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GROZĪJUMI 001-041 
iesniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Ziņojums
Jeroen Lenaers A9-0254/2020
Secīgie grozījumi ETIAS: policijas un tiesu iestāžu sadarbība

Regulas priekšlikums (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA, ar ko paredz 
nosacījumus piekļuvei citām ES 
informācijas sistēmām un groza Regulu 
(ES) 2018/1862 un Regulu (ES) gggg/xxx 
[ECRIS-TCN]

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA, ar ko paredz 
nosacījumus piekļuvei citām ES 
informācijas sistēmām un groza Regulu 
(ES) 2018/1862, Regulu (ES) 2019/816 un 
Regulu (ES) 2019/818

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. aspvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Šajā regulā ir noteikts, kā īstenot šo 
sadarbspēju un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem ETIAS automatizētā procesā 
aplūko datus, ko glabā citās ES 
informācijas sistēmās, un Eiropola datus, 
lai konstatētu informācijas atbilsmes. 
Tāpēc ir jāgroza Eiropas Parlamenta un 

(4) Šajā regulā ir noteikts, kā īstenot šo 
sadarbspēju un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem ETIAS automatizētā procesā 
aplūko datus, ko glabā citās ES 
informācijas sistēmās, un Eiropola datus, 
lai konstatētu informācijas atbilsmes. 
Tāpēc ir jāgroza Eiropas Parlamenta un 
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Padomes Regulas (ES) 2018/1862 (SIS – 
policija)26 un (ES) gggg/xxxx (ECRIS-
TCN)27, lai ETIAS centrālo sistēmu 
pieslēgtu citām ES informācijas sistēmām 
un Eiropola datiem un lai precizētu, kādi 
dati tiks nosūtīti uz un no minētajām ES 
informācijas sistēmām un Eiropola datiem.

Padomes Regulas (ES) 2018/1862 (SIS – 
policija)26, (ES) 2019/816 (ECRIS-TCN)27, 
un (ES) 2019/818 (Sadarbspēja – 
policija)27a, lai ETIAS centrālo sistēmu 
pieslēgtu citām ES informācijas sistēmām 
un Eiropola datiem un lai precizētu, kādi 
dati tiks nosūtīti uz un no minētajām ES 
informācijas sistēmām un Eiropola datiem.

__________________ __________________
26 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1862 (2018. gada 28. 
novembris) par Šengenas Informācijas 
sistēmas (SIS) izveidi, darbību un 
izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu 
iestāžu sadarbībā krimināllietās un ar ko 
groza un atceļ Padomes Lēmumu 
2007/533/TI un atceļ Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1986/2006 
un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES (OV 
L 312, 7.12.2018., 56. lpp.).

26 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1862 (2018. gada 28. 
novembris) par Šengenas Informācijas 
sistēmas (SIS) izveidi, darbību un 
izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu 
iestāžu sadarbībā krimināllietās un ar ko 
groza un atceļ Padomes Lēmumu 
2007/533/TI un atceļ Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1986/2006 
un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES (OV 
L 312, 7.12.2018., 56. lpp.).

27 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) GGGG/xxx .. (OV L , [...]., [...]. lpp.).

27 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2019/816 (2019. gada 17. aprīlis), ar 
ko Eiropas Sodāmības reģistru 
informācijas sistēmas papildināšanai 
izveido centralizētu sistēmu (ECRIS-TCN) 
tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir 
informācija par notiesājošiem 
spriedumiem par trešo valstu 
valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, 
un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1726 
(OV L 135, 22.5.2019., 1. lpp.).
27a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2019/818 (2019. gada 
20. maijs), ar ko izveido satvaru ES 
informācijas sistēmu sadarbspējai 
policijas un tiesu iestāžu sadarbības, 
patvēruma un migrācijas jomā un groza 
Regulas (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 
un (ES) 2019/816 (OV L 135, 22.5.2019., 
85. lpp.).

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai nodrošinātu efektivitāti un 
samazinātu izmaksas, ETIAS vajadzētu, kā 
paredzēts Regulas (ES) 2018/1240 6. panta 
3. punktā, atkalizmantot aparatūras un 
programmatūras sastāvdaļas, kas 
izstrādātas ieceļošanas/izceļošanas sistēmai 
(IIS) koplietojama personu identitātes 
repozitorija izveides vajadzībām. Šis 
repozitorijs, ko izmanto gan ETIAS 
pieteikumu iesniedzēju, gan IIS reģistrētu 
trešo valstu valstspiederīgo burtciparu 
identitātes datu glabāšanai, būtu jāizstrādā 
tā, lai to būtu iespējams paplašināt, 
nākotnē izveidojot Kopējo personu 
identitātes repozitoriju. Tāpat arī 
jaunizveidojamais rīks, kas ETIAS ļautu 
salīdzināt savus datus ar visu pārējo 
sistēmu datiem, aplūkojot tos vienā 
vienīgā vaicājumā, būtu jāizstrādā tā, lai 
tas nākotnē varētu kļūt par Eiropas 
meklēšanas portālu.

(6) Lai nodrošinātu efektivitāti un 
samazinātu izmaksas, ETIAS vajadzētu, kā 
paredzēts Regulas (ES) 2018/1240 6. panta 
3. punktā, atkalizmantot aparatūras un 
programmatūras sastāvdaļas, kas 
izstrādātas ieceļošanas/izceļošanas sistēmai 
(IIS) koplietojama personu identitātes 
repozitorija izveides vajadzībām. Šis 
repozitorijs, ko izmanto gan ETIAS 
pieteikumu iesniedzēju, gan IIS reģistrētu 
trešo valstu valstspiederīgo burtciparu 
identitātes datu glabāšanai, būtu jāizstrādā 
tā, lai to būtu iespējams paplašināt.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Eiropas meklēšanas portāls (ESP), 
kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2019/8171a, ļaus 
salīdzināt datus, ko glabā ETIAS, ar 
datiem, ko glabā visās pārējās ES 
informācijas sistēmās, izmantojot vienu 
vienīgu vaicājumu.
______________
1a. Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2019/817 (2019. gada 
20. maijs), ar ko izveido satvaru ES 
informācijas sistēmu sadarbspējai robežu 
un vīzu jomā un groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 767/2008, (ES) 2016/399, (ES) 
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2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 
2018/1726 un (ES) 2018/1861 un 
Padomes Lēmumus 2004/512/EK un 
2008/633/TI (OV L 135, 22.5.2019., 
27. lpp.).

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu ETIAS mērķu 
pilnīgu sasniegšanu, kā arī veicinātu 
Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) 
mērķus, automatizēto pārbaužu darbības 
jomā ir jāiekļauj jauna brīdinājumu 
kategorija, kas ieviesta pēc nesenās SIS 
pārskatīšanas, proti, brīdinājumi par 
personām, uz kurām attiecas izmeklēšanas 
pārbaudes.

(8) Lai nodrošinātu ETIAS mērķu 
pilnīgu sasniegšanu, kā arī veicinātu 
Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) 
mērķus, automatizēto pārbaužu darbības 
jomā ir jāiekļauj jaunas brīdinājumu 
kategorijas, kas ieviestas pēc nesenās SIS 
pārskatīšanas, proti, brīdinājumi par 
personām, uz kurām attiecas izmeklēšanas 
pārbaudes, un brīdinājumi par trešo valstu 
valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas 
atgriešanas lēmums.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2018/xxxx29 
[ECRIS-TCN] un Regulā (ES) 2018/1240 
pausto nodomu ETIAS būtu jāspēj 
pārbaudīt, vai pastāv atbilsmes starp 
datiem ETIAS pieteikumu datnēs un 
Eiropas Sodāmības reģistru informācijas 
sistēmas par trešo valstu 
valstspiederīgajiem (“ECRIS-TCN”) 
datiem, kuri ir iekļauti Kopējā personu 
identitātes repozitorijā (“CIR”), attiecībā 
uz to, kurām dalībvalstīm ir informācija par 
notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu 
valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem 
saistībā ar teroristu nodarījumu vai citu 

(10) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2019/816 un Regulā 
(ES) 2018/1240 pausto nodomu ETIAS 
būtu jāspēj pārbaudīt, vai pastāv atbilsmes 
starp datiem ETIAS pieteikumu datnēs un 
Eiropas Sodāmības reģistru informācijas 
sistēmas par trešo valstu 
valstspiederīgajiem (“ECRIS-TCN”) 
datiem, kuri ir iekļauti Kopējā personu 
identitātes repozitorijā (“CIR”), attiecībā 
uz to, kurām dalībvalstīm ir informācija par 
notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu 
valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem 
saistībā ar teroristu nodarījumu iepriekšējo 
20 gadu laikā vai citu smagu noziedzīgu 
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smagu noziedzīgu nodarījumu. nodarījumu iepriekšējo 10 gadu laikā, kas 
uzskaitīts Regulas (ES) 2018/1240 
pielikumā, ja minētie noziedzīgie 
nodarījumi ir sodāmi saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem, piemērojot brīvības 
atņemšanu vai ar brīvības atņemšanu 
saistītu drošības līdzekli, kura 
maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi.

__________________ __________________
29 [Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) gggg/xx .. (OV L , [...]., [...]. 
lpp.)]

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Dalībvalstis jau vāc un apstrādā 
trešo valstu valstspiederīgo un 
bezvalstnieku datus ECRIS-TCN regulas 
vajadzībām. Ar šo regulu nebūtu jāuzliek 
dalībvalstīm pienākums grozīt vai 
paplašināt trešo valstu valstspiederīgo un 
bezvalstnieku datus, kas jau tiek vākti 
saskaņā ar ECRIS-TCN regulu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Tādēļ būtu jāgroza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2018/1862 (SIS – policija) un (ES) 
gggg/xxx [ECRIS-TCN].

(22) Tādēļ būtu jāgroza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2018/1862 (SIS – policija) un (ES) 
2019/816 (ECRIS-TCN), un (ES) 
2019/818 (Sadarbspēja – policija).
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2018/1862
44. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ETIAS valsts vienības varētu 
manuāli apstrādāt ETIAS pieteikumus 
saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1240 8. 
pantu.”;

(g) ETIAS valsts vienības varētu 
manuāli apstrādāt ETIAS pieteikumus 
saskaņā ar Regulas (ES) 
2018/1240 8. pantu.”;

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Regula (ES) 2018/1862
50.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Regulas (ES) 
2018/1240 7. pantu Eiropas Robežu un 
krasta apsardzes aģentūrā izveidotajai 
ETIAS centrālajai vienībai, lai veiktu tai ar 
Regulu (ES) 2018/1240 uzticētos 
uzdevumus, ir tiesības piekļūt SIS un 
meklēt tajā ievadītos attiecīgos datus. Šādai 
piekļuvei un meklēšanai piemēro šīs 
regulas 50. panta 4.–8. punktu.

1. Saskaņā ar Regulas (ES) 
2018/1240 7. pantu Eiropas Robežu un 
krasta apsardzes aģentūrā izveidotajai 
ETIAS centrālajai vienībai, lai veiktu tai ar 
Regulu (ES) 2018/1240 uzticētos 
uzdevumus, ir tiesības piekļūt SIS un 
meklēt tajā ievadītos attiecīgos datus 
saskaņā ar minētās regulas 11. panta 8. 
punktu. Šādai piekļuvei un meklēšanai 
piemēro šīs regulas 50. panta 4.–8. punktu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Regula (ES) 2018/1862
50.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ETIAS centrālās vienības veiktajā 
pārbaudē tiek apstiprināta atbilstība starp 
ETIAS pieteikuma datnēs reģistrētajiem 
datiem un brīdinājumu SIS, piemēro 
Regulas (ES) 2018/1240 23., 24. un 26. 

2. Ja ETIAS centrālās vienības veiktajā 
pārbaudē saskaņā ar Regulas (ES) 
2018/1240 22. pantu un 23. panta 
2. punktu tiek apstiprināta atbilstība starp 
ETIAS pieteikuma datnēs reģistrētajiem 
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pantu. datiem un brīdinājumu SIS vai ja joprojām 
pastāv šaubas, piemēro Regulas (ES) 
2018/1240 23., 24. un 26. pantu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Regula (ES) 2018/1862
50.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No ETIAS darbības sākuma, kā 
paredzēts Regulas (ES) 2018/1240 88. 
panta 1. punktā, SIS centrālā sistēma ir 
savienota ar Regulas (ES) 2018/1240 11. 
pantā minēto rīku, lai būtu iespējams veikt 
minētajā pantā paredzēto automatizēto 
apstrādi.

1. No ETIAS darbības sākuma, kā 
paredzēts Regulas (ES) 
2018/1240 88. panta 1. punktā, SIS 
centrālā sistēma ir savienota ar ESP, lai 
būtu iespējams veikt 11. pantā paredzēto 
automatizēto apstrādi.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Regula (ES) 2018/1862
50.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai veiktu pārbaudes, kas minētas 
Regulas (ES) 2018/1240 20. panta 2. 
punkta a), d) apakšpunktā un 
m) apakšpunkta i) punktā un 23. pantā, 
ETIAS centrālā sistēma izmanto minētās 
regulas 11. pantā minēto rīku, lai saskaņā 
ar minētās regulas 11. panta 8. punktu 
salīdzinātu Regulas (ES) 2018/1240 11. 
panta 5. punktā minētos datus ar SIS 
datiem.

3. Lai veiktu pārbaudes, kas minētas 
Regulas (ES) 2018/1240 20. panta 
2. punkta a), d) apakšpunktā un 
m) apakšpunkta i) punktā, 23. panta 
1. punktā, 24. panta 6. punkta 
c) apakšpunkta ii) punktā un 54. panta 
1. punkta b) apakšpunktā, ETIAS centrālā 
sistēma izmanto ESP, lai saskaņā ar 
minētās regulas 11. panta 8. punktu 
salīdzinātu Regulas (ES) 
2018/1240 11. panta 5. punktā minētos 
datus ar SIS datiem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
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Regula (ES) 2018/1862
50.b pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja SIS tiek ievadīts jauns brīdinājums, kā 
minēts Regulas (ES) 2018/1240 41. panta 
3. punktā, par ceļošanas dokumentu, par ko 
paziņots, ka tas ir pazaudēts, nozagts, 
nelikumīgi piesavināts vai atzīts par 
nederīgu, SIS, izmantojot automatizētu 
apstrādi un minētās regulas 11. pantā 
minēto rīku, nosūta informāciju par šo 
brīdinājumu ETIAS centrālajai sistēmai, lai 
pārbaudītu, vai šis jaunais brīdinājums 
atbilst kādai esošai ceļošanas atļaujai.

Ja SIS tiek ievadīts jauns brīdinājums, kā 
minēts Regulas (ES) 2018/1240 41. panta 
3. punktā, par ceļošanas dokumentu, par ko 
paziņots, ka tas ir pazaudēts, nozagts, 
nelikumīgi piesavināts vai atzīts par 
nederīgu, SIS, izmantojot automatizētu 
apstrādi un ESP, nosūta informāciju par šo 
brīdinājumu ETIAS centrālajai sistēmai, lai 
pārbaudītu, vai šis jaunais brīdinājums 
atbilst kādai esošai ceļošanas atļaujai.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grozījumi Regulā (ES) gggg/xxxx 
[ECRIS-TCN]

Grozījumi Regulā (ES) 2019/816

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulu gggg/xxxx (ECRIS-TCN regula) 
groza šādi,:44 45:

Regulu 2019/816 (ECRIS-TCN regula) 
groza šādi,:44 45:

_________________ _________________
44 Šajos grozījumos ir ņemts vērā 
Komisijas priekšlikums, COM (2017) 344 
final.

44 Šajos grozījumos ir ņemts vērā 
Komisijas priekšlikums, COM (2017) 344 
final.

45 Numerācijā ņemti vērā grozījumi, kas 
šajā regulā izdarīti ar priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko 
izveido satvaru ES informācijas sistēmu 
sadarbspējai (policijas un tiesu iestāžu 

45 Numerācijā ņemti vērā grozījumi, kas 
šajā regulā izdarīti ar priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko 
izveido satvaru ES informācijas sistēmu 
sadarbspējai (policijas un tiesu iestāžu 
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sadarbība, patvērums un migrācija), 
COM (2018) 480 final.

sadarbība, patvērums un migrācija), 
COM (2018) 480 final.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2019/816
1. pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“(d) paredz nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem ECRIS-TCN sistēmā iekļautos 
datus var izmantot robežu pārvaldības 
nolūkā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2018/1240*.

“(d) paredz nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem ETIAS centrālā vienība var 
izmantot ECRIS-TCN sistēmā iekļautos 
trešo valstu valstspiederīgo vai 
bezvalstnieku datus, lai atbalstītu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2018/1240* 4. panta a) punktā paredzēto 
mērķi noteikt, vai ETIAS pieteikuma 
iesniedzēju klātbūtne dalībvalstu teritorijā 
radītu drošības riskus.

_________________ _________________

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1240 
(2018. gada 12. septembris), ar ko izveido 
Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju 
sistēmu (ETIAS) un groza Regulas (ES) 
Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 
2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 
2017/2226 (OV L 236, 19.9.2018., 
1. lpp.)”;

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1240 
(2018. gada 12. septembris), ar ko izveido 
Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju 
sistēmu (ETIAS) un groza Regulas (ES) 
Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 
2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 
2017/2226 (OV L 236, 19.9.2018., 
1. lpp.)”;

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa
Regula (ES) 2019/816
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu piemēro tādu trešo valstu 
valstspiederīgo identitātes informācijas 
apstrādei, attiecībā uz kuriem dalībvalstīs ir 
pieņemti notiesājoši spriedumi, ar mērķi 

Šo regulu piemēro tādu trešo valstu 
valstspiederīgo identitātes informācijas 
apstrādei, attiecībā uz kuriem dalībvalstīs ir 
pieņemti notiesājoši spriedumi, ar mērķi 
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identificēt dalībvalsti(-is), kur šādi 
notiesājoši spriedumi ir pieņemti, kā arī 
robežu pārvaldības nolūkā [un lai 
atvieglotu personu pareizu identifikāciju 
un palīdzētu to veikt].

identificēt dalībvalsti(-is), kur šādi 
notiesājoši spriedumi ir pieņemti.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa
Regula (ES) 2019/816
2. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu arī atvieglo un palīdz veikt 
personu pareizu identifikāciju saskaņā ar 
šo regulu un Regulu (ES) 2019/818.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa
Regula (ES) 2019/816
2. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula arī atbalsta Regulas (ES) 
2018/1240 4. panta a) punktā paredzēto 
mērķi noteikt, vai ETIAS pieteikuma 
iesniedzēju klātbūtne dalībvalstu teritorijā 
radītu drošības riskus.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa
Regula (ES) 2019/816
2. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktu, šīs regulas noteikumus, kas 
attiecas uz trešo valstu valstspiederīgajiem, 

Izņemot noteikumus, kas attiecas uz 
Regulas (ES) 2018/1240 4. panta 
a) punktu, un 5. panta 1. punkta b) 
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piemēro arī Savienības pilsoņiem, kuriem 
ir arī kādas trešās valsts valstspiederība un 
par kuriem ir pieņemti notiesājoši 
spriedumi dalībvalstīs.”;

apakšpunkta ii) punktu, šīs regulas 
noteikumus, kas attiecas uz trešo valstu 
valstspiederīgajiem, piemēro arī Savienības 
pilsoņiem, kuriem ir arī kādas trešās valsts 
valstspiederība un par kuriem ir pieņemti 
notiesājoši spriedumi dalībvalstīs.”;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 2019/816
3. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) f apakšpunktu aizstāj ar šādu: (a) panta 6) punktu aizstāj ar šādu:

“(f) “kompetentās iestādes” ir centrālās 
iestādes un Savienības struktūras 
(Eurojust, Eiropols, Eiropas Prokuratūra, 
ETIAS centrālā vienība, kas izveidota 
Eiropas Robežu un krasta apsardzes 
aģentūras ietvaros), kuras ir kompetentas 
piekļūt ECRIS-TCN sistēmai vai veikt 
vaicājumus tajā saskaņā ar šo regulu;”;

“(6) “kompetentās iestādes” ir centrālās 
iestādes un Eurojust, Eiropols, Eiropas 
Prokuratūra un saskaņā ar Regulas (ES) 
2018/1240 7. pantu izveidotā ETIAS 
centrālā vienība, kuras ir kompetentas 
piekļūt ECRIS-TCN sistēmai vai veikt 
vaicājumus tajā saskaņā ar šo regulu;”; ”;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2019/816
3. pants – t un u apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pievieno šādus apakšpunktus: svītrots
“(t) “teroristu nodarījums” ir 
nodarījums, kas atbilst vai ir līdzvērtīgs 
vienam no nodarījumiem, kas minēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/541*;
(u) “smags noziedzīgs nodarījums” ir 
nodarījums, kas atbilst vai ir līdzvērtīgs 
kādam no Padomes Pamatlēmumā 
2002/584/TI** 2. panta 2. punktā 
minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem, 
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ja tas ir sodāms saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem, piemērojot brīvības atņemšanu vai 
ar brīvības atņemšanu saistītu drošības 
līdzekli, kura maksimālais ilgums ir 
vismaz trīs gadi.
_____________
* Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2017/541 (2017. gada 15. 
marts) par terorisma apkarošanu un ar ko 
aizstāj Padomes Pamatlēmumu 
2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 
2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6. lpp.)
** Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI 
(2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas 
apcietināšanas orderi un par nodošanas 
procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 
18.7.2002., 1. lpp.)”;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 2019/816
5. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attiecīgā gadījumā atzīme, kas 
norāda, ka attiecīgā persona ir notiesāta 
par teroristu nodarījumu vai citu smagu 
noziedzīgu nodarījumu, un šādos 
gadījumos — notiesāšanas dalībvalsts(-u) 
kods(-i).”;

(c) attiecīgā gadījumā atzīme, kas 
Regulas (ES) 2018/1240 vajadzībām 
norāda, ka attiecīgais trešās valsts 
valstspiederīgais ir iepriekšējo 20 gadu 
laikā ticis notiesāts par teroristu 
nodarījumu vai iepriekšējo 10 gadu laikā 
ticis notiesāts par kādu citu noziedzīgu 
nodarījumu, kas uzskaitīts Regulas (ES) 
2018/1240 pielikumā, ja minētie 
noziedzīgie nodarījumi ir sodāmi saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem, piemērojot 
brīvības atņemšanu vai ar brīvības 
atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura 
maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, un 
šādos gadījumos — notiesāšanas 
dalībvalsts(-u) kods(-i).”;

Grozījums Nr. 25
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2019/816
5. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a [Kopējais personu identitātes 
repozitorijs (CIR) ietver datus, kas minēti 
1. punkta b) un c) apakšpunktā un 2. 
punktā, kā arī šādus 1. punkta a) 
apakšpunktā minētos datus: uzvārds; 
vārds(-i); dzimšanas datums; dzimšanas 
vieta (pilsēta un valsts), valstspiederība vai 
valstspiederības; dzimums; personas 
ceļošanas dokumenta(-u) veids un numurs, 
kā arī tā izdevējas iestādes nosaukums; un 
attiecīgā gadījumā iepriekšējie vārdi, 
pseidonīms(-i) un/vai pieņemtais(-ie) 
vārds(-i), kā arī — 1. punkta c) 
apakšpunktā minētajos gadījumos — 
notiesāšanas dalībvalsts kods. Atlikušos 
ECRIS-TCN datus glabā ECRIS-TCN 
centrālajā sistēmā.]”;

1.a Kopējais personu identitātes 
repozitorijs (CIR) ietver datus, kas minēti 
1. punkta b) un c) apakšpunktā un 2. 
punktā, kā arī šādus 1. punkta a) 
apakšpunktā minētos datus: uzvārds; 
vārds(-i); dzimšanas datums; dzimšanas 
vieta (pilsēta un valsts), valstspiederība vai 
valstspiederības; dzimums; attiecīgā 
gadījumā iepriekšējie vārdi, pseidonīms(-
i) un/vai pieņemtais(-ie) vārds(-i), 
personas ceļošanas dokumentu veids un 
numurs, izdevējas iestādes nosaukums, kā 
arī — 1. punkta c) apakšpunktā minētajos 
gadījumos — notiesāšanas dalībvalsts 
kods. Atlikušos ECRIS-TCN datus glabā 
ECRIS-TCN centrālajā sistēmā.”;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2019/816
5. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pievieno šādu punktu:
“6.a Atzīmes un notiesāšanas 
dalībvalsts(-u) kods(-i), kas minēti šā 
panta 1. punkta c) apakšpunktā, ir 
pieejami un tos var meklēt tikai ETIAS 
centrālajā sistēmā, lai veiktu pārbaudi 
saskaņā ar šīs regulas 7.a pantu saistībā 
ar Regulas (ES) 2018/1240 20. panta 
2. punkta n) apakšpunktu, ja pēc minētās 
regulas 11. pantā paredzētās 
automatizētās apstrādes ir konstatētas 
informācijas atbilsmes.
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Neskarot pirmo daļu, atzīmes un 
notiesāšanas dalībvalsts(-u) kods, kas 
minēti 1. punkta c) apakšpunktā, nav 
redzami nevienai citai iestādei kā vien 
notiesāšanas dalībvalsts centrālajai 
iestādei, kas izveidojusi reģistra ierakstu 
ar atzīmi.”

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) 2019/816
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) regulas 7. panta 5. punktu aizstāj ar 
šādu:

(5) regulas 7. panta 7. punktu aizstāj ar 
šādu:

“5. Informācijas atbilsmes gadījumā 
centrālā sistēma [vai kopējais personu 
identitātes repozitorijs (CIR)] automātiski 
sniedz kompetentajai iestādei informāciju 
par dalībvalsti(-īm), kuras(-u) rīcībā ir 
sodāmības reģistra informācija par trešās 
valsts valstspiederīgo, kā arī attiecīgo 5. 
panta 1. punktā minēto atsauces numuru(-
us) un jebkādu atbilstošu identitātes 
informāciju. Šādu identitātes informāciju 
izmanto tikai, lai pārbaudītu attiecīgā trešās 
valsts valstspiederīgā identitāti. Centrālajā 
sistēmā veiktās meklēšanas rezultātu var 
izmantot tikai, lai iesniegtu lūgumu sniegt 
informāciju saskaņā ar Pamatlēmuma 
2009/315/TI 6. pantu, šīs regulas 16. panta 
4. punktā minēto pieprasījumu vai robežu 
pārvaldības nolūkā [un lai atvieglotu 
ECRIS-TCN sistēmā reģistrēto personu 
pareizu identifikāciju un palīdzētu to 
veikt].”;

“7. Informācijas atbilsmes gadījumā 
centrālā sistēma vai kopējais personu 
identitātes repozitorijs (CIR) automātiski 
sniedz kompetentajai iestādei informāciju 
par dalībvalsti(-īm), kuras(-u) rīcībā ir 
sodāmības reģistra informācija par trešās 
valsts valstspiederīgo, kā arī attiecīgo 
atsauces numuru(-us) un jebkādu atbilstošu 
identitātes informāciju. Šādu identitātes 
informāciju izmanto tikai, lai pārbaudītu 
attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā 
identitāti. Centrālajā sistēmā veiktās 
meklēšanas rezultātu var izmantot tikai, lai 
iesniegtu lūgumu sniegt informāciju 
saskaņā ar Pamatlēmuma 2009/315/TI 
6. pantu, šīs regulas 17. panta 3. punktā 
minēto pieprasījumu vai lai atvieglotu 
personu pareizu identifikāciju un palīdzētu 
to veikt un lai atbalstītu Regulas (ES) 
2018/1240 4. panta a) punktā paredzēto 
mērķi noteikt, vai ETIAS pieteikuma 
iesniedzēju klātbūtne dalībvalstu teritorijā 
radītu drošības risku.”;

Grozījums Nr. 28
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2019/816
7.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Regulas (ES) 
2018/1240 7. pantu Eiropas Robežu un 
krasta apsardzes aģentūrā izveidotajai 
ETIAS centrālajai vienībai, lai veiktu tai ar 
Regulu (ES) 2018/1240 uzticētos 
uzdevumus, ir tiesības piekļūt un meklēt 
ECRIS-TCN datus [kopējā personu 
identitātes repozitorijā (CIR)]. Tomēr tai ir 
piekļuve tikai tiem datu ierakstiem, kuriem 
ir pievienota atzīme saskaņā ar šīs regulas 
5. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

1. Saskaņā ar Regulas (ES) 
2018/1240 7. pantu ETIAS centrālajai 
vienībai, lai veiktu tai ar Regulu (ES) 
2018/1240 uzticētos uzdevumus, ir tiesības 
piekļūt un meklēt ECRIS-TCN datus 
kopējā personu identitātes repozitorijā 
(CIR). Tomēr tai ir piekļuve saskaņā ar 
minētās regulas 11. panta 8. punktu tikai 
tiem datu ierakstiem, kuriem ir pievienota 
atzīme saskaņā ar šīs regulas 5. panta 1. 
punkta c) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2019/816
7.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. [CIR] ir savienots ar Regulas (ES) 
2018/1240 11. pantā minēto rīku, lai būtu 
iespējams veikt minētajā pantā paredzēto 
automatizēto apstrādi.

2. CIR ir savienots ar ESP, lai būtu 
iespējams veikt Regulas (ES) 2018/1240 
11. pantā paredzēto automatizēto apstrādi. .

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2019/816
7.a pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veiktu pārbaudes, kas minētas Regulas 
(ES) 2018/1240 20. panta 2. punkta n) 
apakšpunktā, ETIAS centrālā sistēma 
izmanto Regulas (ES) 2018/1240 11. 
pantā minēto rīku, lai saskaņā ar šīs 

Lai veiktu pārbaudes, kas minētas Regulas 
(ES) 2018/1240 20. panta 2. punkta 
n) apakšpunktā, ETIAS centrālā sistēma 
izmanto ESP, lai saskaņā ar šīs regulas 
5. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 
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regulas 5. panta 1. punkta c) apakšpunktu 
un minētās regulas 11. panta 8. punktu 
salīdzinātu ETIAS datus ar ECRIS-TCN 
[kopējā personu identitātes repozitorijā 
(CIR)] datiem, kuriem pievienota atzīme, 
izmantojot II pielikuma tabulā norādītās 
atbilstības.”;

minētās regulas 11. panta 8. punktu 
salīdzinātu ETIAS datus ar ECRIS-TCN 
[kopējā personu identitātes repozitorijā 
(CIR)] datiem, kuriem pievienota atzīme, 
izmantojot II pielikuma tabulā norādītās 
atbilstības.”;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/816
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“2. Beidzoties 1. punktā minētajam datu 
glabāšanas periodam, notiesāšanas 
dalībvalsts centrālā iestāde no centrālās 
sistēmas [un no kopējā personu identitātes 
repozitorija] dzēš datu ierakstus, tostarp 
visus pirkstu nospiedumus, sejas attēlus 
vai atzīmes, kā minēts 5. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā. Gadījumos, kad dati, kas 
saistīti ar notiesājošu spriedumu par 
teroristu nodarījumu vai citu smagu 
noziegumu, kā minēts 5. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā, tiek dzēsti no valsts 
sodāmības reģistra, bet informācija par 
citiem tās pašas personas notiesājošiem 
spriedumiem tiek saglabāta, no datu 
ieraksta tiek izņemta tikai 5. panta 1. 
punkta c) apakšpunktā minētā atzīme. Ja 
iespējams, šī dzēšana notiek automātiski 
un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā vienu 
mēnesi pēc datu glabāšanas termiņa 
beigām.”;

“2. Beidzoties 1. punktā minētajam datu 
glabāšanas periodam, notiesāšanas 
dalībvalsts centrālā iestāde no centrālās 
sistēmas un no kopējā personu identitātes 
repozitorija dzēš datu ierakstus, tostarp 
visus pirkstu nospiedumu datus, sejas 
attēlus vai atzīmes, kā minēts 5. panta 
1. punkta c) apakšpunktā. Dzēšanu, ja 
iespējams, veic automātiski un jebkurā 
gadījumā ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc 
tam, kad beidzies saglabāšanas periods.

Ja saglabāšanas perioda izbeigšanās skar 
atzīmes, kas minētas 5. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā, notiesāšanas dalībvalsts 
centrālā iestāde izdzēš atzīmes no 
centrālās sistēmas un no kopējā personu 
identitātes repozitorija. Šo dzēšanu veic 
automātiski.”;
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/816
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) regulas 22. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:

(8) regulas 24. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:

“1. Centrālajā sistēmā [un CIR] iekļautos 
datus apstrādā tikai, lai identificētu 
dalībvalsti(-is), kam ir sodāmības reģistra 
informācija par trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kā arī robežu 
pārvaldības nolūkā [un lai atvieglotu 
ECRIS-TCN sistēmā reģistrēto personu 
pareizu identifikāciju un palīdzētu to 
veikt].”;

“1. Centrālajā sistēmā un CIR iekļautos 
datus apstrādā tikai, lai identificētu 
dalībvalsti(-is), kam ir sodāmības reģistra 
informācija par trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kā arī lai atvieglotu 
personu pareizu identifikāciju un palīdzētu 
to veikt un lai atbalstītu Regulas (ES) 
2018/1240 4. panta a) punktā paredzēto 
mērķi noteikt, vai ETIAS pieteikuma 
iesniedzēju klātbūtne dalībvalstu teritorijā 
radītu drošības risku.”;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) regulas 30. panta 4. punkta otro daļu 
aizstāj ar šādu:

(9) regulas 32. panta 3. punkta otro daļu 
aizstāj ar šādu:

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) 2019/816
30. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katru mēnesi eu-LISA iesniedz Komisijai 
statistikas datus, bez individuālas 
identificēšanas iespējas attiecībā uz tādas 
informācijas reģistrēšanu, glabāšanu un 
apmaiņu, kas iegūta no sodāmības 

Katru mēnesi eu-LISA iesniedz Komisijai 
statistikas datus attiecībā uz tādas 
informācijas reģistrēšanu, glabāšanu un 
apmaiņu, kas iegūta no sodāmības 
reģistriem, izmantojot ECRIS-TCN 
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reģistriem, izmantojot ECRIS-TCN 
sistēmu un ECRIS ieteicamo īstenošanas 
programmatūru, tostarp par datu 
ierakstiem, kuros iekļauta atzīme saskaņā 
ar 5. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

sistēmu un ECRIS ieteicamo īstenošanas 
programmatūru, tostarp par datu 
ierakstiem, kuros iekļauta atzīme saskaņā 
ar 5. panta 1. punkta c) apakšpunktu. Eu-
LISA nodrošina, ka no šiem statistikas 
datiem nav iespējams identificēt personas.  
Pēc Komisijas pieprasījuma eu-LISA 
sniedz tai statistikas datus par konkrētiem 
aspektiem, kas saistīti ar šīs regulas 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (ES) 2019/816
29.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a pants 31.a pants

Reģistra ierakstu glabāšana ETIAS 
vajadzībām

Reģistra ierakstu glabāšana sadarbspējas 
nodrošināšanai ar ETIAS

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (ES) 2019/816
29.a pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz šīs regulas 7.a pantā 
minētajiem vaicājumiem par katru ECRIS-
TCN datu apstrādes darbību, kas veikta 
[kopējā personu identitātes repozitorijā] un 
ETIAS, glabā reģistra ierakstu saskaņā ar 
šo pantu un Regulas (ES) Nr. 2018/1240 
69. pantu.”;

Attiecībā uz šīs regulas 7.a pantā 
minētajiem vaicājumiem par katru ECRIS-
TCN datu apstrādes darbību, kas veikta 
kopējā personu identitātes repozitorijā un 
ETIAS, glabā reģistra ierakstu saskaņā ar 
šo pantu un Regulas (ES) Nr. 2018/1240 
69. pantu.”;

Grozījums Nr. 37
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2019/816
36. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) regulas 36. pantā iekļauj 
8.a punktu:
“8.a Vienu gadu pēc ECRIS-TCN 
sistēmas darbības sākuma Komisija 
novērtē, vai ETIAS sistēmas vaicājumu 
veikšana ECRIS-TCN sistēmā ir bijusi 
nepieciešama, lai atbalstītu Regulas (ES) 
2018/1240 4. panta a) punktā paredzēto 
mērķi noteikt, vai ETIAS pieteikuma 
iesniedzēju klātbūtne dalībvalstu teritorijā 
radītu drošības riskus. Komisija 
novērtējumu nosūta Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas 
Savienības Pamattiesību aģentūrai.”

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2019/816
36. pants – 10. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) regulas 36. panta 10. punktā 
iekļauj šādu apakšpunktu:
“(aa) tas, cik lielā mērā, balstoties 
uz attiecīgajiem statistikas datiem un 
papildu informāciju no dalībvalstīm, 
ETIAS sistēmas vaicājumu veikšana 
ECRIS-TCN sistēmā ir bijusi 
nepieciešama, lai atbalstītu Regulas (ES) 
2018/1240 4. panta a) punktā paredzēto 
mērķi noteikt, vai ETIAS pieteikuma 
iesniedzēju klātbūtne dalībvalstu teritorijā 
radītu drošības riskus;
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Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11. punkts
Regula (ES) 2019/816
II Pielikums – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Regulas (ES) 2018/1240 17. panta 2. 
punktā minētie dati, ko nosūta ETIAS 
centrālā sistēma

Atbilstošie ECRIS-TCN dati, kas minēti šīs 
regulas 5. panta 1. punktā, [kopējā personu 
identitātes repozitorijā], attiecībā uz kuriem 
būtu jāmeklē un jāsalīdzina ETIAS dati

uzvārds uzvārds,

uzvārds piedzimstot iepriekšējais(-ie) vārds(-i), ja tāds(-i) ir,

vārds(-i) vārds(-i) vārds(-i) vārds(-i)

citi vārdi (pieņemtais vārds(-i), skatuves 
vārds(-i), izmantotais vārds(-i))

pseidonīms un/vai pieņemtais(-ie) vārds(-i)

dzimšanas datums dzimšanas datums

dzimšanas vieta dzimšanas vieta (pilsēta un valsts);

dzimšanas valsts dzimšanas vieta (pilsēta un valsts);

dzimums dzimums,

pašreizējā valstspiederība valstspiederība vai valstspiederības

citas valstspiederības (ja tādas ir) valstspiederība vai valstspiederības

ceļošanas dokumenta veids personas identifikācijas dokumenta veids

ceļošanas dokumenta numurs personas identifikācijas dokumenta numurs

ceļošanas dokumenta izdošanas valsts izdevējas iestādes nosaukums

Grozījums

Regulas (ES) 2018/1240 17. panta 2. 
punktā minētie dati, ko nosūta ETIAS 
centrālā sistēma

Atbilstošie ECRIS-TCN dati, kas minēti šīs 
regulas 5. panta 1. punktā, kopējā personu 
identitātes repozitorijā, attiecībā uz kuriem ir 
jāmeklē un jāsalīdzina ETIAS dati

uzvārds uzvārds,

uzvārds piedzimstot iepriekšējais(-ie) vārds(-i), ja tāds(-i) ir,

vārds(-i) vārds(-i) vārds(-i) vārds(-i)

citi vārdi (pieņemtais vārds(-i), skatuves 
vārds(-i), izmantotais vārds(-i))

pseidonīms un/vai pieņemtais(-ie) vārds(-i)

dzimšanas datums dzimšanas datums

dzimšanas vieta dzimšanas vieta (pilsēta un valsts);
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dzimšanas valsts dzimšanas vieta (pilsēta un valsts);

dzimums dzimums,

pašreizējā valstspiederība valstspiederība vai valstspiederības

citas valstspiederības (ja tādas ir) valstspiederība vai valstspiederības

ceļošanas dokumenta veids personas ceļošanas vai identifikācijas 
dokumenta veids

ceļošanas dokumenta numurs personas ceļošanas vai identifikācijas 
dokumenta numurs

ceļošanas dokumenta izdošanas valsts izdevējas iestādes nosaukums

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Grozījumi Regulā (ES) 2019/818 

(Sadarbspēja — policija)
Regulu (ES) 2019/818 groza šādi:
(1) regulas 18. pantā iekļauj šādu 
punktu:
“1.a Regulas (ES) 2018/1240 20. panta 
vajadzībām CIR arī glabā — loģistikas 
ziņā nošķirti no šā panta 1. punktā 
minētajiem datiem — Regulas (ES) 
2019/816 5. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētos datus. Regulas 
(ES) 2019/816 5. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētajiem datiem var 
piekļūt tikai tādā veidā, kā norādīts 
minētās regulas 5. panta 6.a punktā.”
(2) regulas 68. panta 1. punktā iekļauj 
šādu punktu:
“1.a Neskarot 1. punktu, Regulas (ES) 
2018/1240 20. pantā, 23. pantā, 24. panta 
6. punkta c) apakšpunkta ii) punktā, 
41. pantā un 54. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā noteiktajiem 
automatizētās apstrādes mērķiem ESP 
uzsāk darbības, kas aprobežojas tikai ar 
šiem mērķiem, tiklīdz ir izpildīti 
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nosacījumi, kas izklāstīti Regulas (ES) 
2018/1240 88. pantā.”.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no dienas, kas noteikta 
saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1240 96. 
panta otro daļu.

svītrots


