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9.1.2019 A8-0433/5 

Grozījums Nr.  5 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0433/2018 

Kinga Gál 

ES pagaidu ceļošanas dokuments 

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

Direktīvas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Uz dalībvalstu veikto personas datu 

apstrādi šīs direktīvas ietvaros attiecas 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) 2016/67925. ES PCD sistēmas 

ietvaros ir nepieciešams apstrādāt personas 

datus, kas vajadzīgi pieteikuma iesniedzēja 

identitātes pārbaudīšanai, ES PCD uzlīmes 

izdrukāšanai un attiecīgā datu subjekta 

ceļošanas atvieglošanai. Ir nepieciešams 

sīkāk precizēt aizsargpasākumus, kas 

piemērojami apstrādātajiem personas 

datiem, piemēram, ievākto personas datu 

maksimālo glabāšanas laiku. Lai nepieļautu 

iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu, ir 

nepieciešams trīs gadu maksimālais 

glabāšanas laiks. Pieteikuma iesniedzēju 

personas datu dzēšanai nevajadzētu skart 

dalībvalstu spēju uzraudzīt šīs direktīvas 

piemērošanu. 

(20) Uz dalībvalstu veikto personas datu 

apstrādi šīs direktīvas ietvaros attiecas 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) 2016/67925. ES PCD sistēmas 

ietvaros ir nepieciešams apstrādāt personas 

datus, kas vajadzīgi pieteikuma iesniedzēja 

identitātes pārbaudīšanai, ES PCD uzlīmes 

izdrukāšanai un attiecīgā datu subjekta 

ceļošanas atvieglošanai. Ir nepieciešams 

sīkāk precizēt aizsargpasākumus, kas 

piemērojami apstrādātajiem personas 

datiem, piemēram, ievākto personas datu 

maksimālo glabāšanas laiku. Lai nepieļautu 

iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu, var 

būt nepieciešams maksimālais glabāšanas 

laiks. Šim laikam vajadzētu būt 

samērīgam, un tas nedrīkstētu pārsniegt 

90 dienas pēc izdotā ES PCD derīguma 

beigām. Pieteikuma iesniedzēju personas 

datu anonimizēšanai vai dzēšanai 

nevajadzētu skart dalībvalstu spēju 

uzraudzīt šīs direktīvas piemērošanu. 

__________________ __________________ 

25 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 

25 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
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119, 4.5.2016., 1. lpp.). 119, 4.5.2016., 1. lpp.). 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0433/6 

Grozījums Nr.  6 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0433/2018 

Kinga Gál 

ES pagaidu ceļošanas dokuments 

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

Direktīvas priekšlikums 

9. pants – 1. daļa – b punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) papildu drošības elementiem un 

prasībām, tostarp uzlabotiem daļējas un 

pilnas viltošanas un falsificēšanas 

novēršanas standartiem; 

(b) papildu nebiometriskiem drošības 

elementiem un prasībām, tostarp 

uzlabotiem daļējas un pilnas viltošanas un 

falsificēšanas novēršanas standartiem; 

Or. en 

Pamatojums 

Ja Komisija vēlas papildināt biometriskos raksturlielumus, tas ir jādara saskaņā ar deleģēto 

aktu. 
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9.1.2019 A8-0433/7 

Grozījums Nr.  7 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0433/2018 

Kinga Gál 

ES pagaidu ceļošanas dokuments 

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Palīdzību sniedzošā dalībvalsts un 

valstspiederības dalībvalsts glabā 

pieteikuma iesniedzēja personas datus ne 

ilgāk kā trīs gadus. Beidzoties šim 

glabāšanas periodam, pieteikuma 

iesniedzēja personas datus dzēš. 

4. Palīdzību sniedzošā dalībvalsts un 

valstspiederības dalībvalsts glabā 

pieteikuma iesniedzēja personas datus ne 

ilgāk kā 90 dienas pēc tam, kad beidzas 

izdotā ES PCD derīgums. Beidzoties šim 

glabāšanas periodam, pieteikuma 

iesniedzēja personas datus dzēš. 

Anonimizētos datus vajadzības gadījumā 

var glabāt šīs regulas darbības 

uzraudzības un izvērtēšanas nolūkā. 

Or. en 

 

 


