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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

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu 
automatizētu apmaiņu attiecībā uz daktiloskopijas datiem
(14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes projektu (14247/2019),

– ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 
1. punktu un 36. protokola par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome 
ar to ir apspriedusies (C9-0198/2019),

– ņemot vērā Padomes Lēmumu 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu 
sadarbības pastiprināšanu, īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību1, un jo 
īpaši tā 33. pantu, 

– ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A9-0100/2020),

1. noraida Padomes projektu;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

1 OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.
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PASKAIDROJUMS

Šā Padomes īstenošanas lēmuma projekta, kas pamatojas uz Padomes Lēmuma 2008/615/TI 
33. pantu (turpmāk „Prīmes lēmums”)1, mērķis ir atļaut daktiloskopijas datu apmaiņu starp 
Apvienoto Karalisti un dalībvalstīm, kurām ir saistošs Prīmes lēmums. 

1. Vispārīga informācija

Prīmes lēmumā ir paredzēta informācijas apmaiņa starp dalībvalstu iestādēm, kas ir atbildīgas 
par noziedzīgu nodarījumu novēršanu un izmeklēšanu. Šajā nolūkā kompetentās iestādes var 
apmainīties ar daktiloskopijas datiem, kas apstrādāti to valsts automatizētajās pirkstu 
nospiedumu identifikācijas sistēmās, kuras izveidotas noziedzīgu nodarījumu novēršanai un 
izmeklēšanai. Prīmes lēmuma 9. pantā ir paredzēts, ka dalībvalsts kompetentā iestāde veic 
daktiloskopijas datu automatizētu meklēšanu citas dalībvalsts sistēmā. Šajā lēmumā paredzētā 
personas datu sniegšana nevar notikt, kamēr Padome nav pieņēmusi lēmumu, ka dalībvalsts, 
kas vēlas piedalīties šajā apmaiņā, savos tiesību aktos ir īstenojusi Prīmes lēmumā izklāstītos 
vispārējos datu aizsardzības noteikumus (25. panta 2. punkts un 33. pants). Saskaņā ar 
Padomes Lēmumu 2008/616/TI2 ierosinātais īstenošanas lēmums ir jāpieņem pēc izvērtējuma 
ziņojuma par to, kā tiek īstenoti Prīmes lēmumā izklāstītie vispārējie datu aizsardzības 
noteikumi, pamatojoties uz anketu, izmēģinājuma darbībām un izvērtējuma inspekciju, kuras 
rezultāti ir jāiesniedz Padomei. 
Ar Prīmes lēmumu izveidotās informācijas apmaiņas sistēmas starp dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm pamatā ir pilnīgas savstarpības princips attiecībā uz piekļuvi, un tās mērķis ir 
pastiprināt pārrobežu sadarbību, apmainoties ar datiem, kas apstrādāti to valsts sistēmās 
noziedzīgu nodarījumu novēršanai un izmeklēšanai (piemēram, dati par notiesātām un 
aizdomās turētām personām). Tomēr ir kļuvis skaidrs, ka Prīmes lēmuma īstenošana dažādās 
dalībvalstīs pilnībā neatbilst pilnīgas savstarpības principam. Turklāt informācijas apmaiņas 
kapacitāte starp dalībvalstīm arī ievērojami atšķiras un rada nelīdzsvarotu informācijas plūsmu. 

Padome 2019. gadā pieņēma lēmumu, ar ko Apvienotajai Karalistei piešķir piekļuvi ar DNS 
saistītas informācijas apmaiņas mehānismam3. Ar ierosināto projektu Padomes mērķis ir 
nodrošināt Apvienotajai Karalistei piekļuvi daktiloskopijas datu apmaiņai. Padome nav 
formulējusi nodomu sākt līdzīgu procesu attiecībā uz transportlīdzekļu reģistrācijas datiem, kas 
ir visveiksmīgākā Prīmes lēmumu veidojošā daļa. 

Ar Padomes Lēmumu 2008/615/TI un Lēmumu 2008/616/TI ir izklāstīti noteikumi par apmaiņu 
starp dalībvalstīm. Šajā sakarībā ir jānorāda, ka 2019. gada oktobrī Eiropas Komisija nolēma 
sākt pienākumu neizpildes procedūras, nosūtot oficiāla paziņojuma vēstules Austrijai, 
Bulgārijai, Ungārijai un Rumānijai par nolīguma ar piecām Rietumbalkānu valstīm par DNS 
datu, daktiloskopijas datu un transportlīdzekļu reģistrācijas automatizētu apmaiņu parakstīšanu 
2018. gada 13. septembrī. Komisija uzskata, ka nolīgums pārkāpj ES ekskluzīvo kompetenci 

1 Padomes Lēmums 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši 
apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību; OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.

2 Padomes Lēmums 2008/616/TI (2008. gada 23. jūnijs) par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par 
pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, OV L 210, 
6.8.2008., 12. lpp.

3 Īstenošanas lēmums 2019/968 (2019. gada 6. jūnijs) par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu DNS datu 
automatizētu apmaiņu, OV L 156, 13.6.2019., 8. lpp.
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šajā jomā, jo īpaši tāpēc, ka uz šādu datu apmaiņu starp dalībvalstīm attiecas Prīmes Padomes 
lēmumi (Padomes Lēmums 2008/615/TI un Lēmums 2008/616/TI).4 Līdzīgas bažas tika 
paustas par DNS un daktiloskopijas datu apmaiņas izveidi ar citām trešām valstīm, piemēram, 
ASV.

2. Padomes lēmuma projekta mērķis un galvenie elementi

Ar šo īstenošanas lēmuma projektu Padome cenšas dot iespēju Apvienotajai Karalistei 
piedalīties daktiloskopijas datu automatizētā meklēšanā un turpināt daktiloskopijas datu 
piegādi un saņemšanu saskaņā ar sistēmu, kas noteikta Prīmes lēmuma 9. pantā. 

Tomēr, kā Padome ir norādījusi īstenošanas lēmuma projektā, pretēji Padomes cerībām un 
pretēji līdzīgiem lēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz citām dalībvalstīm, Apvienotajai 
Karalistei nav nodoma darīt pieejamus aizdomās turēto personu daktiloskopiskos datus. Tas ir 
arī pretrunā savstarpīguma principam, kas ir Prīmes lēmumā paredzētās sistēmas pamatā. 

Padome ir akceptējusi šo konkrēto situāciju tās iepriekšējā 2019. gada 6. jūnija Īstenošanas 
lēmumā 2019/968 par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu. 
Padome, ņemot vērā savstarpīguma principa pārkāpumu un pēc tam, kad Komisija sniedza 
negatīvu atzinumu pilnīgas savstarpības principa pārkāpuma dēļ, uzsvēra, cik praktiski un 
operatīvi svarīgi ir iekļaut aizdomās turēto personu profilus automatizētajā DNS datu apmaiņā 
sabiedriskās drošības nolūkos, jo īpaši terorisma un pārrobežu noziedzības apkarošanā. Tādēļ 
Padome ir nepārprotami pakārtojusi šīs apmaiņas turpināšanu Apvienotās Karalistes 
pienākumam līdz 2020. gada 15. jūnijam pilnībā pārskatīt savu politiku attiecībā uz aizdomās 
turēto personu profilu izslēgšanu no DNS datu automatizētas apmaiņas. Ja līdz minētajam 
datumam Apvienotā Karaliste nepaziņo, ka tā ir pārskatījusi savu politiku, Padome trīs 
mēnešu laikā atkārtoti izvērtēs situāciju attiecībā uz DNS datu apmaiņas turpināšanu vai 
izbeigšanu ar Apvienoto Karalisti.

3. Pārskatīšanas klauzula

Līdzīgi kā Padomes Īstenošanas lēmumā 2019/968, ierosinātajā lēmuma projektā Padome, 
apzinoties šo anomāliju, atkārtoti uzsver, ka „praktiski un operatīvi ir svarīgi iekļaut aizdomās 
turēto personu profilus automatizētajā daktiloskopijas datu apmaiņā sabiedrības drošībai, jo 
īpaši terorisma un pārrobežu noziedzības apkarošanai”. 
Šā iemesla dēļ Padome nosaka arī šā īstenošanas lēmuma pārskatīšanas klauzulu. Ja līdz 
2020. gada 15. jūnijam Apvienotā Karaliste nebūs pārskatījusi savu politiku izslēgt aizdomās 
turēto personu profilus no automatizētas daktiloskopijas datu apmaiņas, Padome var izbeigt 
daktiloskopijas datu apmaiņu ar Apvienoto Karalisti.

4. AK izstāšanās no ES  — pārejas perioda ietekme

Konkrētajā gadījumā šā īstenošanas lēmuma projekta pieņemšanas praktiskā ietekme un 
daktiloskopijas datu apmaiņa starp dalībvalstīm un Apvienoto Karalisti būs ierobežota, 
ietverot tikai pārejas periodu, kas noteikts Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
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Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas5. 
Šis pārejas periods beidzas 2020. gada 31. decembrī, pēc kura Apvienotā Karaliste kļūst par 
trešo valsti. Turklāt Prīmes lēmuma 25. panta 2. punktā paredzētā pamatprasība attiecas uz 
dalībvalstīm, kas ir iesaistītas Prīmes lēmumā paredzētajā sistēmā. Ja trešā valsts to uzskatītu 
par vajadzīgu un tā nolemtu, tai būtu vajadzīgs cits juridisks akts, lai veiktu daktiloskopijas 
datu vai citu personas datu apmaiņu, kas izklāstīti Prīmes lēmumā.

5. Turpmākās ES un Apvienotās Karalistes attiecības

Turpmākās attiecības starp ES un AK var reglamentēt ar jaunu partnerības nolīgumu. Sarunas 
par šo jauno partnerattiecību nolīgumu jau sākās 2020. gada martā, un tās attieksies arī uz 
tiesībaizsardzību un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās. Uz daktiloskopijas datu apmaiņas 
turpināšanu starp dalībvalstīm un Apvienoto Karalisti kā trešo valsti attieksies īpaši 
nosacījumi un aizsardzības pasākumi saistībā ar Apvienotās Karalistes kā trešās valsts statusu 
un to, ka tai acīmredzami nevarētu būt tādas pašas tiesības un iespējas kā dalībvalstij.

Komisijas 2020. gada 3. februāra ieteikumā Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par 
jaunām partnerattiecībām ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti6, ir paredzēts, ka 
turpmākās partnerattiecības tiesībaizsardzības jomā būtu jābalsta uz apņemšanos ievērot 
pamattiesības, tostarp pienācīgu personas datu aizsardzību, kas sadarbību vispār padarītu 
iespējamu.  Ir norādīts, ka tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu sadarbības mērķu vērienīgums būs 
atkarīgs no Apvienotajā Karalistē nodrošinātā personas datu aizsardzības līmeņa. Tika norādīts, 
ka Eiropas Komisija strādās, lai panāktu lēmumu par pietiekamu aizsardzības līmeni nolūkā 
veicināt šādu sadarbību, ja tiek nodrošināta atbilstība piemērojamajiem nosacījumiem 
(112. punkts). 

AK premjerministrs 2020. gada 3. februāra paziņojumā par AK un ES attiecībām7 ir deklarējis, 
ka AK turpmāk izstrādās atsevišķu un neatkarīgu politiku tādā jomā kā datu aizsardzība. Turklāt 
pirmajā sarunu kārtā (2020. gada 2.–5. martā) par nākamo partnerattiecību nolīgumu Apvienotā 
Karaliste ir informējusi, ka attiecībā uz tiesu un policijas sadarbību krimināllietās tā 
neapņemsies īstenot Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un arī neakceptēs ES Tiesas jurisdikciju.  
Reaģējot uz to, ES sarunu vedējs M. Barnier skaidri norādīja — ja Apvienotā Karaliste saglabās 
šo nostāju, tam būs tūlītējas un praktiskas sekas attiecībā uz ES un Apvienotās Karalistes 
sadarbību, kas joprojām būs iespējama, balstoties uz starptautiskiem nolīgumiem, bet nebūs ļoti 
vērienīga8. 

Eiropas Parlaments 2020. gada 12. februāra rezolūcijā9 uzsvēra, ka „Apvienotajai Karalistei 
nevar būt tieša piekļuve ES informācijas sistēmu datiem un tā nevar līdzdarboties ES aģentūru 
pārvaldības struktūrās brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, savukārt jebkādai informācijas, 
tostarp personas datu, apmaiņai ar Apvienoto Karalisti būtu jāpiemēro stingri aizsardzības, 

5 OV L 29, 31.1.2020., 1. lpp.
6 COM (2020)0035).
7 Rakstiskais paziņojums – HCWS86, kurā izklāstīta „valdības ierosinātā pieeja sarunām ar 

ES par mūsu turpmākajām attiecībām”, 
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-
statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_402.
9 P9_TA-PROV(2020)0033.

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_402
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revīzijas un pārraudzības nosacījumi, tostarp personas datu aizsardzības līmenis, kas līdzvērtīgs 
tam, kāds paredzēts ES tiesību aktos”.

Parlaments atgādināja, ka saskaņā ar ES tiesību aktiem, kā tos ir interpretējusi EST10, — lai 
Komisija varētu deklarēt, ka AK datu aizsardzības regulējums ir pietiekams, tai ir jāpierāda, ka 
AK nodrošina aizsardzības līmeni, kas ir „pēc būtības līdzvērtīgs” ES tiesiskā regulējuma 
nodrošinātajam aizsardzības līmenim, tostarp datu tālākai nosūtīšanai uz trešām valstīm; Šajā 
sakarībā Parlaments uzskata, ka ir jāpievērš īpaša uzmanība AK tiesiskajam regulējumam 
attiecībā uz valsts drošību vai personas datu apstrādi, ko veic tiesībaizsardzības iestādes.  

Parlaments ir arī uzsvēris, ka „visiem savstarpējiem pasākumiem savlaicīgai, efektīvai un 
lietderīgai pasažieru datu reģistra (PDR) datu apmaiņai un DNS, pirkstu nospiedumu un 
transportlīdzekļu reģistrācijas datu apstrādei (Prīmes sistēma), kā arī operatīvajai sadarbībai ar 
Eiropola un Eurojust starpniecību ir jābalstās uz stingriem aizsardzības pasākumiem un 
nosacījumiem un pilnībā jāatbilst EST atzinumam Nr. 1/1511. 

Parlaments arī ir aicinājis AK nekavējoties novērst nopietnos trūkumus, kas konstatēti attiecībā 
uz SIS izmantošanu, un aicinājis Padomi un Komisiju ļoti cieši uzraudzīt šo procesu, lai 
nodrošinātu, ka visi trūkumi bez turpmākas kavēšanās tiek pareizi novērsti. Parlaments uzskata, 
ka turpmākā sadarbība starp ES un Apvienoto Karalisti tiesībaizsardzības jomā būtu jāapspriež 
tikai tad, kad trūkumi ir novērsti.

6. Secinājums

Daktiloskopijas dati ir īpaši sensitīva personas datu kategorija, kam nepieciešama īpaša 
aizsardzība, jo to apstrāde varētu radīt būtiskus riskus pamattiesībām un brīvībām. Savienības 
tiesību aktos tiek prasīts, ka, veicot šādu apstrādi, ir jāievēro atbilstošas garantijas attiecībā uz 
datu subjekta tiesībām un brīvībām. 

Ņemot vērā pašreizējo situāciju sarunu gaitā par AK un ES turpmākajām attiecībām, nav 
skaidrs, vai pēc 2020. gada 31. decembra Apvienotā Karaliste izpildīs Savienības tiesību aktos 
paredzētos nosacījumus, lai varētu uzskatīt, ka tā nodrošina būtībā līdzvērtīgu aizsardzības 
līmeni tam, ko nodrošina Savienības tiesību akti. Patiešām, ja netiktu nodrošināts būtībā 
līdzvērtīgs personas datu aizsardzības līmenis vai stingri un precīzi nosacījumi un aizsardzības 
pasākumi daktiloskopijas datu apstrādei, apstrāde, kas izriet no pirkstu nospiedumu 
automatizētas meklēšanas un Prīmes lēmuma 9. pantā paredzētās personas datu apmaiņas, 
radītu nopietnu risku personu pamattiesību un brīvību aizsardzībai. 

Turklāt referents uzskata, ka pirms datu apmaiņas ar Apvienoto Karalisti būtu jāatrisina 
jautājums par aizdomās turēto personu datu iekļaušanu, lai nodrošinātu, ka automatizēto datu 
apmaiņā pilnībā tiek ievērots Prīmes lēmumā paredzētās sistēmas savstarpīguma princips, ko 
piemēro citas tajā iesaistītās dalībvalstis.

Ierosināto īstenošanas lēmuma projektu varētu pieņemt un tas varētu stāties spēkā tikai dažas 
nedēļas pirms 2020. gada 15. jūnija – datuma, līdz kuram Apvienotajai Karalistei ir jāpaziņo 

10 Lieta C–362/14 Maximillian Schrems / Datu aizsardzības komisārs, ECLI:EU:C:2015:650.
11 Atzinums 1/15 PNR Canada; ECLI:EU:C:2017:592.
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Padomei par savu nodomu darīt pieejamus aizdomās turēto personu profilus, un Padome 
atkārtoti izvērtē datu apmaiņas turpināšanu.

Turklāt, neraugoties uz LIBE komitejas locekļu lūgumu Padomes prezidentūrai LIBE komitejas 
2020. gada 18. februāra sanāksmē un LIBE komitejas priekšsēdētāja 2020. gada 20. februāra 
un 5. marta vēstulēs pausto lūgumu Padomes prezidentūrai un Komisijai sniegt 
papildinformāciju, prasot atbildes uz konkrētiem rakstiskiem jautājumiem un visiem 
dokumentiem, kas ir saistīti ar šo īstenošanas lēmuma projektu un Prīmes lēmuma īstenošanu, 
Parlamentam nav iesniegts novērtējuma ziņojums, kurā apkopoti tie aptaujas, izvērtējuma 
inspekcijas un izmēģinājuma darbību rezultāti attiecībā uz daktiloskopijas datu apmaiņu, kas 
iesniegti Padomei. Padomes prezidentūra 2020. gada 20. marta vēstulē atteicās sniegt 
pieprasītos dokumentus, nenorādot skaidru pamatojumu. Šā ziņojuma iesniegšana ir 
priekšnoteikums īstenošanas lēmuma apstiprināšanai. Referents uzskata, ka šis novērtējuma 
ziņojums būtu jāiesniedz Parlamentam, lai tas varētu pienācīgi pildīt savus likumdošanas un 
kontroles pienākumus saskaņā ar pašreizējo juridisko procedūru. Turklāt referents uzskata, ka 
Padomei būtu jāpieņem īstenošanas akts pēc tam, kad Apvienotā Karaliste ir paudusi nodomu 
iekļaut ar aizdomās turētajiem saistītos datus gan DNS, gan daktiloskopijas datu apmaiņā, un 
tādējādi ir apstiprinājusi savu nodomu piemērot pilnīgu savstarpīgumu arī turpmākajās drošības 
attiecībās ar Savienību.

Tādēļ bez šīs būtiskās informācijas un ņemot vērā to, ka pašreizējā Padomes īstenošanas 
lēmuma projekta termiņš noteikti būtu ierobežots līdz 2020. gada 31. decembrim un to varētu 
izbeigt pat pēc 2020. gada 15. jūnija, referents uzskata, ka īstenošanas lēmums, lai ļautu 
Apvienotajai Karalistei veikt daktiloskopijas datu automatizētu meklēšanu un saņemt un sniegt 
personas datus saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 9. pantu, pašreizējos apstākļos nebūtu 
jāpieņem. 

Padomes īstenošanas lēmuma projekts ir balstīts uz tiesību aktu, kas pieņemts saskaņā ar bijušo 
Eiropas Savienības līguma kādreizējo trešo pīlāru. Saskaņā ar 39. panta 1. punktu bijušajā 
Līgumā par Eiropas Savienību, kuru Tiesa ir atzinusi par joprojām piemērojamu saskaņā ar 36. 
protokola 9. pantu, kad Padome pieņem īstenošanas pasākumus, pamatojoties uz bijušā trešā 
pīlāra tiesību aktu kopumu, tai ir jāapspriežas ar Parlamentu, bet Padome var noteikt termiņu, 
līdz kuram Parlamentam jāsniedz atzinums. Saistībā ar iepriekšējiem dokumentu kopumiem 
attiecīgie referenti ierosināja Parlamentam piekrist īstenošanas aktam, un tādējādi 
apstiprinājums bez grozījumiem tika uzskatīts par lietderīgu (vienkāršota procedūra saskaņā ar 
Reglamenta 52. pantu). Šī procedūra tika uzskatīta par piemērotu, lai arī ievērotu Padomes 
noteikto termiņu. Tā kā referents uzskata, ka Parlamentam nevajadzētu piekrist ierosinātajam 
īstenošanas lēmuma projektam, tiek ievērota Reglamenta 59. pantā paredzētā procedūra 
ziņojuma sagatavošanai, kas ir piemērotāka.

7. Referenta ieteikumi

Tāpēc referents iesaka Parlamentam noraidīt Padomes īstenošanas lēmuma projektu un lūgt 
Padomi nepieņemt īstenošanas lēmuma projektu, kā arī nepieņemt nekādu lēmumu šajā 
sakarībā, kamēr nav iegūtas AK sniegtas garantijas attiecībā uz pilnīgu savstarpīgumu un datu 
aizsardzību, kā arī kamēr sarunu gaitā nav apspriests un noslēgts jaunais tiesiskais regulējums 
attiecībā uz jauno partnerības sadarbību ar Apvienoto Karalisti.
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