

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 jautājumi 
saistībā ar atbildību par datu apstrādi un 
datu aizsardzības uzraudzību. 

(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 jautājumi 
saistībā ar atbildību par datu apstrādi un 
datu aizsardzības uzraudzību, paturot 
prātā, ka datu aizsardzība ir pamatfaktors 
sekmīgai EURODAC darbībai un ka datu 
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drošība, augsta to tehniskā kvalitāte un 
izmantošanas likumīgums ir būtiski 
priekšnoteikumi, lai nodrošinātu 
EURODAC netraucētu un pareizu 
darbību, kā arī 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.

Or. en

Grozījums Nr. 5

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. Aģentūrai 
vajadzētu iesniegt Eiropas Parlamentam 
un Padomei gada ziņojumu par centrālās 
sistēmas darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
iesniedzējs”ir trešās valsts pilsonis vai 
bezvalstnieks, kas ir iesniedzis Padomes 
Direktīvas 2004/83/EK 2. panta g) punktā
definēto starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu, par kuru vēl nav pieņemts 
galīgais lēmums;

b) „starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
iesniedzējs” ir trešās valsts pilsonis vai 
bezvalstnieks, kas ir iesniedzis Direktīvas 
2011/95/ES 2. panta h) punktā definēto 
starptautiskās aizsardzības pieteikumu, par 
kuru vēl nav pieņemts galīgais lēmums;
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Or. en

Pamatojums

Šis ir tehnisks grozījums, un tā mērķis ir pieskaņot tekstu grozītajai kvalifikācijas direktīvai.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) attiecībā uz personu, kas paredzēta 
14. pantā — dalībvalsts, kas pārsūta šādus
datus uz centrālo sistēmu un saņem 
salīdzinājuma iznākumus;

iii) attiecībā uz personu, kas paredzēta 14. 
pantā, — dalībvalsts, kas pārsūta personas
datus uz centrālo sistēmu un saņem 
salīdzinājuma rezultātus;

Or. en

Pamatojums

Terminoloģisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „pozitīvs iznākums” ir atbilstība vai 
atbilstības, ko centrālā sistēma konstatējusi 
pēc tam, kad salīdzināti centrālajā datubāzē 
ievadītie daktiloskopiskie dati un tie dati, 
kurus attiecībā uz kādu personu pārsūtījusi 
kāda dalībvalsts, neskarot dalībvalstu 
pienākumu tūlīt pārbaudīt salīdzinājuma 
iznākumus saskaņā ar 18. panta 4. punktu;

e) „pozitīvs iznākums” ir atbilstība vai 
atbilstības, ko centrālā sistēma konstatējusi 
pēc tam, kad salīdzināti datorizētajā 
centrālajā pirkstu nospiedumu datubāzē 
ievadītie daktiloskopiskie dati un tie dati, 
kurus attiecībā uz kādu personu pārsūtījusi 
kāda dalībvalsts, neskarot dalībvalstu 
pienākumu tūlīt pārbaudīt salīdzinājuma 
iznākumus saskaņā ar 18. panta 4. punktu;

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir tehnisks, un tā mērķis ir pieskaņot formulējumu pašreizējam 3. panta 1. punkta 
a) apakšpunktam.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pirkstu nospiedumu ņemšanas procedūru 
nosaka un piemēro saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts praksi un saskaņā ar 
aizsardzības pasākumiem, kas 
noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā, Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijā un Apvienoto 
Nāciju Bērna tiesību aizsardzības 
konvencijā. 

5. Pirkstu nospiedumu ņemšanas procedūru 
nosaka un piemēro saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts praksi un saskaņā ar 
aizsardzības pasākumiem, kas 
noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā, Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijā un Apvienoto 
Nāciju Bērna tiesību aizsardzības 
konvencijā. Piemērojot šo regulu, 
dalībvalstīm pirmkārt jāņem vērā bērna 
intereses. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pieskaņo regulu Direktīvai par minimāliem standartiem attiecībā uz dalībvalstu 
procedūrām, ar kurām piešķir un atņem starptautiskās aizsardzības statusu, un precizē, ka, 
piemērojot šo regulu, pirmām kārtām jāraugās, lai tiktu ievērotas bērnu intereses. Turklāt 
Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs savā 2008.–2009. gada darbības ziņojumā ir uzsvēris, 
ka personu tiesības ir atkarīgas no vecuma.

Grozījums Nr. 10

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 
vislabākās pieejamās metodes, 
pamatojoties uz izmaksu un ieguvumu 
analīzi.

Or. en
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Pamatojums

Termins „metodes” ietver gan izmantoto tehnoloģiju, gan to, kā iekārta ir konstruēta, 
izveidota, kā tā tiek uzturēta un darbojas, atbilstīgi ieteikumam attiecībā uz EURODAC 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2009. gada 18. februāra atzinumā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra apkopo mēneša statistiku 
par centrālās sistēmas darbu, īpaši norādot:

1. Aģentūra apkopo ceturkšņa statistiku 
par centrālās sistēmas darbu, īpaši norādot:

Or. en

Pamatojums

Mēneša statistika ir pārāk biežs atskaites periods, un tās sagatavošana tikai pārslogos 
Aģentūras un šo atskaiti saņēmēju iestāžu darbību, turklāt negarantējot, ka atskaitē ietvertās 
darbības ir pareizas.

Grozījums Nr. 12

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) to datu kopu skaitu, kas iezīmētas
saskaņā ar 18. panta 1. un 2. punktu;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 18. pantu par attiecīgo datu iezīmēšanu un iezīmējuma noņemšanu atbild 
dalībvalstis. Statistikā būtu jānorāda iezīmēto datu kopu skaits, nevis iezīmēšanas 
pieprasījumi.
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Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) to pozitīvo iznākumu skaitu, kuri iegūti 
attiecībā uz personām, kas minētas 
18. panta 1. punktā, attiecībā uz kurām 
reģistrēti pozitīvi iznākumi saskaņā ar šā 
panta b) un d) apakšpunktu.

g) to pozitīvo iznākumu skaitu, kuri iegūti 
attiecībā uz personām, kas minētas 
18. panta 1. punktā, attiecībā uz kurām 
reģistrēti pozitīvi iznākumi saskaņā ar šā 
panta b), c) un d) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 14

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 ceturkšņa 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.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 11. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirkstu nospiedumu ņemšana, pārsūtīšana 
un salīdzināšana

Daktiloskopisko datu ņemšana, pārsūtīšana 
un salīdzināšana
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Or. en

Pamatojums

Tehnisks grozījums, ar kuru formulējumu saskaņo ar 14. un 17. panta nosaukumiem.

Grozījums Nr. 16

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, sabiedrības veselības 
aizsardzību vai tehnisku iemeslu dēļ, 
dalībvalstis pieteikuma iesniedzēja pirkstu 
nospiedumus paņem un nosūta, cik drīz 
iespējams, bet ne vēlāk kā 48 stundu laikā 
pēc tam, kad beidzas minētie apstākļi.

Or. en

Pamatojums

Vienmēr pastāv tehnisku defektu risks, tādēļ ir nepieciešams šis grozījums.

Grozījums Nr. 17

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, sabiedrības veselības aizsardzību, 
vai tehnisku iemeslu dēļ, dalībvalstis 
minētās personas pirkstu nospiedumus 
paņem un nosūta saskaņā ar 2. punktā 
noteikto termiņu pēc tam, kad beidzas 
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minētie apstākļi.

Or. en

Pamatojums

Vienmēr pastāv tehnisku defektu risks, tādēļ ir nepieciešams šis grozījums.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

1. Eiropols iesniedz pieprasījumus par 
salīdzināšanu ar EURODAC datiem tikai 
atbilstoši savām pilnvarām un vajadzības 
gadījumā, lai veiktu savus uzdevumus 
atbilstoši Eiropola lēmumam.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai tekstu saskaņotu ar 20. panta 1. punkta b) apakšpunktā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tiesības uz piekļuvi datiem, kas attiecas 
uz viņu, 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 

e) tiesības uz piekļuvi datiem, kas attiecas 
uz viņu, 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 šo tiesību 
īstenošanas procedūrām, tostarp 
kontaktinformāciju par personu, kas ir 
atbildīga par datu apstrādi, un par valsts 
uzraudzības iestādēm, kas minētas 
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31. panta 1. punktā. 31. panta 1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, ka personai, uz kuru attiecas šī regula, ir jābūt informētai 
par tiesībām piekļūt informācijai, kas uz viņu attiecas. Turklāt ir labāk norādīt, ka persona 
tiks informēta par šo tiesību īstenošanas procedūrām, kā savā atzinumā ierosinājis Eiropas 
datu aizsardzības uzraudzītājs.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – piektā 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. 
Piemērojot šo pantu, dalībvalstis pirmkārt 
ņem vērā bērna intereses.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pieskaņo regulu Direktīvai par minimāliem standartiem attiecībā uz dalībvalstu 
procedūrām, ar kurām piešķir un atņem starptautiskās aizsardzības statusu, un precizē, ka, 
piemērojot šo regulu, pirmām kārtām jāraugās, lai tiktu ievērotas bērnu intereses. Turklāt 
Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs savā 2008.–2009. gada darbības ziņojumā ir uzsvēris, 
ka personu tiesības ir atkarīgas no vecuma.
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PASKAIDROJUMS

EURODAC izveidoja ar Regulu (EK) Nr. 2725/2000 par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas 
sistēmas „Eurodac” izveidi, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju1. Komisija 
2008. gada decembrī2 pieņēma pārstrādāto priekšlikumu EURODAC regulas grozīšanai, lai 
nodrošinātu efektīvāku atbalstu Dublinas konvencijas piemērošanai, pienācīgi risinot ar datu 
aizsardzību saistītās problēmas un ņemot vērā izmaiņas patvēruma meklētāju acquis un 
tehnikas attīstībā, kas notikušas kopš 2000. gada. Ar šo priekšlikumu arī saskaņoja IT 
pārvaldības sistēmu ar SIS II un VIS regulu IT pārvaldību, paredzot EURODAC darbības 
pārvaldības uzdevumu nodošanu jaunai aģentūrai, kas nodarbosies ar lielapjoma IT sistēmu 
darbības pārvaldību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā3.
Eiropas Parlaments 2009. gada maijā pieņēma normatīvo rezolūciju4, ar kuru tas apstiprināja 
Komisijas priekšlikumu un ierosināja veikt tajā vairākus grozījumus.

Komisija 2009. gada septembrī pieņēma grozīto priekšlikumu, lai, no vienas puses, ņemtu 
vērā Eiropas Parlamenta rezolūciju un pārrunu rezultātus Padomē, un, no otras puses, radītu 
iespēju dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm un Eiropolam piekļūt EURODAC centrālajai 
datubāzei nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt teroristiskus nodarījumus un citus smagus 
noziedzīgus nodarījumus5. Ar šo priekšlikumu tika iekļauta pārejas klauzula, lai atļautu 
piekļuvi tiesībaizsardzības nolūkos un iekļautu vajadzīgos noteikumus, kas ar to saistīti, kā arī 
grozīts 2008. gada decembra priekšlikums. Tajā pašā laikā Komisija iesniedza priekšlikumu 
Padomes lēmumam par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem, lai 
veiktu salīdzināšanu ar EURODAC datiem tiesībaizsardzības nolūkos6, kurā iekļauti precīzi 
kritēriji piekļuves šādiem datiem7.
Eiropas Parlaments nepieņēma normatīvo rezolūciju par 2009. gada septembra 
priekšlikumiem. 

Priekšlikums Padomes regulai zaudēja spēku, jo stājās spēkā Lisabonas līgums. Paziņojumā 
par Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekmi uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu 
pieņemšanas procedūrām8 norādīts, ka šis paziņojums tiks oficiāli atsaukts un aizstāts ar jaunu 
                                               
1 OV L 062, 05.03.2002., 1. lpp.
2 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas 

EURODAC izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (EK) Nr. […/…] [, ar ko paredz kritērijus un 
mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka 
starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kurš iesniegts kādā no dalībvalstīm], 
COM(2008) 825 galīgā redakcija.

3 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, par aģentūras izveidi lielapjoma IT sistēmu 
darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā [COM(2009) 293 galīgā redakcija], kas 
pieņemts 2009. gada 24. jūnijā. Grozītu priekšlikumu pieņēma 2010. gada 19. martā: grozītais 
priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) Nr. …/…  par aģentūras izveidi lielapjoma 
IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, (COM(2010)93).

4 Pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas EURODAC izveide (pārstrādātā versija), 
P6_TA(2009)0378.

5 Šā priekšlikuma iesniegšana tika ierosināta Padomes 2007. gada 12. un 13. jūnija secinājumos par 
dalībvalstu policijas un tiesībaizsardzības iestāžu, kā arī Eiropola piekļuvi EURODAC .

6 COM(2009) 344.
7 COM(2010) 555, 2.–3. lpp.
8 COM(2009)0665 galīgā redakcija/2.
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priekšlikumu, lai ņemtu vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) jauno 
regulējumu.

Priekšlikumā, ko 2010. gada 11. oktobrī iesniedza Komisija, nav iekļautas 2009. gada 
septembra priekšlikumā paredzētās iespējas piekļūt datiem tiesībsardzības nolūkā, un tajā ir 
paredzēti divi papildu elementi:
– 18. panta 4. punktā ir precizēts, ka automātiski iegūtais rezultāts jāpārbauda daktiloskopijas 
ekspertam;
– 24. panta 1. punktā ir iekļauti attiecīgi nosacījumi, lai komiteja, kas izveidota saskaņā ar 
Dublinas regulu, informāciju par EURODAC varētu iekļaut brošūrā, ko sagatavo saskaņā ar 
4. panta 3. punktu.
2011. gada 3. februārī notika Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas orientējošais 
balsojums par Komisijas priekšlikumu.

Ar pašreizējo priekšlikumu tiek atsaukts 2010. gada priekšlikums un tas tiek aizstāts ar jaunu 
priekšlikumu, lai, pirmkārt, labāk ņemtu vērā Eiropas Parlamenta rezolūciju un Padomē 
notikušo sarunu rezultātu; otrkārt, lai ieviestu iespēju dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm 
un Eiropolam piekļūt EURODAC centrālajai datubāzei nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt 
teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus. Iekļautā tiesībaizsardzības 
iestāžu piekļuve EURODAC bija nepieciešama kā daļa no līdzsvarota kompromisa sarunās par 
kopējās Eiropas patvēruma sistēmas paketi nolūkā paketes pieņemšanu pabeigt līdz 
2012. gada beigām.  

Trešo valstu organizētās noziedzības tīkli grib ļaunprātīgi izmantot patvēruma sistēmu, lai šo 
noziedzīgo tīklu locekļus iefiltrētu ES dalībvalstīs un viņi kļūtu par noziedzīgo darbību 
kontaktpersonām. Pēc iekļūšanas ES dalībvalstu teritorijā šo organizētās noziedzības tīklu 
locekļi, uzrādot viltotus personas datus, prasa patvērumu, lai, apejot sodāmības reģistru, 
likumīgi uzturētos ES. Turklāt no Eiropola sniegtās informācijas izriet, ka arī cilvēku 
tirdzniecībā iesaistītās personas mēģina ļaunprātīgi izmantot patvēruma sistēmu un pieprasa 
patvērumu, uzrādot nepatiesu izcelsmes valsti. Paturot prātā šīs problēmas, referente atzinīgi 
vērtē dalībvalstu izraudzītajām iestādēm un Eiropas Policijas birojam (Eiropolam) doto 
iespēju pieprasīt daktiloskopisko datu salīdzināšanu ar EURODAC datubāzē uzglabātajiem 
datiem, lai cīnītos pret teroristu nodarījumiem un citiem smagiem noziegumiem. Referente 
uzskata, ka iespēja tiesībaizsardzības iestādēm piekļūt EURODAC ir būtisks iepriekšējā 
priekšlikuma uzlabojums, kas var novērst iepriekš izklāstīto situāciju rašanos, vienlaikus 
īstenojot nepieciešamos drošības papildu pasākumus. 

Referente atbalsta Komisijas priekšlikumu. Viņa ir iesniegusi vairākus grozījumus, kurus 
varētu iedalīt divās šādās kategorijās: tehniskie grozījumi (piemēram, pielāgošana Lisabonas 
līguma noteikumiem, atsauces uz pārstrādāto priekšlikumu par „Kvalifikācijas direktīvu”, 
iekšējās atsauces) un grozījumi, kuru mērķis ir precizēt tekstu (piemēram, 4. pantā termins 
„tehnoloģija” aizstāts ar terminu „metodes”, pievienoti jauni noteikumi par statistiku un 
iekļauti precizējumi attiecībā uz tiesībām piekļūt datiem). Pārējo grozījumu mērķis ir iekļaut 
būtiskas Eiropas Datu uzraudzītāja piezīmes.
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PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE

Ref.: D(2012)46723

Juan Fernando López Aguilar, 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas priekšsēdētājs 
ASP 11G306
Briselē

Temats: grozītais priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 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, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas 
Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpā (pārstrādāta redakcija)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

Cienījamais priekšsēdētāj!

Juridiskā komiteja, kuru man ir gods vadīt, ir izskatījusi iepriekšminēto priekšlikumu saskaņā 
ar 87. pantu par pārstrādāšanu, kas iekļauts Eiropas Parlamenta Reglamentā.

Šā panta 3. punktā ir teikts: 

„Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus 
būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā informē par konkrēto 
jautājumu atbildīgo komiteju.

Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 156. un 157. pantā, 
grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām 
priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi.

Tomēr, ja atbildīgā komiteja saskaņā ar Iestāžu nolīguma 8. punktu ir nolēmusi arī iesniegt 
grozījumus priekšlikuma kodificētajām daļām, tā nekavējoties paziņo šo nodomu Padomei un 
Komisijai, un Komisijas pienākums, pirms notiek balsošana saskaņā ar 54. pantu, ir informēt 
šo komiteju par savu nostāju attiecībā uz grozījumiem un par to, vai Komisija paredz atsaukt 
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pārstrādāšanas priekšlikumu.”

Pēc atzinuma saņemšanas no Juridiskā dienesta, kura pārstāvji piedalījās Konsultatīvās grupas 
sanāksmēs, kur tika izskatīts pārstrādātais priekšlikums, un ievērojot atzinuma sagatavotāja 
ieteikumus, Juridiskā komiteja uzskata, ka attiecīgais priekšlikums neietver būtiskas izmaiņas, 
izņemot tās, kuras priekšlikumā ir norādītas kā būtiskas, un ka attiecībā uz iepriekšējo tiesību 
aktu negrozīto noteikumu kodifikāciju ar šīm izmaiņām šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai 
spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību.

Visbeidzot, pēc jautājuma apspriešanas 2012. gada 17. septembra sanāksmē Juridiskā 
komiteja, ar 17 balsīm ,,par”, 2 — „pret” un nevienam neatturoties1, pieņēma ieteikumu Jūsu 
vadītajai komitejai, kas ir atbildīga par šo jautājumu, turpināt iepriekš minētā priekšlikuma 
izskatīšanu saskaņā ar Reglamenta 87. pantu.

Ar cieņu

Klaus-Heiner LEHNE

Pielikumā: Konsultatīvās grupas atzinums.

                                               
1 Deputāti, kas bija klāt balsošanā: Charalampos Angourakis; Raffaele Baldassarre; Edit Bauer; Luigi 
Berlinguer; Sebastian Valentin Bodu; Piotr Borys; Françoise Castex; Christian Engström; Marielle Gallo; Eva 
Lichtenberger; Antonio Masip Hidalgo; Bernhard Rapkay; Evelyn Regner; Dagmar Roth-Behrendt; Rebecca 
Taylor; Alexandra Thein; Axel Voss; Cecilia Wikström; Tadeusz Zwiefka.
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PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO 
DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

JURIDISKO DIENESTU
KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2012. gada 18. jūlijā

ATZINUMS

EIROPAS PARLAMENTAM
PADOMEI
KOMISIJAI

Grozītais priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 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, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko 
izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpā (pārstrādāta redakcija)
COM(2012)0254 of 30.5.2012 – 2008/0242(COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu un jo īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas 
sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, tikās 
2012. gada 14. un 20. novembra sanāksmēs, lai cita starpā izskatītu iepriekš minēto Komisijas 
iesniegto priekšlikumu.

Šajās sanāksmēs, izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko 
pārstrādā Padomes 2000. gada 11. decembra Regulu (EK) Nr. 2725/2000 par pirkstu 
nospiedumu salīdzināšanas sistēmas EURODAC izveidi, lai efektīvi piemērotu Dublinas 
konvenciju, un Padomes 2002. gada 28. februāra Regulu (EK) Nr. 407/2002, ar ko paredz 
dažus īstenošanas noteikumus Regulai (EK) Nr. 2725/2000 par pirkstu nospiedumu 
salīdzināšanas sistēmas EURODAC izveidi, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju, 
konsultatīvā darba grupa, savstarpēji vienojoties, noteica turpmāk minētos punktus.

1) Attiecībā uz paskaidrojuma rakstu — lai tas pilnībā atbilstu attiecīgajām prasībām, kas 
noteiktas Iestāžu nolīgumā, šajā dokumentā, kā tas paredzēts minētā nolīguma 6. punkta 
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a) apakšpunkta iii) punktā, vajadzēja precīzi norādīt, kuri no iepriekšējā tiesību akta 
noteikumiem priekšlikumā ir saglabāti negrozīti.

2) Šādas pārstrādātā priekšlikuma teksta daļas bija jāizceļ, izmantojot pelēko tonējumu, ko 
parasti lieto, lai izceltu būtiskas izmaiņas:

– tiesību akta virsraksta pēdējā frāze „un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola 
pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar EURODAC datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar 
kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu 
darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā”;

– 8. panta 1. punkta ievadfrāzē, 24. panta 1., 5. un 6. punktā un 26. pantā termina „centrālā 
sistēma” aizstāšana ar terminu „Aģentūra”;

– 9. panta 3. punktā frāze „izņemot tos, kuri pārsūtīti saskaņā ar 10. panta b) punktu”;

– 9. panta 5. punktā teksta „5. panta 1. punktā” aizstāšana ar „8. panta a) līdz g) punktā”;

– 17. panta 4. punktā vārdu „un 6. punktā” svītrošana;

– 24. panta 2. punktā vārdu „14. panta 2. punktā un 17. panta 2. punktā” pievienošana;

– 27. panta 3. punktā vārdu „12. panta 4. punkta a) apakšpunktu” svītrošana;

3) Pašreizējo Regulas (EK) Nr. 2725/2000 13., 14., 20. un 23. apsvēruma redakciju vajadzēja 
saglabāt pārstrādātā priekšlikuma tekstā. Šis formulējums bija jāizceļ, izmantojot dubultu 
pārsvītrojumu un pelēku marķējumu, ar ko parasti apzīmē būtiskas izmaiņas, proti, ierosinātu 
esošā teksta svītrojumu.

4) Regulas 2. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) daļā iekļautā atsauce uz „6. pantu” nav pareiza 
un būtu jāaizstāj ar pareizu atsauci.

5) Regulas 2. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļā iekļautā atsauce uz „11. pantu” nav 
pareiza un būtu jāaizstāj ar atsauci uz „14. pantu”.

6) Regulas 2. panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) daļā iekļautā atsauce uz „14. pantu” nav 
pareiza un būtu jāaizstāj ar atsauci uz „17. pantu”.

7) Regulas 2. panta e) apakšpunktā iekļautā atsauce uz „18. panta 4. punktu” būtu jāmaina uz 
„25. panta 4. punktu”.

8) Regulas 8 panta pirmās daļas a) punktā pirms vārda „personām” vajadzēja iekļaut vārdus 
„patvēruma meklētājiem un”, kā tas ir pašreizējā Regulas (EK) Nr. 2725/2000 3. pantā 
3. punkta pirmās daļas a) punkta redakcijā, un tos vajadzēja izcelt ar dubultu svītrojumu un 
pelēko marķējumu.

9) Regulas 9. panta 3. punktā starp vārdiem „ko pārsūtījusi kāda dalībvalsts” un „salīdzina ar” 
ir jābūt vārdiem „centrālā vienība”, kā tas ir pašreizējā Regulas (EK) Nr. 2725/2000 4. panta 
3. punkta redakcijā, un tos vajadzēja izcelt ar dubultu svītrojumu un pelēko marķējumu.
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10) Regulas 16. panta 2. punktā veiktā atsauce uz „28. panta 3. punktu” būtu jāmaina uz 
„27. panta 3. punktu”.

11) Regulas 29. panta 13. punktā atsauce uz ,,13. punktu” būtu jāmaina uz ,,11. punktu”.

12) Vajadzēja saglabāt pašreizējo Regulas (EK) Nr. 2725/2000 20. panta formulējumu, un to 
vajadzēja izcelt ar dubultu svītrojumu un pelēko marķējumu.

13) Pašreizējo Regulas (EK) Nr. 407/2002 1. panta a) un b) apakšpunkta redakciju vajadzēja 
saglabāt pārstrādātā priekšlikuma tekstā, un to vajadzēja izcelt ar dubultu svītrojumu un 
pelēko marķējumu. Šā paša panta c) apakšpunktu arī vajadzēja saglabāt un izcelt ar dubultu 
svītrojumu un pelēko marķējumu.

14) Pašreizējo Regulas (EK) Nr. 407/2002 5. panta redakciju vajadzēja saglabāt pārstrādātā 
priekšlikuma tekstā un izcelt ar dubultu svītrojumu un pelēko marķējumu.

Priekšlikuma izskatīšanas laikā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka 
priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā tikai tie, kas tajā skaidri norādīti. Attiecībā 
uz iepriekšējā tiesību akta ar būtiskiem grozījumiem nemainīto noteikumu kodifikāciju darba 
grupa arī secināja, ka priekšlikums paredz tiešu esošā tiesību akta kodifikāciju bez būtiskām 
izmaiņām.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA

Juriskonsults Juriskonsults Ģenerāldirektors


