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GROZĪJUMI 001-065 
iesniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Ziņojums
Gérard Deprez A8-0436/2018
Savienības pilsoņiem izsniegto personas apliecību un uzturēšanās dokumentu drošības 
uzlabošana

Regulas priekšlikums (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

par Savienības pilsoņu personas apliecību 
un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes 
locekļiem, kuri izmanto brīvas 
pārvietošanās tiesības, izsniegto 
uzturēšanās dokumentu drošības 
uzlabošanu

par Savienības pilsoņu personas 
apliecībām un Savienības pilsoņiem un 
viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto 
brīvas pārvietošanās tiesības, izsniegtajiem 
uzturēšanās dokumentiem

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Dalībvalstu izsniegto personas 
apliecību un tādu uzturēšanās atļauju 
drošības līmeņi, kas paredzēti ES 
dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas citā 
dalībvalstī, un viņu ģimenes locekļiem, 
ievērojami atšķiras, tādēļ paaugstinās 
falsifikācijas un dokumentu viltošanas 
risks, kā arī pilsoņiem rodas praktiskas 
grūtības, kad viņi vēlas izmantot savas 
tiesības brīvi pārvietoties. Eiropas 
dokumentu viltošanas riska analīzes tīkla 
statistikas dati apliecina, ka laika gaitā ir 
palielinājies Eiropas personas apliecību 
viltošanas gadījumu skaits.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Paziņojumā “Drošības stiprināšana 
pasaulē, ko raksturo mobilitāte: 
informācijas apmaiņas uzlabojumi cīņā 
pret terorismu un ārējo robežu 
stiprināšana” Komisija uzsvēra drošu 
ceļošanas un personu apliecinošu 
dokumentu izšķirīgo nozīmi gadījumos, 
kad nepieciešams nešaubīgi noteikt 
personas identitāti, un paziņoja, ka 
publiskos rīcības plānu ceļošanas 
dokumentu viltošanas risināšanai. 
Uzlabotas pieejas pamatā ir jābūt stabilām 
sistēmām, kas nepieļauj sistēmas 
ļaunprātīgu izmantošanu un novērš 
draudus iekšējai drošībai, kuri izriet no 
nepilnībām dokumentu drošības jomā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4.c apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Trīs ceturtdaļas viltoto dokumentu, 
kas atklāti pie ārējām robežām un 
Savienībā, imitē personu apliecinošus 
dokumentus, ko izsniedz dalībvalstis un 
Šengenas asociētās valstis; Visvairāk tiek 
konstatēti to personas apliecību viltojumi, 
kuriem ir zems drošības līmenis. Saskaņā 
ar Frontex datiem laikposmā no 
2013. gada līdz 2018. gadam tika atklātas 
un Eiropas dokumentu viltošanas riska 
analīzes tīklā (EDF-RAN) reģistrētas 40 
682 viltotas Eiropas personas apliecības 
un 13 512 viltotas ES uzturēšanās 
atļaujas (visi veidi). Šie rādītāji ietver gan 
pie ES ārējām robežām, gan otrreizējā 
plūsmā Eiropas Savienības/Šengenas 
teritorijā atklātos dokumentus.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4d) Lai atturētu no identitātes 
viltošanas, dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
ka to tiesību aktos ir paredzēti atbilstīgi 
sodi par personu apliecinošu dokumentu 
falsificēšanu un viltošanu un šādu 
falsificētu vai viltotu dokumentu 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) 2016. gada decembra rīcības plānā 
par dokumentu drošību tika arī norādīts, 
ka jūtami pieaug autentisku dokumentu 
iegūšanas apmēri, pamatojoties uz 
viltotiem pamatdokumentiem (dzimšanas, 
laulības un miršanas apliecība), un ka 
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šāda pieeja joprojām ir viens no 
lielākajiem draudiem Eiropas Savienībā, 
jo to ir ļoti grūti atklāt.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Regula aicina dalībvalstis ar 
Komisijas atbalstu turpināt darbu, lai 
izprastu, kā vislabāk panākt, ka 
pirmdokumenti ir labāk pasargāti pret 
krāpšanu, jo īpaši, balstoties uz Eiropola 
rokasgrāmatu par viltotu pirmdokumentu 
atklāšanu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Sejas attēla un divu pirkstu 
nospiedumu (turpmāk “biometriskie 
dati”) norādīšana uz personu 
apliecinošiem dokumentiem, kā jau tiek 
prasīts biometriskajām pasēm un trešo 
valstu valstspiederīgo uzturēšanās 
atļaujām, ir piemērota metode, kā 
apvienot ticamu identifikāciju un 
autentifikāciju ar krāpšanas riska 
samazināšanu, lai uzlabotu personu 
apliecinošo dokumentu drošību. Turklāt 
Eiropas Savienības tiesas 2013. gada 
spriedumā lietā “Schwarz” par 
biometriskajām pasēm ir noteikts, ka “abu 
darbību apvienojums personu 
identificēšanas nolūkā a priori nevar tikt 
uzskatīts par tādu, kas pats par sevi radītu 
nozīmīgāku Hartas 7. un 8. pantā atzīto 
tiesību aizskārumu nekā, ja tās tiktu 
aplūkotas atsevišķi”. 
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Šajā regulā ir paredzēts, ka 
biometriskos identifikatorus vāks tikai 
kvalificēti un pienācīgi pilnvaroti 
darbinieki, ko izraudzījušās valstu 
iestādes, kas atbildīgas par personas 
apliecību vai uzturēšanās atļauju 
izdošanu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
9.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9c) Ar šo regulu nevajadzētu tikt 
radītam juridiskam pamatam izveidot 
valsts līmeņa datubāzes, jo šāds lēmums 
paliek dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē. 
Tai nevajadzētu arī radīt juridisko pamatu 
centralizētas datubāzes izveidei Savienības 
līmenī. Biometriskos datus, kas savākti šīs 
regulas vajadzībām, izmanto tikai 
kompetento valsts iestāžu un ES aģentūru 
pienācīgi pilnvaroti darbinieki, lai 
pārbaudītu dokumenta autentiskumu un 
dokumenta turētāja identitāti, izmantojot 
tieši pieejamus salīdzināmus elementus, ja 
personas apliecības vai uzturēšanās 
dokumenta uzrādīšana ir noteikta tiesību 
aktos.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
9.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9d) Ārpus datu nesēja biometriskos 
identifikatorus būtu jāglabā īpaši drošā 
veidā tikai tik ilgi, cik vajadzīgs, lai 
izsniegtu valsts personas apliecību vai 
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uzturēšanās atļauju, un nekādā gadījumā 
ne ilgāk par mēnesi pēc savākšanas 
dienas, un pēc saglabāšanas datu nesējā 
tie ir nekavējoties jāizdzēš.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šajā regulā būtu jāņem vērā 
specifikācijas, kas noteiktas Starptautiskās 
Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) 
dokumentā 9303 (septītais izdevums, 
2015. g.) par mašīnlasāmiem dokumentiem 
un kas nodrošina saderību visā pasaulē, 
tostarp attiecībā uz mašīnlasāmību un 
vizuālās pārbaudes izmantošanu.

(10) Komisijai, izstrādājot papildu 
tehniskās specifikācijas, būtu jāņem vērā 
specifikācijas, kas noteiktas Starptautiskās 
Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) 
dokumentā 9303 (septītais izdevums, 
2015. g.) par mašīnlasāmiem dokumentiem 
un kas nodrošina saderību visā pasaulē, 
tostarp attiecībā uz mašīnlasāmību un 
vizuālās pārbaudes izmantošanu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ja dalībvalsts dokumentā iekļauj 
kategoriju “dzimums”, dokumentā 
atbilstoši ICAO vadlīnijām ir izvēles 
iespējas <F>, <M> vai <X>.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Lai nodrošinātu vienādu 
nosacījumu piemērošanu papildu 
tehnisko specifikāciju īstenošanai, 
Komisijai jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. 
Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 182/20111a.
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__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.)

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Attiecībā uz pirkstu nospiedumu un 
sejas attēla iegūšanas procedūru būtu 
jāņem vērā bērnu īpašās vajadzības, un tā 
būtu jāpiemēro saskaņā ar aizsardzības 
pasākumiem, kas noteikti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 24. pantā, 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijā un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijā par bērna 
tiesībām.

(11) Pirkstu nospiedumu un sejas attēla 
iegūšanas procedūrai vajadzētu būt stingri 
ierobežotam mērķim, attiecībā uz šo 
procedūru būtu jāņem vērā bērnu un 
neaizsargātu personu īpašās vajadzības, 
tā, ievērojot bērniem piemērotu pieeju un 
ņemot vērā dzimumu aspektu, būtu jāveic 
kvalificētiem darbiniekiem, to regulāri 
jānovēro Komisijai un uzraudzības 
iestādei, un tā būtu jāpiemēro saskaņā ar 
aizsardzības pasākumiem, kas noteikti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
24. pantā, Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijā un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Konvencijā par bērna 
tiesībām. Par biometrisko identifikatoru 
vākšanu atbildīgajiem kvalificētajiem 
darbiniekiem ir jābūt atbilstīgi 
apmācītiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Visā biometriskās informācijas 
savākšanas procedūrā ir svarīgi 
nodrošināt tās personas cieņu, no kuras 
tiek vākta biometriskā informācija. Tāpēc 
būtu jāņem vērā īpaši ar dzimumu saistīti 
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apsvērumi un bērnu un neaizsargātu 
personu īpašās vajadzības.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Drošības un formas standartu 
minimuma ieviešanai attiecībā uz personas 
apliecībām būtu jānodrošina tas, ka 
dalībvalstis var paļauties uz šo dokumentu 
autentiskumu, kad ES pilsoņi izmanto 
savas tiesības brīvi pārvietoties. Saglabājot 
iespēju valstij noteikt papildu elementus, 
vienlaikus būtu jānodrošina, ka šādi 
elementi nemazina kopīgo aizsardzības 
elementu efektivitāti un negatīvi neietekmē 
personas apliecību pārrobežu 
savietojamību, piemēram, iespēju personas 
apliecības nolasīt ar ierīcēm, kuras izmanto 
dalībvalstis, kas nav izsniedzējas 
dalībvalstis.

(12) Drošības un formas standartu 
minimuma ieviešanai attiecībā uz personas 
apliecībām būtu jānodrošina tas, ka 
dalībvalstis var paļauties uz šo dokumentu 
autentiskumu, kad ES pilsoņi izmanto 
savas tiesības brīvi pārvietoties. Šī regula 
paredz, ka dalībvalstu izsniegtās personas 
apliecības tiek savstarpēji atzītas gan kā 
personu apliecinoši, gan kā ceļošanas 
dokumenti. Saglabājot iespēju valstij 
noteikt papildu elementus, vienlaikus būtu 
jānodrošina, ka šādi elementi nemazina 
kopīgo aizsardzības elementu efektivitāti 
un negatīvi neietekmē personas apliecību 
pārrobežu savietojamību, piemēram, 
iespēju personas apliecības nolasīt ar 
ierīcēm, kuras izmanto dalībvalstis, kas nav 
izsniedzējas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Hologrammu un/vai ūdenszīmju 
izmantošana ļauj novērst dokumentu 
viltošanu un nodrošina iespēju veikt 
personas apliecību vai uzturēšanās 
atļauju autentiskuma pārbaudi, un tādēļ 
tā var veicināt glabāto datu apjoma 
samazināšanu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
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12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Lai veicinātu, ka dalībvalstis 
savstarpēji atzīst personas apliecību 
aizsardzības elementus, dalībvalstīm 
savstarpēji jāapmainās ar digitālajiem 
sertifikātiem, kas nepieciešami, lai 
autentificētu, pārbaudītu un lasītu drošajā 
datu nesējā ietverto informāciju. Drošajā 
datu nesējā izmantotajiem formātiem 
jābūt sadarbspējīgiem, tostarp ar 
automatizētām robežkontroles sistēmām.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Personu apliecinošu dokumentu 
savstarpēja atzīšana ir būtisks Savienības 
pilsoņu mobilitātes elements. Dokumentu 
nozaudēšanas, zādzības vai atjaunošanas 
gadījumā dalībvalstu izdotie pagaidu 
dokumenti netiek atzīti, un līdz ar to vairs 
neveicina minētās mobilitātes iespējas. 
Tāpēc dalībvalstīm, sadarbojoties ar 
Komisiju, jāstrādā, lai uzlabotu situāciju 
saistībā ar šo dokumentu atzīšanu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Regulā ievēro pienākumus, kas 
noteikti Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijā par personu ar invaliditāti 
tiesībām, kuru ratificējušas visas 
dalībvalstis un Savienība37. Tādējādi būtu 
jāveicina tādu papildu elementu iekļaušana, 
kas padara personas apliecības pieejamākas 

(13) Īstenojot šo regulu, dalībvalstīm jo 
īpaši būtu jāievēro pienākumi, kas noteikti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
25. un 26. pantā un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijā par personu ar 
invaliditāti tiesībām, kuru ratificējušas 
visas dalībvalstis un Savienība37. Tādējādi 
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un lietošanā ērtākas cilvēkiem ar 
invaliditāti, piemēram, vājredzīgām 
personām.

būtu jāveicina tādu papildu elementu 
iekļaušana, kas padara personas apliecības 
pieejamākas un lietošanā ērtākas cilvēkiem 
ar invaliditāti, piemēram, vājredzīgām 
personām.

__________________ __________________
37 OV L 23, 26.11.2009. 37 OV L 23, 26.11.2009.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Personas apliecības, kā arī 
Savienības pilsoņa ģimenes locekļa 
uzturēšanās atļaujas, kuru drošības 
standarti ir nepietiekami, pakāpeniski būtu 
jāizņem no aprites, ņemot vērā gan 
drošības risku, gan izmaksas, kas rodas 
dalībvalstīm. Vispārīgā gadījumā 
vajadzētu pietikt ar pieciem gadiem, lai 
dokumentu parasto nomaiņas biežumu 
salāgotu ar nepieciešamību novērst Eiropas 
Savienībā pastāvošās nepilnības drošības 
jomā. Tomēr, ņemot vērā drošības 
apsvērumus, attiecībā uz atļaujām, kurās 
nav iestrādāti būtiski elementi, jo īpaši 
gadījumā, ja nav nodrošināta 
mašīnlasāmība, ir vajadzīgs īsāks – divu 
gadu – termiņš.

(17) Personas apliecības, kā arī 
Savienības pilsoņa ģimenes locekļa 
uzturēšanās atļaujas, kuru drošības 
standarti ir nepietiekami, pakāpeniski būtu 
jāizņem no aprites, ņemot vērā gan 
drošības risku, gan izmaksas, kas rodas 
dalībvalstīm. Principā personas apliecību 
gadījumā vajadzētu pietikt ar astoņiem 
gadiem, lai dokumentu parasto nomaiņas 
biežumu salāgotu ar nepieciešamību 
novērst Eiropas Savienībā pastāvošās 
nepilnības drošības jomā. Tomēr, ņemot 
vērā drošības apsvērumus, attiecībā uz 
atļaujām, kurās nav iestrādāti būtiski 
elementi, jo īpaši gadījumā, ja nav 
nodrošināta mašīnlasāmība, ir vajadzīgs 
īsāks – piecu gadu – termiņš.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Attiecībā uz personas datiem, kas tiks 
apstrādāti šīs regulas piemērošanas 
kontekstā, būtu jāpiemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. 
aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 

(18) Attiecībā uz personas datiem, kas tiks 
apstrādāti šīs regulas piemērošanas 
kontekstā, būtu jāpiemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. 
aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
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datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar 
ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā 
datu aizsardzības regula)40. Ir nepieciešams 
sīkāk precizēt aizsardzības pasākumus, kas 
piemērojami apstrādātajiem personas 
datiem. Datu subjekti būtu pienācīgi 
jāinformē par to, ka viņu dokumentos ir 
iestrādāts datu nesējs, kas satur 
biometriskos datus, tostarp par tā 
bezkontakta pieejamību, kā arī par visiem 
gadījumiem, kad tiek izmantoti dati, kas 
ietverti viņu personas apliecībās un 
uzturēšanās dokumentos. Datu subjektiem 
jebkurā gadījumā ir jābūt iespējai piekļūt 
personas datiem, kas tiek apstrādāti viņu 
personas apliecībās un uzturēšanās 
dokumentos, un prasīt, lai tie tiktu izlaboti.

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar 
ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā 
datu aizsardzības regula)40. Ir nepieciešams 
sīkāk precizēt aizsardzības pasākumus, kas 
piemērojami apstrādātajiem personas 
datiem un jo īpaši sensitīviem datiem, 
piemēram, biometriskajiem 
identifikatoriem. Datu subjekti būtu 
pienācīgi jāinformē par to, ka viņu 
dokumentos ir iestrādāts datu nesējs, kas 
satur biometriskos datus, tostarp par tā 
bezkontakta pieejamību, kā arī par visiem 
gadījumiem, kad tiek izmantoti dati, kas 
ietverti viņu personas apliecībās un 
uzturēšanās dokumentos. Datu subjektiem 
jebkurā gadījumā ir jābūt iespējai piekļūt 
personas datiem, kas tiek apstrādāti viņu 
personas apliecībās un uzturēšanās 
dokumentos, un prasīt, lai tie tiktu izlaboti. 
Datu nesējam jābūt īpaši drošam un 
jāaizsargā tajā glabātie personas dati pret 
nesankcionētu piekļuvi.

__________________ __________________
40 OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp. 40 OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Dalībvalstīm vajadzētu būt 
atbildīgām par biometrisko datu 
pienācīgu apstrādi no datu savākšanas 
brīža līdz to iestrādāšanai īpaši drošajā 
datu nesējā saskaņā ar Regulu (ES) 
2016/679.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Ja dalībvalstis jebkuru ar personu 
apliecinošiem dokumentiem saistītu 
uzdevumu veikšanai sadarbojas ar 
ārējiem līgumslēdzējiem, tās rūpīgi 
uzrauga līgumslēdzēja darbības, lai 
nodrošinātu atbilstību visiem šīs regulas 
noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz drošību, 
konfidencialitāti un datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šajā regulā ir nepieciešams noteikt 
pamatu datu vākšanai un glabāšanai 
personas apliecību un uzturēšanās 
dokumentu datu nesējā. Dalībvalstis 
saskaņā ar saviem tiesību aktiem vai 
Savienības tiesību aktiem var saistībā ar 
personas apliecībām vai uzturēšanās 
dokumentiem datu nesējā glabāt citus datus 
elektronisko pakalpojumu vai citiem 
mērķiem. Šādu datu apstrādei, tostarp to 
vākšanai un to izmantošanas mērķiem, ir 
jābūt atļautiem ar valsts vai Savienības 
tiesību aktiem. Visiem valsts datiem 
vajadzētu būt fiziski vai loģiski nošķirtiem 
no šajā regulā minētajiem biometriskajiem 
datiem.

(19) Šajā regulā ir nepieciešams noteikt 
pamatu datu vākšanai un glabāšanai 
personas apliecību un uzturēšanās 
dokumentu datu nesējā. Dalībvalstis 
saskaņā ar saviem tiesību aktiem vai 
Savienības tiesību aktiem var saistībā ar 
personas apliecībām vai uzturēšanās 
dokumentiem datu nesējā glabāt citus datus 
elektronisko pakalpojumu vai citiem 
mērķiem. Šādu datu apstrādei, tostarp to 
vākšanai un to izmantošanas mērķiem, ir 
jābūt atļautiem ar valsts vai Savienības 
tiesību aktiem. Visiem valsts datiem 
vajadzētu būt fiziski vai loģiski nošķirtiem 
no šajā regulā minētajiem biometriskajiem 
datiem. Ievadot un saglabājot papildu 
datus saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
Savienības tiesību aktiem, dalībvalstis veic 
rūpīgu ietekmes uz datu aizsardzību 
novērtējumu, galveno uzmanību pievēršot 
īpašu personas datu kategoriju apstrādei. 
Dalībvalstis nepārprotami informē 
dokumentu pieteikumu iesniedzējus par 
visiem papildu datiem, kas var tikt 
saglabāti, tos rakstiski un pilnībā 
uzskaitot.

Grozījums Nr. 27
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šajā regulā ir nepieciešams noteikt 
pamatu datu vākšanai un glabāšanai 
personas apliecību un uzturēšanās 
dokumentu datu nesējā. Dalībvalstis 
saskaņā ar saviem tiesību aktiem vai 
Savienības tiesību aktiem var saistībā ar 
personas apliecībām vai uzturēšanās 
dokumentiem datu nesējā glabāt citus 
datus elektronisko pakalpojumu vai citiem 
mērķiem. Šādu datu apstrādei, tostarp to 
vākšanai un to izmantošanas mērķiem, ir 
jābūt atļautiem ar valsts vai Savienības 
tiesību aktiem. Visiem valsts datiem 
vajadzētu būt fiziski vai loģiski nošķirtiem 
no šajā regulā minētajiem biometriskajiem 
datiem.

(19) Šajā regulā ir nepieciešams noteikt 
pamatu datu vākšanai un glabāšanai 
personas apliecību un uzturēšanās 
dokumentu datu nesējā. Dalībvalstīm 
saskaņā ar saviem tiesību aktiem vai 
Savienības tiesību aktiem un, ievērojot 
nepieciešamības un proporcionalitātes 
principus, saistībā ar personas apliecībām 
vai uzturēšanās dokumentiem datu nesējā 
būtu jāglabā tikai dati, kas būtiski 
nepieciešami personas identificēšanai 
elektronisko pakalpojumu vai citiem 
mērķiem. Šādu datu apstrādei, tostarp to 
vākšanai un to izmantošanas mērķiem, ir 
jābūt atļautiem ar valsts vai Savienības 
tiesību aktiem. Visiem valsts datiem 
vajadzētu būt fiziski vai loģiski nošķirtiem 
no šajā regulā minētajiem biometriskajiem 
datiem.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Komisijai būtu jāziņo par šīs regulas 
īstenošanu pēc trim gadiem no dienas, kad 
sāk tās piemērošanu, ziņojot arī par 
drošības līmeņa atbilstību. Lai novērtētu 
regulas faktisko ietekmi un vajadzību 
īstenot turpmāku rīcību, Komisijai saskaņā 
ar Iestāžu nolīguma par labāku 
likumdošanas procesu41 22. un 23. punktu 
būtu jāveic šīs regulas izvērtējums, 
pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, 
izmantojot īpašus uzraudzības 
mehānismus.

(21) Komisijai būtu pirmoreiz jāziņo par 
šīs regulas īstenošanu attiecīgi pēc trim un 
pieciem gadiem no dienas, kad sāk tās 
piemērošanu, un pēc tam ik pēc pieciem 
gadiem, ziņojot arī par drošības līmeņa 
atbilstību, iespējamo ietekmi uz 
pamattiesībām un to, vai īstenošanā tiek 
ievēroti datu vākšanas mērķi. Lai 
novērtētu regulas faktisko ietekmi un 
vajadzību īstenot turpmāku rīcību, 
Komisijai saskaņā ar Iestāžu nolīguma par 
labāku likumdošanas procesu41 22. un 
23. punktu sešus gadus pēc dienas, kad 
sāk piemērot šo regulu, būtu jāveic šīs 
regulas sākotnējs izvērtējums, 
pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, 
izmantojot īpašus uzraudzības 



PE637.678/ 14

LV

mehānismus, bet desmit gadus pēc dienas, 
kad sāk piemērot šo regulu — papildu 
novērtējums, kura nolūks ir ņemt vērā 
pakāpeniskas pārtraukšanas laikposmu. 
Šajos novērtējumos īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš regulas ietekmei uz 
pamattiesībām, Savienības pilsoņu 
mobilitātes efektivitāti un uzlabošanu un 
drošības līmeņiem.

__________________ __________________
41 Iestāžu nolīgums starp Eiropas 
Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un 
Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas 
procesu, 2016. gada 13. aprīlis; OV L 123, 
12.5.2016., 1.–14. lpp.

41 Iestāžu nolīgums starp Eiropas 
Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un 
Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas 
procesu, 2016. gada 13. aprīlis; OV L 123, 
12.5.2016., 1.–14. lpp.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Šajā regulā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
tostarp tiesības uz privātās un ģimenes 
dzīves neaizskaramību, tiesības uz 
personas datu aizsardzību, tiesības brīvi 
pārvietoties un tiesības uz efektīvu tiesisko 
aizsardzību,

(23) Īstenojot regulu, dalībvalstīm 
jāievēro pamattiesības un principi, kas jo 
īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā, tostarp tiesības uz cilvēka cieņu, 
tiesības uz personas neaizskaramību, 
necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās 
aizliegumu, tiesības uz vienlīdzību likuma 
priekšā un diskriminācijas nepieļaušanu, 
bērna tiesības, vecu cilvēku tiesības, 
tiesības uz privātās un ģimenes dzīves 
neaizskaramību, tiesības uz personas datu 
aizsardzību, tiesības brīvi pārvietoties un 
tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Ir notikusi apspriešanās ar 
Pamattiesību aģentūru.
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu ir 
notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāju1a, kas […] 
sniedzis atzinumu,
__________________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regula (EK) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās 
un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 
12.1.2001., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula pastiprina drošības standartus, 
kas piemērojami personas apliecībām, 
kuras dalībvalstis izsniedz saviem 
valstspiederīgajiem, un uzturēšanās 
dokumentiem, kurus dalībvalstis izsniedz 
Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes 
locekļiem, kas izmanto brīvas 
pārvietošanās tiesības.

Šī regula pastiprina drošības standartus, 
kas piemērojami personas apliecībām, 
kuras dalībvalstis izsniedz saviem 
valstspiederīgajiem, un uzturēšanās 
dokumentiem, kurus dalībvalstis izsniedz 
Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes 
locekļiem, lai viņiem atvieglotu brīvas 
pārvietošanās tiesību izmantošanu Eiropas 
Savienībā.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
3. pants – -1. punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Visas dalībvalstis atzīst personas 
apliecības, ko citas dalībvalstis izsniedz 
Savienības pilsoņiem. Šīs apliecības ir 
gan personu apliecinoši, gan ceļošanas 
dokumenti, un tos kā tādus atzīst visas 
dalībvalstis.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstu izsniegtās personas 
apliecības izgatavo ID-1 formātā, un tās 
atbilst drošības standartu minimumam, kas 
noteikts ICAO dokumentā 9303 (septītais 
izdevums, 2015. g.).

(1) Ja dalībvalstis izsniedz personas 
apliecības, kuru derīguma termiņš ir 
ilgāks par 3 mēnešiem, tās izgatavo ID-
1formātā, tām ir funkcionējoša 
mašīnlasāma josla (MRZ) un tās atbilst 
drošības standartu minimumam, kas 
noteikts šīs regulas I pielikumā izklāstītajā 
paraugā. Papildu tehniskos standartus 
izstrādā saskaņā ar starptautiskajiem 
standartiem, tostarp īpaši ar 
Starptautiskās Civilās aviācijas 
organizācijas (ICAO) ieteikumiem.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Personas apliecības pilnībā izgatavo 
no polikarbonāta vai līdzvērtīga sintētiskā 
polimēra, kura fona krāsa ir zila.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Atkāpjoties no 1. punkta, standartu 
minimumā netiek paredzēts lauks 
“dzimums”.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Personas apliecībā ietver tās 
dalībvalsts, kas izdod karti, atšķirības 
zīmi, kura iespiesta negatīvā uz zila 
taisnstūra un kurai apkārt izvietotas 
12 dzeltenas zvaigznes.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Personas apliecībās iestrādā īpaši 
drošu datu nesēju, kas ietver apliecības 
turētāja sejas attēlu un divus pirkstu 
nospiedumus sadarbspējīgos formātos.

(3) Personas apliecībās iestrādā īpaši 
drošu datu nesēju, kas ietver apliecības 
turētāja sejas attēlu, ko klātienē uzņēmusi 
attiecīgā dalībvalsts iestāde, un, gadījumā, 
ja dalībvalsts tā nolemj, tajā var būt arī 
iezīmju apakškopums, proti, papillārlīniju 
attēli jeb raksti, kas iegūti no diviem 
pirkstu nospiedumiem, kas tikai šīs 
regulas 10. panta 3. punkta nolūkā 
noņemti uz līdzenas virsmas 
sadarbspējīgos formātos.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Datu nesējs ir pietiekami ietilpīgs un 
spējīgs garantēt datu integritāti, 
autentiskumu un konfidencialitāti. 
Glabātie dati ir pieejami bezkontakta 
veidā un ir aizsargāti, kā noteikts 
Komisijas īstenošanas lēmumos, kas 
pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1030/2002 2. pantu.

svītrots

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ja dalībvalsts nolemj ņemt pirkstu 
nospiedumus, no prasības nodot pirkstu 
nospiedumus var atbrīvot bērnus, kas nav 
sasnieguši 12 gadu vecumu.
Bērnus, kas jaunāki par 6 gadiem, 
jebkurā gadījumā atbrīvo no prasības 
nodot pirkstu nospiedumus.
Personas, no kurām ir fiziski neiespējami 
iegūt pirkstu nospiedumus, atbrīvo no 
prasības nodot pirkstu nospiedumus.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pirkstu nospiedumu noņemšanas 
prasība neattiecas uz šādām personām:

svītrots

(a) bērni, kas nav sasnieguši 12 gadu 
vecumu;
(b) personas, kurām pirkstu 
nospiedumu noņemšana ir fiziski 
neiespējama.
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Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Datu nesējs ir pietiekami ietilpīgs un 
spējīgs garantēt datu integritāti, drošību, 
autentiskumu un konfidencialitāti. 
Glabātie dati ir pieejami bezkontakta 
veidā un ir aizsargāti, kā noteikts 
Komisijas īstenošanas lēmumos, kas 
pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1030/2002 2. pantu. Dalībvalstis savā 
starpā apmainās ar digitālajiem 
sertifikātiem, kas nepieciešami, lai 
autentificētu, pārbaudītu un lasītu drošajā 
datu nesējā ietverto informāciju. Drošajā 
datu nesējā izmantotie formāti ir 
sadarbspējīgi, tostarp ar automatizētām 
robežkontroles sistēmām.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dalībvalstis var ierakstīt/ievadīt 
izmantošanai savā valstī paredzētas ziņas 
un piezīmes, kas prasītas saistībā ar valsts 
noteikumiem.

(6) Dalībvalstis var ierakstīt/ievadīt 
izmantošanai savā valstī paredzētas ziņas 
un piezīmes, kas prasītas saistībā ar valsts 
noteikumiem, ja tas ir nepieciešami un 
proporcionāli sasniedzamajam mērķim. 
Minimālo drošības standartu efektivitāte 
un personas apliecību pārrobežu 
savietojamība tā rezultātā netiek 
mazināta.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
3. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ja dalībvalstis personas apliecībās (9) Ja dalībvalstis personas apliecībās 
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papildus iekļauj valsts līmeņa aizsardzības 
elementus, tie nemazina personas apliecību 
pārrobežu savietojamību un minimālo 
drošības standartu efektivitāti.

papildus iekļauj vēl citus aizsardzības 
elementus, tie nemazina personas apliecību 
pārrobežu savietojamību un minimālo 
drošības standartu efektivitāti.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Komisija saskaņā ar 12.b pantā 
minēto pārbaudes procedūru pieņem 
īstenošanas aktus, ar ko nosaka šā panta 
1., 1.a un 2.a punktā minētās tehniskās 
specifikācijas.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
3. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Personas apliecību derīguma 
termiņš ir ne vairāk kā 10 gadi. Var 
noteikt atkāpes attiecībā uz konkrētām 
vecuma grupām.

svītrots

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Derīguma termiņi

(1) Personas apliecību derīguma 
termiņš ir 10 gadi.
(2) Ja dalībvalsts nolemj ņemt pirkstu 
nospiedumus, personas apliecībās, kuras 
izdotas nepilngadīgajiem un kurās nav 
pirkstu nospiedumus, kļūst nederīgas 
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vēlākais sešus mēnešus pēc tam, kad to 
turētājs ir sasniedzis vecumu, no kura uz 
viņu ir attiecināma prasība nodot pirkstu 
nospiedumus. 
(3) Nepilngadīgajiem izdotu personas 
apliecību derīguma termiņš ir pieci gadi.
(4) Ja īslaicīgi nav iespējams noņemt 
pirkstu nospiedumus vai uzņemt sejas 
attēlu, personas apliecību derīguma 
termiņš ir ne vairāk kā 3 mēneši.
(5) Personas apliecībām, kas izdotas 
personām, kas ir vecākas par 75 gadiem, 
dalībvalstis var noteikt derīguma termiņu, 
kas ir ilgāks par 10 gadiem.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personas apliecības, kas neatbilst 3. panta 
prasībām, kļūst nederīgas to derīguma 
termiņa beigās vai piecus gadus pēc [diena, 
kad sāk piemērot šo regulu], atkarībā no tā, 
kas ir agrāk. Tomēr personas apliecības, 
kurās nav iekļauta funkcionējoša 
mašīnlasāma josla (MRZ), bet kuras atbilst 
ICAO dokumenta 9303 3. daļai (septītais 
izdevums, 2015. g.), kļūst nederīgas to 
derīguma termiņa beigās vai divus gadus 
pēc [diena, kad sāk piemērot šo regulu], 
atkarībā no tā, kas ir agrāk.

Personas apliecības, kas neatbilst 3. panta 
prasībām, kļūst nederīgas to derīguma 
termiņa beigās vai astoņus gadus pēc 
[diena, kad sāk piemērot šo regulu], 
atkarībā no tā, kas ir agrāk. Tomēr 
personas apliecības, kurās nav iekļauta 
funkcionējoša mašīnlasāma josla (MRZ), 
bet kuras atbilst ICAO dokumenta 9303 
3. daļai (septītais izdevums, 2015. g.), kļūst 
nederīgas to derīguma termiņa beigās vai 
piecus gadus pēc [diena, kad sāk piemērot 
šo regulu], atkarībā no tā, kas ir agrāk.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzturēšanās dokumentos, ko dalībvalstis 
izsniedz Savienības pilsoņiem, norāda 
vismaz šādu informāciju:

Uzturēšanās dokumenti, ko dalībvalstis 
izsniedz Savienības pilsoņiem, ir zilā krāsā 
un tajos tādā pašā secībā kā paredzēts šīs 
regulas pielikumā norāda vismaz šādu 
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informāciju:

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) dokumenta nosaukums attiecīgās 
dalībvalsts oficiālajā valodā vai valodās 
un vismaz vienā citā Savienības iestāžu 
oficiālajā valodā;

(a) dokumenta nosaukums, teksts “ES 
pilsonis” un tā tulkojums attiecīgās 
dalībvalsts oficiālajā valodā vai valodās;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) skaidra norāde, ka dokuments 
izsniegts saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) tās dalībvalsts, kas izdod apliecību, 
atšķirības zīmi, kura iespiesta negatīvā uz 
zila taisnstūra un kurai apkārt izvietotas 
12 dzeltenas zvaigznes. Komisija ir 
pilnvarota pieņemt īstenošanas aktu, ar 
kuru nosaka tehniskās specifikācijas.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a daļa (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts nolemj ņemt pirkstu 
nospiedumus, no prasības nodot pirkstu 
nospiedumus var atbrīvot bērnus, kas nav 
sasnieguši 12 gadu vecumu. Bērnus, kas 
jaunāki par 6 gadiem, atbrīvo no prasības 
nodot pirkstu nospiedumus. Personas, no 
kurām ir fiziski neiespējami iegūt pirkstu 
nospiedumus, atbrīvo no prasības nodot 
pirkstu nospiedumus.

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Atkāpjoties no Direktīvas 
2004/38/EK, visas dalībvalstis atzīst 
jaunās uzturēšanās atļaujas, kas 
izsniegtas Savienības pilsoņu ģimenes 
locekļiem, kuri nav nevienas dalībvalsts 
pilsoņi. Šīs apliecības ir gan personu 
apliecinoši, gan ceļošanas dokumenti, un 
tos kā tādus atzīst visas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Biometrisko identifikatoru vākšana

(1) Biometriskos identifikatorus vāc 
tikai kvalificēti un pienācīgi pilnvaroti 
darbinieki, ko izraudzījušās valstu 
iestādes, kas atbildīgas par personas 
apliecību vai uzturēšanās atļauju 
izdošanu, un to dara vienīgi nolūkā šos 
datus iestrādāt 3. panta 3. punktā 
paredzētajā īpaši drošajā datu nesējā.
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(2) Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
ieviestas pienācīgas un iedarbīgas 
biometrisko identifikatoru vākšanas 
procedūras, kurās tiek ievērotas tiesības 
un principi, kas noteikti Pamattiesību 
hartā, Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijā un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Konvencijā par 
bērna tiesībām.
(3) Dalībvalstis nodrošina, ka visā 
informācijas savākšanas procedūrā tiek 
pirmām kārtām ņemtas vērā bērnu 
intereses. Šajā nolūkā 1. punktā minētie 
kvalificētie darbinieki tiek atbilstīgi 
apmācīti par to, kā savākt biometriskos 
identifikatorus bērniem piemērotā veidā.
(4) Lai novērstu nepareizu atbilstību 
konstatēšanas risku, visām atbilstībām, 
kas attiecas uz bērniem, kas jaunāki par 
14 gadiem vai cilvēkiem, kas vecāki par 
75 gadiem, un ir konstatētas, pārbaudot 
biometriskos identifikatorus, kas iegūti 
vairāk nekā piecus gadus pirms atbilstības 
konstatēšanas un kas neapstiprina 
dokumenta autentiskumu vai dokumenta 
turētāja identitāti, daktiloskopijas eksperts 
veic obligātu manuālu pārbaudi.
(5) Biometriskos identifikatorus ārpus 
3. panta 3. punktā minētā datu nesēja 
glabā īpaši drošā veidā tikai tik ilgi, cik 
vajadzīgs, lai izdotu valsts personas 
apliecību vai uzturēšanās atļauju, un 
nekādā gadījumā ne ilgāk par mēnesi pēc 
iegūšanas dienas, un pēc saglabāšanas 
datu nesējā tie ir nekavējoties jāizdzēš un 
jāiznīcina.
(6) Šī regula nav juridiskais pamats 
centralizētas datubāzes izveidei Savienības 
vai valstu līmenī.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
10. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants 10. pants

Personas datu aizsardzība Pamattiesības un personas datu 
aizsardzība

(1) Neskarot Regulas (ES) 2016/679 
piemērošanu, personām, kurām ir 
izsniegta personas apliecība vai 
uzturēšanās dokuments, ir tiesības 
pārbaudīt šajos dokumentos ietvertos 
personas datus un vajadzības gadījumā 
prasīt, lai tos labo vai dzēš.

(1a) Īstenojot šo regulu, dalībvalstis 
ievēro pamattiesības un principus, kas jo 
īpaši atzīti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā.
(1b) Personas datu apstrādei, ko veic 
saskaņā ar šo regulu, piemēro Regulu 
(ES) 2016/679.
(1c) Personas datu vākšanas laikā 
atbildīgā iestāde sniedz attiecīgajām 
personām informāciju, kas prasīta 
Regulas (ES) 2016/679 12., 13. un 
14. pantā, tā, kā tas ir prasīts šajos 
noteikumos.
(1d) To personu, kuru dati ir iekļauti 
dokumentos, tiesības uz piekļuvi datiem, 
to labošanu, papildināšanu, dzēšanu vai 
apstrādes ierobežošanu, īsteno saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 2016/679 III nodaļu, un 
tas notiek valsts iestādē, kas atbildīga par 
šo dokumentu izdošanu. Personām, 
kurām ir izsniegta personas apliecība vai 
uzturēšanās dokuments, ir tiesības 
pārbaudīt šajos dokumentos ietvertos 
personas datus, vajadzības gadījumā 
prasīt, lai neprecīzus datus labo vai dzēš, 
un tiesības saņemt jaunu dokumentu. 
Dalībvalstis ievieš konkrētas procedūras, 
lai atvieglotu šo tiesību izmantošanu.

(2) Informāciju mašīnlasāmā formā 
personas apliecībā vai uzturēšanās 
dokumentā iekļauj tikai saskaņā ar šo 
regulu vai izsniedzējas dalībvalsts tiesību 
aktiem.

(2) Informāciju mašīnlasāmā formā 
personas apliecībā vai uzturēšanās 
dokumentā iekļauj tikai saskaņā ar šo 
regulu vai izsniedzējas dalībvalsts tiesību 
aktiem.
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(3) Biometriskos datus, kas savākti un 
ko glabā personas apliecību un uzturēšanās 
dokumentu datu nesējā, saskaņā ar 
Savienības un valsts tiesību aktiem izmanto 
tikai, lai pārbaudītu:

(3) Biometriskos datus, ko glabā 
personas apliecību un uzturēšanās 
dokumentu datu nesējā, saskaņā ar 
Savienības un valsts tiesību aktiem izmanto 
tikai kompetento valsts iestāžu un ES 
aģentūru pienācīgi pilnvaroti darbinieki, 
lai pārbaudītu:

(a) personas apliecības vai uzturēšanās 
dokumenta autentiskumu;

(a) personas apliecības vai uzturēšanās 
dokumenta autentiskumu;

(b) turētāja identitāti, izmantojot tieši 
pieejamus salīdzināmus elementus, ja 
personas apliecības vai uzturēšanās 
dokumenta uzrādīšana ir noteikta tiesību 
aktos.

(b) turētāja identitāti, izmantojot tieši 
pieejamus salīdzināmus elementus, ja 
personas apliecības vai uzturēšanās 
dokumenta uzrādīšana ir noteikta tiesību 
aktos.

(3a) Dalībvalstis uztur to kompetento 
iestāžu reģistru, kurām ir piekļuve 
3. panta 3. punktā minētajā mikroshēmā 
glabātajiem biometriskajiem datiem, un 
iesniedz šo reģistru Komisijai, kura uztur 
aktualizētu tiešsaistes reģistru un katru 
gadu publisko apkopotu informāciju par 
valstu reģistriem.
(3b) Drošības standartu ieviešana to 
ģimenes locekļu personas apliecībās un 
uzturēšanās atļaujās, kuri nav nevienas 
dalībvalsts valstspiederīgie, nerada 
nepamatotu maksas palielinājumu 
attiecīgajam ES pilsonim un trešo valstu 
valstspiederīgajiem.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Atbildība, drošības standarti un 

uzraudzība
(1) Dalībvalstis nodrošina to izdoto 
apliecību un dokumentu atbilstību 
drošības standartiem, formātam un 
specifikācijām, kā aprakstīts 3. pantā, 
6. pantā un 7. pantā.
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(2) Dalībvalstis nodrošina šīs regulas 
nolūkā savākto un glabāto datu drošību, 
integritāti, autentiskumu un 
konfidencialitāti.
(3) Dalībvalstis sadarbojas ar Komisiju, 
lai iekļautu papildu elementus, kas uzlabo 
personas apliecību pieejamību un padara 
tās lietošanā ērtākas cilvēkiem ar 
invaliditāti.
(4) Dalībvalstis nodrošina Regulas 
(ES) 2016/679 51. panta 1. punktā 
minētajām uzraudzības iestādēm piekļuvi 
saviem ierakstiem, un nodrošina šo 
piekļuvi jebkurā laikā visās savās 
sadarbspējas nolūkā izmantotajās telpās.
(5) Par šo pienākumu neizpildi 
dalībvalstis ir saucamas pie atbildības. 
Jebkurai personai, kurai jebkura šīs 
regulas pārkāpuma rezultātā ir nodarīts 
materiāls vai nemateriāls kaitējums, ir 
tiesības no izdevējas dalībvalsts saņemt 
kompensāciju par tai nodarīto kaitējumu.

Grozījums Nr. 58

Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus: 63

Regulas priekšlikums
10.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.b pants
Pirmdokumenti un pagaidu dokumenti

(1) Dalībvalstis sadarbojas ar Komisiju, 
lai apmainītos ar paraugpraksi attiecībā 
uz pirmdokumentiem, ko izmanto, 
piesakoties uz dokumentu vai tā 
atjaunošanu.
(2) Dalībvalstis sadarbojas ar Komisiju 
attiecībā uz obligātajiem aizsardzības 
elementiem, kas nepieciešami tādu 
pagaidu dokumentu savstarpējai 
atzīšanai, kas izdoti personu apliecinoša 
dokumenta nozaudēšanas, zādzības vai 
atjaunošanas gadījumā vai gadījumā, ja 
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īslaicīgi nav iespējams noņemt pirkstu 
nospiedumus vai uzņemt sejas attēlu.
(3) Ne vēlāk kā ... (divus gadus pēc šīs 
regulas piemērošanas dienas) Komisija 
ierosina vadlīnijas par pirmdokumentiem 
un iesniedz priekšlikumu par personu 
apliecinošo pagaidu dokumentu kopējiem 
elementiem, un iesniedz Padomei un 
Eiropas Parlamentam ziņojumu, kurā 
novērtēta vajadzība pagaidu dokumentos 
iekļaut kopējos elementus.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija 
vēlākais 12 mēnešu laikā sagatavo sīki 
izstrādātu programmu šīs regulas tiešo 
iznākumu, rezultātu un ietekmes 
uzraudzībai.

Pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija 
vēlākais 12 mēnešu laikā sagatavo sīki 
izstrādātu programmu šīs regulas tiešo 
iznākumu, rezultātu un ietekmes, tostarp 
uz pamattiesībām, uzraudzībai.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija ziņo Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai par šīs regulas 
īstenošanu, kad apritējuši četri gadi no 
dienas, kad sāk piemērot šo regulu.

(1) Trīs gadus pēc dienas, kad sāk 
piemērot šo regulu un pēc tam ik pēc 
pieciem gadiem Komisija ziņo Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par 
šīs regulas īstenošanu, jo īpaši par to, vai 
tiek ievērotas pamattiesības, vai 
īstenošanā tiek ievēroti 10. panta 2. un 
3. punktā minētie datu vākšanas mērķi, kā 
arī par drošības līmeņa atbilstību. 
Komisija ziņo Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai par šīs regulas 
īstenošanu, kad apritējuši četri gadi no 
dienas, kad sāk piemērot šo regulu.
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Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Komisija veic šīs regulas izvērtēšanu 
ne agrāk kā pēc sešiem gadiem no dienas, 
kad sāk piemērot šo regulu, un iesniedz 
Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 
ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem. 
Novērtējumu veic saskaņā ar Komisijas 
labāka regulējuma vadlīnijām.

(2) Komisija veic šīs regulas izvērtēšanu 
ne agrāk kā attiecīgi pēc sešiem un desmit 
gadiem no dienas, kad sāk piemērot šo 
regulu, un iesniedz Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai ziņojumu par 
galvenajiem konstatējumiem un jo īpaši par 
tās ietekmi uz pamattiesībām un Savienības 
pilsoņu mobilitātes efektivitāti un 
uzlabojumiem, kā arī drošības līmeni un to, 
cik iedarbīgi biometriskās tehnoloģijas 
palīdz garantēt ceļojumu dokumentu 
drošību. Novērtējumu veic saskaņā ar 
Komisijas labāka regulējuma vadlīnijām.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Dalībvalstis sniedz Komisijai 
informāciju, kas vajadzīga ziņojumu 
sagatavošanai.

(3) Dalībvalstis un attiecīgās ES 
aģentūras sniedz Komisijai informāciju, 
kas vajadzīga ziņojumu sagatavošanai.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Papildu tehniskās specifikācijas

Lai vajadzības gadījumā nodrošinātu 
1. pantā minēto personas apliecību un 
uzturēšanās dokumentu atbilstību 
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turpmākajiem minimālajiem drošības 
standartiem, kas pieņemti, pildot Padomes 
Regulu (EK) No 1030/2002, ko īsteno ar 
Komisijas Lēmumu C(2002)3069, 
Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
papildu tehniskās specifikācijas šādās 
jomās:
(a) papildu aizsardzības elementi un 
prasības, paredzot arī paaugstinātus 
standartus viltošanas, atdarināšanas un 
falsificēšanas novēršanai;
(b) biometrisko elementu datu nesēju 
tehniskās specifikācijas un to drošība, 
tostarp neatļautas piekļuves novēršana un 
atvieglota validēšana;
(c) kvalitātes prasības un kopīgiem 
tehnisku standartiem paredzētas prasības, 
kas jāievēro attiecībā uz sejas attēliem un 
pirkstu nospiedumiem.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
12.b pantā minēto pārbaudes 
procedūru.Saskaņā ar 12.b pantā minēto 
procedūru ar Regulas (EK) Nr. 1683/95 
6. pantu izveidotā komiteja var nolemt, ka 
šajā pantā minētās specifikācijas ir 
slepenas un netiek publiskotas. Šādā 
gadījumā tās dara pieejamas tikai 9. panta 
1. punktā minētajiem kontaktpunktiem.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
12.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b pants
Komiteju procedūra

(1) Komisijai palīdz komiteja, kas 
izveidota ar Regulas (EK) Nr. 1683/95 
6. pantu. Minētā komiteja ir komiteja 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.
(2) Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.
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Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
I pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

I PIELIKUMS
VALSTS IZSNIEGTĀS PERSONAS APLIECĪBAS PARAUGS*

PRIEKŠPUSE:

MROTD (mašīnlasāmā oficiālā ceļošanas dokumenta) priekšpusē I zonā norādīts izdevējas 
valsts vai organizācijas un dokumenta nosaukums.
II un III zonā iekļautos datu elementus norāda standartizētā secībā. Gan II, gan III zonā ir 
lauks, kurā var iekļaut fakultatīvos datu elementus. Fakultatīvo lauku II zonā izmanto 
personas datu elementiem, bet fakultatīvo lauku III zonā — ar dokumentu saistītiem datu 
elementiem. Ja izdevēja valsts vai organizācija neizmanto fakultatīvos laukus II un 
III zonā, nav nepieciešams tiem rezervēt vietu TD1.
IV zonā ir dokumenta turētāja paraksts vai ierastais apzīmējums. Par dokumenta turētāja 
ierastā apzīmējuma pieņemamību lemj izdevēja valsts vai organizācija.
V zonā ir personas identificēšanai paredzētie elementi, kas ietver tikai dokumenta turētāja 
portretu. Pēc izdevējas valsts vai organizācijas ieskatiem II zonā esošie vārda lauki un 
IV zonā esošais dokumenta turētāja paraksts vai ierastais apzīmējums drīkst pārklāt 
V zonu, ja tas netraucē atpazīt nevienā no minētajām zonām esošos datus.
MUGURPUSE:

MUGURPUSE:
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*Izraksts no ICAO dokumenta Nr. 9303 5. daļas (septītais izdevums, 2015. g.)


