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PR_COD_1amCom

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 priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko ETIAS vajadzībām 
paredz nosacījumus piekļuvei citām ES informācijas sistēmām un groza Regulu (ES) 
2018/1240, Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (ES) 2017/2226 un Regulu (ES) 2018/1861
(COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2019)0004),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 77. panta 
2. punkta a, b un d apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi 
priekšlikumu (C9-0024/2019),

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

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A9-0255/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA, ar ko ETIAS 
vajadzībām paredz nosacījumus piekļuvei 
citām ES informācijas sistēmām un groza 
Regulu (ES) 2018/1240, Regulu (EK) 
Nr. 767/2008, Regulu (ES) 2017/2226 un 
Regulu (ES) 2018/1861

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA, ar ko ETIAS 
vajadzībām paredz nosacījumus piekļuvei 
citām ES informācijas sistēmām un groza 
Regulu (ES) 2018/1240, Regulu (EK) 
Nr. 767/2008, Regulu (ES) 2017/2226, 
Regulu (ES) 2018/817 un Regulu (ES) 
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2019/817

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) 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.

(5) 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.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) 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 
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(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) 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. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) 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.

(7) 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. 5

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
ETIAS centrālā vienība un ETIAS valstu 
vienības var aplūkot datus, kas tiek glabāti 
citās ES informācijas sistēmās ETIAS 
vajadzībām, būtu jāpapildina ar skaidriem 
un precīziem noteikumiem par ETIAS 
centrālās vienības un ETIAS valstu vienību 
piekļuvi datiem, par vaicājumu veidu un 
datu kategorijām, kas visos aspektos 

(10) Piekļuves tiesības un nosacījumi, 
saskaņā ar kuriem ETIAS centrālā vienība 
un ETIAS valstu vienības var aplūkot 
datus, kas tiek glabāti citās ES informācijas 
sistēmās ETIAS vajadzībām, būtu 
jāpapildina ar skaidriem un precīziem 
noteikumiem par ETIAS centrālās vienības 
un ETIAS valstu vienību piekļuvi datiem, 
par vaicājumu veidu un datu kategorijām, 
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nedrīkstētu pārsniegt apjomu, kāds ir 
absolūti nepieciešams šo struktūru 
pienākumu veikšanai. Tāpat ETIAS 
pieteikuma datnē glabātajiem datiem 
vajadzētu būt redzamiem tikai tām 
dalībvalstīm, kuras attiecīgās informācijas 
sistēmas izmanto saskaņā ar savas 
piedalīšanās nosacījumiem. Piemēram, šīs 
regulas noteikumi par Šengenas 
Informācijas sistēmu un Vīzu informācijas 
sistēmu ir noteikumi, kas pilnveido visus 
Šengenas acquis noteikumus, uz kuriem 
attiecas Padomes lēmumi35 par Šengenas 
acquis noteikumu piemērošanu saistībā ar 
Šengenas Informācijas sistēmu un Vīzu 
informācijas sistēmu.

kas visos aspektos nedrīkstētu pārsniegt 
apjomu, kāds ir absolūti nepieciešams šo 
struktūru pienākumu veikšanai. Tāpat 
ETIAS pieteikuma datnē glabātajiem 
datiem vajadzētu būt redzamiem tikai tām 
dalībvalstīm, kuras attiecīgās informācijas 
sistēmas izmanto saskaņā ar savas 
piedalīšanās nosacījumiem. Piemēram, šīs 
regulas noteikumi par Šengenas 
Informācijas sistēmu un Vīzu informācijas 
sistēmu ir noteikumi, kas pilnveido visus 
Šengenas acquis noteikumus, uz kuriem 
attiecas Padomes lēmumi35 par Šengenas 
acquis noteikumu piemērošanu saistībā ar 
Šengenas Informācijas sistēmu un Vīzu 
informācijas sistēmu.

__________________ __________________
35 Padomes Lēmums 2010/365/ES (2010. 
gada 29. jūnijs) par Šengenas acquis 
noteikumu īstenošanu saistībā ar Šengenas 
Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā 
un Rumānijā (OV L 166, 1.7.2010., 17. 
lpp.). Padomes Lēmums (ES) 2017/733 
(2017. gada 25. aprīlis) par Šengenas 
acquis noteikumu piemērošanu attiecībā uz 
Šengenas Informācijas sistēmu Horvātijas 
Republikā (OV L 108, 26.4.2017., 
31. lpp.); Padomes Lēmums (ES) 
2017/1908 (2017. gada 12. oktobris) par 
dažu Šengenas acquis noteikumu 
īstenošanu saistībā ar Vīzu informācijas 
sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā 
(OV L 269, 19.10.2017., 39.–43. lpp.); 
Padomes Lēmums (ES) 2018/934 (2018. 
gada 25. jūnijs) par atlikušo Šengenas 
acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar 
Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijas 
Republikā un Rumānijā (OV L 165, 
2.7.2018., 37. lpp.).

35 Padomes Lēmums 2010/365/ES (2010. 
gada 29. jūnijs) par Šengenas acquis 
noteikumu īstenošanu saistībā ar Šengenas 
Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā 
un Rumānijā (OV L 166, 1.7.2010., 
17. lpp.). Padomes Lēmums (ES) 2017/733 
(2017. gada 25. aprīlis) par Šengenas 
acquis noteikumu piemērošanu attiecībā uz 
Šengenas Informācijas sistēmu Horvātijas 
Republikā (OV L 108, 26.4.2017., 
31. lpp.); Padomes Lēmums (ES) 
2017/1908 (2017. gada 12. oktobris) par 
dažu Šengenas acquis noteikumu 
īstenošanu saistībā ar Vīzu informācijas 
sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā 
(OV L 269, 19.10.2017., 39.–43. lpp.); 
Padomes Lēmums (ES) 2018/934 (2018. 
gada 25. jūnijs) par atlikušo Šengenas 
acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar 
Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijas 
Republikā un Rumānijā (OV L 165, 
2.7.2018., 37. lpp.).

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1240
24.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) pievieno jaunu 24.a apsvērumu:
(24a) Lai personas datus ceļošanas 
atļaujas pieteikumos, kā minēts Regulā 
(ES) 2018/1240, precīzi un ticami 
salīdzinātu ar datiem, kuri iekļauti 
ierakstā, datnē vai brīdinājumā, kas 
reģistrēts ES informācijas sistēmā vai 
datubāzē, Eiropola datos vai Interpola 
datubāzēs, ir būtiski nodrošināt, ka 
ETIAS izmantotie un vaicātie dati ir 
precīzi, atjaunināti un kvalitatīvi. Saskaņā 
ar pienākumiem, kas tai paredzēti Regulā 
(ES) 2019/817, Eiropas Savienības 
Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības 
pārvaldībai brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpā (eu-LISA) pilda 
nozīmīgu lomu datu kvalitātes uzraudzībā 
un regulāru datu analīzes ziņojumu 
sagatavošanā, lai izcelsmes dalībvalsts 
varētu pārbaudīt datus un veikt visas 
nepieciešamās korektīvās darbības. 
Komisijai būtu jāizvērtē regulārie datu 
kvalitātes ziņojumi, ko eu-LISA sniedz 
saskaņā ar Regulu (ES) 2019/817, un 
vajadzības gadījumā būtu jāsniedz 
ieteikumi dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (ES) 2018/1240
3. pants – 1. daļa – 23. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) “citas ES informācijas sistēmas” ir 
ieceļošanas/izceļošanas sistēma (IIS), vīzu 
informācijas sistēma (VIS), Šengenas 
informācijas sistēma (SIS) un Eiropas 
Sodāmības reģistru informācijas sistēma — 
trešo valstu valstspiederīgie (ECRIS-TCN).

(28) “citas ES informācijas sistēmas” ir 
ieceļošanas/izceļošanas sistēma (IIS), vīzu 
informācijas sistēma (VIS), Šengenas 
informācijas sistēma (SIS), Eurodac un 
Eiropas Sodāmības reģistru informācijas 
sistēma — trešo valstu valstspiederīgie 
(ECRIS-TCN).
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2018/1240
4. pants – 1. daļa – e apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(e) atbalsta SIS mērķus saistībā ar 
brīdinājumiem attiecībā uz trešo valstu 
valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas 
ieceļošanas un uzturēšanās atteikums, 
brīdinājumiem par personām, ko meklē, lai 
tās apcietinātu nolūkā tās nodot vai izdot, 
brīdinājumiem par pazudušām personām, 
brīdinājumiem par personām, ko cenšas 
atrast, lai tās varētu palīdzēt tiesas procesā, 
un brīdinājumiem par personām saistībā ar 
diskrētām pārbaudēm vai īpašām 
pārbaudēm;

(e) atbalsta SIS mērķus saistībā ar 
brīdinājumiem attiecībā uz trešo valstu 
valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas 
ieceļošanas un uzturēšanās atteikums, 
brīdinājumiem par personām, ko meklē, lai 
tās apcietinātu nolūkā tās nodot vai izdot, 
brīdinājumiem par pazudušām personām, 
brīdinājumiem par personām, ko cenšas 
atrast, lai tās varētu palīdzēt tiesas procesā, 
brīdinājumiem par personām saistībā ar 
diskrētām pārbaudēm vai īpašām 
pārbaudēm un brīdinājumiem par trešo 
valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem 
attiecas atgriešanas lēmums;

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Regula (ES) 2018/1240
6. pants – 3. punkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jo īpaši ETIAS centrālā sistēma ir balstīta 
uz IIS centrālās sistēmas aparatūras un 
programmatūras komponentiem, lai tiktu 
izveidots kopīgs identitātes datu 
repozitorijs, kurā glabā gan ETIAS 
pieteikumu iesniedzēju, gan trešo valstu 
valstspiederīgo, kuri reģistrēti IIS, 
identitātes burtciparu datus. Kopīgajā 
identitātes datu repozitorijā glabātie ETIAS 
pieteikumu iesniedzēju identitātes 
burtciparu dati ir daļa no ETIAS centrālās 
sistēmas. [Šis kopīgais identitātes datu 
repozitorijs ir pamats ar Sadarbspējas 
regulu izveidotā kopējā personu identitātes 

Jo īpaši ETIAS centrālā sistēma ir balstīta 
uz IIS centrālās sistēmas aparatūras un 
programmatūras komponentiem, lai tiktu 
izveidots kopīgs identitātes datu 
repozitorijs, kurā glabā gan ETIAS 
pieteikumu iesniedzēju, gan trešo valstu 
valstspiederīgo, kuri reģistrēti IIS, 
identitātes burtciparu datus. Kopīgajā 
identitātes datu repozitorijā glabātie ETIAS 
pieteikumu iesniedzēju identitātes 
burtciparu dati ir daļa no ETIAS centrālās 
sistēmas. Šis kopīgais identitātes datu 
repozitorijs ir pamats ar Regulas (ES) 
2019/817 17. pantu izveidotā kopējā 
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repozitorija īstenošanai.] personu identitātes repozitorija īstenošanai.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Regula (ES) 2018/1240
6. pants – 3. punkts – 1.b daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tas neskar IIS un ETIAS datu loģisku 
nošķiršanu un piekļuvi tiem, kā noteikts 
regulās, ar ko izveido attiecīgās 
informācijas sistēmas.”;

Tas neskar IIS un ETIAS datu loģisku 
nošķiršanu un piekļuvi tiem, kā noteikts 
regulās, ar ko izveido attiecīgās 
informācijas sistēmas, saskaņā ar Regulas 
(ES) 2019/817 18. pantu.”;

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1240
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) regulas 7. pantam pievieno šādu 
punktu:
“3.a ETIAS centrālā vienība sniedz 
Komisijai un eu-Lisa periodiskus 
ziņojumus par viltus atbilsmēm, kas 
ģenerētas 20. panta 2. punktā minētajā 
automatizētajā apstrādē. ETIAS centrālā 
vienība šajā sakarā cenšas panākt 
sadarbību un saņemt informāciju no 
ETIAS valstu vienībām.”;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants — 4. punkts
Regula (ES) 2018/1240
11. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[Sadarbspēja pamatojas uz Eiropas 
meklēšanas portālu (European Search 
Portal — ESP), kas izveidots ar Regulas 
(ES) Nr. 2018/XXX (sadarbspēja) 6. 
Pantu.  Pārejas periodā, pirms ir pieejams 
ESP, automatizētā apstrāde balstās uz šā 
punkta nolūkā eu-LISA izstrādātu rīku. 
Šo instrumentu izmanto kā pamatu ESP 
izveidei un īstenošanai saskaņā ar 
minētās regulas 52. pantu.]

Sadarbspēja pamatojas uz ESP no dienas, 
kad tas sāk darboties, kā noteikts Regulas 
(ES) 2019/817 72. panta 1.a punktā, 
automatizētas apstrādes nolūkā, kas 
minēta šīs regulas 20. pantā, 23. pantā, 
24. panta 6. punkta c) apakšpunkta 
ii) punktā, 41. pantā un 54. panta 
1. punkta b) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants — 4. punkts
Regula (ES) 2018/1240
11. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai veiktu 20. panta 2. punkta c) 
apakšpunktā, m) apakšpunkta ii) punktā un 
o) apakšpunktā un 23. panta 1. punktā 
minētās pārbaudes, 11. panta 1. punktā 
paredzētā automatizētā apstrāde ļauj 
ETIAS centrālajai sistēmai veikt 
vaicājumus ar Regulu (ES) Nr. 2018/1860 
(robežpārbaudes) izveidotajā SIS ar šādiem 
17. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā 
un k) apakšpunktā minētajiem datiem:

4. Lai veiktu 20. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā, m) apakšpunkta ii) punktā 
un o) apakšpunktā un 23. pantā minētās 
pārbaudes, 11. panta 1. punktā paredzētā 
automatizētā apstrāde ļauj ETIAS 
centrālajai sistēmai veikt vaicājumus ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2018/18611a (robežpārbaudes) un 
Regulu (ES) 2018/18601b (atgriešanas) 
izveidotajā SIS ar šādiem 17. panta 
2. punkta a) līdz d) apakšpunktā un 
k) apakšpunktā minētajiem datiem:

__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1861 (2018. gada 28. 
novembris) par Šengenas Informācijas 
sistēmas (SIS) izveidi, darbību un 
izmantošanu robežpārbaužu jomā un ar 
kuru groza Konvenciju, ar ko īsteno 
Šengenas nolīgumu, un groza un atceļ 
Regulu (EK) Nr. 1987/2006 (OV L 312, 
7.12.2018., 14. lpp.).
1b Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Regula (ES) 2018/1860 (2018. gada 28. 
novembris) par Šengenas informācijas 
sistēmas izmantošanu tādu trešo valstu 
valstspiederīgo atgriešanai, kuri 
dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (OV L 312, 
7.12.2018., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants — 4. punkts
Regula (ES) 2018/1240
11. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai veiktu 20. panta 2. punkta n) 
apakšpunktā minētās pārbaudes, 11. panta 
1. punktā paredzētā automatizētā apstrāde 
ļauj ETIAS centrālajai sistēmai veikt 
vaicājumus ar [Regulu (ES) (ES) 
2018/XXX] izveidotajā ECRIS-TCN 
sistēmā [kopējā personu identitātes 
repozitorijā] ar šādiem 17. panta 2. punkta 
a) līdz d) apakšpunktā minētajiem datiem:

6. Lai veiktu 20. panta 2. punkta 
n) apakšpunktā minētās pārbaudes, 
11. panta 1. punktā paredzētā automatizētā 
apstrāde ļauj ETIAS centrālajai sistēmai 
veikt vaicājumus ar Regulu (ES) 
2019/818* izveidotajā ECRIS-TCN 
sistēmā, kopējā personu identitātes 
repozitorijā, ar šādiem 17. panta 2. punkta 
a) līdz d) apakšpunktā minētajiem datiem:

–––––––––––––––

* 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. 15

Regulas priekšlikums
1. pants — 4. punkts
Regula (ES) 2018/1240
11. pants – 6. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) dzimšanas valsts;

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants — 4. punkts
Regula (ES) 2018/1240
11. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja tiek konstatētas informācijas 
atbilsmes, tad 11. pantā minētais rīks uz 
laiku līdz brīdim, kad beidzas manuālās 
apstrādes process saskaņā ar 22. panta 2. 
punktu un 23. panta 2. punktu, ETIAS 
centrālajai vienībai dara pieejamus 
rezultātus pieteikuma datnē. Ja dati, kas 
darīti pieejami, atbilst pieteikuma 
iesniedzēja datiem vai ja joprojām pastāv 
šaubas, tad datu, uz kuru pamata konstatēta 
informācijas atbilsme, unikālo ID kodu 
saglabā pieteikuma datnē.

8. Ja tiek konstatētas informācijas 
atbilsmes, tad ESP uz laiku līdz brīdim, 
kad beidzas manuālās apstrādes process 
saskaņā ar 22. panta 2. punktu un 23. panta 
2. punktu, ETIAS centrālajai vienībai 
sniedz pagaidu piekļuvi lasīšanas režīmā 
automatizētās apstrādes rezultātiem 
pieteikuma datnē. Ja dati, kas darīti 
pieejami, atbilst pieteikuma iesniedzēja 
datiem vai ja joprojām pastāv šaubas, tad 
datu, uz kuru pamata konstatēta 
informācijas atbilsme, unikālo ID kodu 
saglabā pieteikuma datnē.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants — 4. punkts
Regula (ES) 2018/1240
11. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Informācijas atbilsme veidojas tad, 
ja visi vai daži dati no vaicājumam 
izmantotās ETIAS pieteikuma datnes 
pilnībā vai daļēji atbilst datiem, kas iekļauti 
citu aplūkoto ES informācijas sistēmu 
ierakstā, brīdinājumā vai datnē. Komisija 
ar īstenošanas aktu definē daļēju 
atbilstību, ietverot varbūtības pakāpi.

9. Informācijas atbilsme veidojas tad, 
ja visi vai daži dati no vaicājumam 
izmantotās ETIAS pieteikuma datnes 
pilnībā vai daļēji atbilst datiem, kas iekļauti 
citu aplūkoto ES informācijas sistēmu 
ierakstā, brīdinājumā vai datnē. Komisija 
saskaņā ar 89. pantu pieņem deleģētos 
aktus, lai definētu daļēju atbilstību, 
ietverot varbūtības pakāpi, lai ierobežotu 
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viltus atbilsmju skaitu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants — 5. punkts
Regula (ES) 2018/1240
11.a pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas (ES) 2017/2226 6., 14. un 17. 
panta nolūkā ar automatizētu procesu, kurā 
izmanto drošu komunikāciju infrastruktūru, 
kā paredzēts šīs regulas 6. panta 2. punkta 
d) apakšpunktā, tiek veikti vaicājumi 
ETIAS centrālajā sistēmā un no tās tiek 
importēta šīs regulas 47. panta 2. punktā 
minētā informācija, kā arī ETIAS 
ceļošanas atļaujas pieteikuma numurs un 
derīguma termiņa beigu datums, un 
attiecīgi tiek atjaunināts 
ieceļošanas/izceļošanas ieraksts IIS.”;

Regulas (ES) 2017/2226 6., 14., 17. un 
18. panta nolūkā ar automatizētu procesu, 
kurā izmanto drošu komunikāciju 
infrastruktūru, kā paredzēts šīs regulas 6. 
panta 2. punkta d) apakšpunktā, tiek veikti 
vaicājumi ETIAS centrālajā sistēmā un no 
tās tiek importēta šīs regulas 47. panta 2. 
punktā minētā informācija, kā arī ETIAS 
ceļošanas atļaujas pieteikuma numurs un 
derīguma termiņa beigu datums, un 
attiecīgi tiek atjaunināts 
ieceļošanas/izceļošanas ieraksts vai 
ieceļošanas atteikuma ieraksts IIS.”;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants — 6. punkts
Regula (ES) 2018/1240
 12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta nolūkā starp 
Eiropas Savienību un Interpolu ir 
jānoslēdz sadarbības nolīgums. Šajā 
sadarbības nolīgumā paredz kārtību, kādā 
notiek informācijas apmaiņa, un 
aizsardzības pasākumus personas datu 
aizsardzībai.

2. Ja ar sadarbības līgumu netiek 
nodrošināta šā panta 1. punkta īstenošana, 
ETIAS neveic vaicājumus Interpola 
datubāzēs. 

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
1. pants – 6.a punkts (jauns)
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Regula (ES) 2018/1240
20. pants – 2. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(6a) regulas 20. panta 2. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu: 

2. ETIAS centrālā sistēma veic 
vaicājumu, izmantojot ESP, lai salīdzinātu 
17. panta 2. punkta a), aa), b), c), d), f), g), 
j), k) un m) apakšpunktā un 17. panta 
8. punktā minētos attiecīgos datus ar 
datiem ierakstā, datnē vai brīdinājumā, kas 
ir reģistrēts pieteikuma datnē, kura tiek 
glabāta ETIAS centrālajā sistēmā, SIS, IIS, 
VIS, Eurodac, Eiropola datos un Interpola 
SLTD un TDAWN datubāzēs.”;

“2. ETIAS centrālā sistēma veic 
vaicājumu, izmantojot ESP, lai salīdzinātu 
17. panta 2. punkta a), aa), b), c), d), f), g), 
j), k) un m) apakšpunktā un 17. panta 
8. punktā minētos attiecīgos datus ar 
datiem ierakstā, datnē vai brīdinājumā, kas 
ir reģistrēts pieteikuma datnē, kura tiek 
glabāta ETIAS centrālajā sistēmā, SIS, IIS, 
VIS, Eurodac, ECRIS-TCN, Eiropola 
datos un Interpola SLTD un TDAWN 
datubāzēs.”;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
1. pants — 7. punkts
Regula (ES) 2018/1240
20. pants – 2. punkts – 2. daļa – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(n) vai pieteikuma iesniedzējs atbilst 
personai, kuras dati ir reģistrēti ECRIS-
TCN sistēmā saistībā ar teroristu 
nodarījumiem un citiem smagiem 
noziedzīgiem nodarījumiem;

(n) vai pieteikuma iesniedzējs atbilst 
personai, kuras dati ir reģistrēti ECRIS-
TCN sistēmā saistībā ar notiesājošu 
spriedumu iepriekšējo 20 gadu laikā par 
teroristu nodarījumiem vai notiesājošu 
spriedumu iepriekšējo 10 gadu laikā par 
citiem smagiem noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas uzskaitīti 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;

Grozījums Nr. 22
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Regulas priekšlikums
1. pants – 7.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1240
20. pants – 2. punkts – 2. daļa – na apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) regulas 20. panta 2. punktam 
pievieno šādu apakšpunktu:
“(na) vai uz pieteikuma iesniedzēju 
attiecas SIS ievadīts brīdinājums par 
atgriešanu”.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1240
23. pants – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) pievieno šādu punktu:
“(ca) brīdinājums par trešo valstu 
valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas 
atgriešanas lēmums”;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2018/1240
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 1. punktā minētais salīdzinājums 
uzrāda vienu vai vairākas informācijas 
atbilsmes, ETIAS centrālā sistēma ETIAS 
centrālajai vienībai nosūta automatizētu 
paziņojumu. Kad ETIAS centrālā vienība ir 
saņēmusi paziņojumu, tai ir piekļuve 
pieteikuma datnei un visām saistītajām 
pieteikuma datnēm, lai varētu pārbaudīt, 
vai pieteikuma iesniedzēja personas dati 
atbilst personas datiem, kas ietverti 

2. Ja 1. punktā minētais salīdzinājums 
uzrāda vienu vai vairākas informācijas 
atbilsmes, ETIAS centrālā sistēma ETIAS 
centrālajai vienībai nosūta automatizētu 
paziņojumu. Kad ETIAS centrālā vienība ir 
saņēmusi paziņojumu, tai ir pagaidu 
piekļuve pieteikuma datnei un visām 
saistītajām pieteikuma datnēm, lai varētu 
pārbaudīt, vai pieteikuma iesniedzēja 
personas dati atbilst personas datiem, kas 
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brīdinājumā, uz kura pamata konstatēta 
attiecīgā informācijas atbilsme, un, ja 
atbilstība tiek apstiprināta, ETIAS centrālā 
sistēma nosūta automatizētu paziņojumu 
attiecīgo brīdinājumu ievadījušās 
dalībvalsts SIRENE birojam. Attiecīgais 
SIRENE birojs papildus pārbauda, vai 
pieteikuma iesniedzēja personas dati atbilst 
personas datiem, kas ietverti brīdinājumā, 
uz kura pamata konstatēta informācijas 
atbilsme, un veic attiecīgus turpmākos 
pasākumus.;

ietverti brīdinājumā, uz kura pamata 
konstatēta attiecīgā informācijas atbilsme, 
un, ja atbilstība tiek apstiprināta, ETIAS 
centrālā sistēma nosūta automatizētu 
paziņojumu attiecīgo brīdinājumu 
ievadījušās dalībvalsts SIRENE birojam. 
Attiecīgais SIRENE birojs papildus 
pārbauda, vai pieteikuma iesniedzēja 
personas dati atbilst personas datiem, kas 
ietverti brīdinājumā, uz kura pamata 
konstatēta informācijas atbilsme, un veic 
attiecīgus turpmākos pasākumus.;

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
1. pants — 10. punkts
Regula (ES) 2018/1240
25.a pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) Regulas (ES) 2018/1860 4. pants 
(atgriešanas);

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
1. pants — 10. punkts
Regula (ES) 2018/1240
25.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ETIAS valsts vienībām ir piekļuve 
arī valstu sodāmības reģistriem, lai 1. 
punktā minētajiem nolūkiem iegūtu 
informāciju par trešo valstu 
valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, 
kas ir notiesāti par teroristu nodarījumu vai 
citu smagu noziedzīgu nodarījumu 
veikšanu.

2. Ciktāl saskaņā ar 20. panta 
2. punkta n) apakšpunktu veiktās 
pārbaudes rezultātā ir saņemta atbilsme, 
pienācīgi pilnvarotiem ETIAS valsts 
vienību darbiniekiem 1. punktā minētajiem 
nolūkiem ir piekļuve arī savu attiecīgo 
dalībvalstu valsts sodāmības reģistriem, 
lai iegūtu informāciju par trešo valstu 
valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, 
kas ir notiesāti par teroristu nodarījumu vai 
citu šīs regulas pielikumā minētu 
noziedzīgu nodarījumu veikšanu.
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
1. pants – 11.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1240
26. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) regulas 26. pantā iekļauj šādu 
punktu:
“3.a Atbilsmju gadījumā “SIS- 
atgriešana” tās dalībvalsts, kura apstrādā 
pieteikumu, ETIAS valsts vienība rīkojas 
šādi:
(a) ja atgriešanas lēmums ir 
papildināts ar ieceļošanas aizliegumu, — 
papildinformācijas apmaiņas ceļā 
nekavējoties informē izdevēju dalībvalsti. 
Izdevēja dalībvalsts nekavējoties dzēš 
brīdinājumu par atgriešanu un ievada 
brīdinājumu par ieceļošanas un 
uzturēšanās atteikumu, ievērojot Regulas 
(ES) 2018/1861 24. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu;
(b) ja atgriešanas lēmums nav 
papildināts ar ieceļošanas aizliegumu, — 
papildinformācijas apmaiņas ceļā 
nekavējoties informē izdevēju dalībvalsti, 
lai tā bez kavēšanās dzēstu brīdinājumu 
par atgriešanu.”;

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pants – 11.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1240
38. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(11b) regulas 38. panta 2. punkta c) 
apakšpunktu aizstāj ar šādu:

(c) norādīti iemesli, kāpēc ceļošanas atļauja “(c)  norādīti iemesli, kāpēc ceļošanas 



PE655.702v02-00 20/39 RR\1220510LV.docx

LV

tika atteikta, norādot kādu no tiem 
piemērojamiem iemesliem, kas uzskaitīti 
37. panta 1. un 2. punktā, dodot iespēju 
pieteikuma iesniedzējam iesniegt 
pārsūdzību;

atļauja tika atteikta, norādot kādu no tiem 
piemērojamiem iemesliem, kas uzskaitīti 
37. panta 1. un 2. punktā, tostarp 
informāciju par to, kurā informācijas 
sistēmā vai sistēmās tika ģenerēta 
atbilsme vai atbilsmes, kuru rezultātā 
pieteikums tiek noraidīts, dodot iespēju 
pieteikuma iesniedzējam iesniegt 
pārsūdzību. Tas neskar nekādus 
ierobežojumus tiesībām uz informāciju, 
ko paredz saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem.”;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
1. pants – 12.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1240
46. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(12a) regulas 46. pantu groza šādi:
(a) 1. punktu aizstāj ar šādu:

1. Ja tehniski nav iespējams veikt 
45. panta 1. punktā minēto vaicājumu 
kādas ETIAS informācijas sistēmas daļas 
atteices dēļ, pārvadātāji ir atbrīvoti no 
pienākuma pārbaudīt, vai personai ir derīga 
ceļošanas atļauja. Ja šādu atteici konstatē 
eu-LISA, ETIAS centrālā vienība informē 
pārvadātājus. Tā arī informē pārvadātājus, 
kad atteice ir novērsta. Ja šādu atteici 
konstatē pārvadātāji, tie var informēt 
ETIAS centrālo vienību.

“1. Ja tehniski nav iespējams veikt 
45. panta 1. punktā minēto vaicājumu 
kādas ETIAS informācijas sistēmas daļas 
atteices dēļ, pārvadātāji ir atbrīvoti no 
pienākuma pārbaudīt, vai personai ir derīga 
ceļošanas atļauja. Ja šādu atteici konstatē 
eu-LISA, ETIAS centrālā vienība informē 
pārvadātājus. Tā arī informē pārvadātājus, 
kad atteice ir novērsta. Ja šādu atteici 
konstatē pārvadātāji, tie informē ETIAS 
centrālo vienību.”;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
1. pants – 12.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1240
46. pants – 4.a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pantam pievieno šādu punktu:

“4.a ETIAS centrālā vienība sniedz 
pārvadātājiem operatīvo atbalstu saistībā 
ar šā panta 1. un 3. punktu. ETIAS 
centrālā vienība izstrādā procedūras šāda 
atbalsta sniegšanai standarta operāciju 
procedūrās. Komisija ar īstenošanas 
aktiem precizē sniedzamā atbalsta veidu 
un apjomu un līdzekļus šāda atbalsta 
sniegšanai.”;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 2018/1240
88. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ir stājušies spēkā vajadzīgie 
grozījumi tiesību aktos, ar kuriem izveido 
11. pantā minētās ES informācijas 
sistēmas, ar ko ir nodrošināta sadarbspēja 
ar ETIAS informācijas sistēmu šīs regulas 
11. panta nozīmē, izņemot Eurodac 
pārstrādāto redakciju;

(a) ir stājušies spēkā vajadzīgie 
grozījumi tiesību aktos, ar kuriem izveido 
11. pantā minētās ES informācijas 
sistēmas, ar ko ir nodrošināta sadarbspēja 
ar ETIAS informācijas sistēmu šīs regulas 
11. panta nozīmē, izņemot Regulas (ES) 
Nr. 603/2013 (Eurodac) pārstrādāto 
redakciju;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) 2018/1240
88. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. sadarbspēja, kā minēts 11. pantā, ar 
ECRIS-TCN sāk darboties, kad darbību 
sāk [kopējais personu identitātes 
repozitorijs], — paredzēts, ka tas notiks 
2022. gadā. ETIAS sāk darbību neatkarīgi 

6. sadarbspēja, kā minēts 11. pantā, ar 
ECRIS-TCN sāk darboties, kad darbību 
sāk kopējais personu identitātes 
repozitorijs.
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no tā, vai ir nodrošināta sadarbspēja ar 
ECRIS-TCN.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) 2018/1240
88. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. ETIAS sāk darbību neatkarīgi no tā, 
vai ir noslēgts 12. panta 2. punktā 
minētais sadarbības nolīgums starp 
Eiropas Savienību un Interpolu, un 
neatkarīgi no tā, vai ir iespējams veikt 
vaicājumus Interpola datubāzēs.

7. ETIAS sāk darbību neatkarīgi no tā, 
vai ir iespējams veikt vaicājumus Interpola 
datubāzēs.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
1. pants – 13.a punkts – a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1240
89. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(13a) regulas 89. pantu groza šādi:
(a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 
4. punktā, 17. panta 3. punktā, 17. panta 
5. punktā, 17. panta 6. punktā, 18. panta 
4. punktā, 27. panta 3. punktā, 31. pantā, 
33. panta 2. punktā, 36. panta 4. punktā, 
39. panta 2. punktā, 54. panta 2. punktā, 
83. panta 1. un 3. punktā un 85. panta 
3. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 
no 2018. gada 9. oktobra. Komisija 
sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu 
vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu 
laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana 
tiek automātiski pagarināta uz tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 

‘2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 
4. punktā, 11. panta 9. punktā, 17. panta 
3. punktā, 17. panta 5. punktā, 17. panta 
6. punktā, 18. panta 4. punktā, 27. panta 
3. punktā, 31. pantā, 33. panta 2. punktā, 
36. panta 4. punktā, 39. panta 2. punktā, 
54. panta 2. punktā, 83. panta 1. un 
3. punktā un 85. panta 3. punktā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 
gadu laikposmu no 2018. gada 9. oktobra. 
Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 
pagarināta uz tāda paša ilguma 
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Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.”;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
1. pants – 13.a punkts – b apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1240
89. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 6. panta 4. punktā, 
17. panta 3. punktā, 17. panta 5. punktā, 
17. panta 6. punktā, 18. panta 4. punktā, 
27. panta 3. punktā, 31. pantā, 33. panta 
2. punktā, 36. panta 4. punktā, 39. panta 
2. punktā, 54. panta 2. punktā, 83. panta 1. 
un 3. punktā un 85. panta 3. punktā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

“3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 6. panta 4. punktā, 
11. panta 9. punktā, 17. panta 3. punktā, 
17. panta 5. punktā, 17. panta 6. punktā, 
18. panta 4. punktā, 27. panta 3. punktā, 
31. pantā, 33. panta 2. punktā, 36. panta 
4. punktā, 39. panta 2. punktā, 54. panta 
2. punktā, 83. panta 1. un 3. punktā un 
85. panta 3. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas 
tajā norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.”;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
1. pants – 13.a punkts – c apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1240
89. pants – 6. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(c) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:
6. Deleģētais akts, kas pieņemts, 
ievērojot 6. panta 4. punktu, 17. panta 
3. punktu, 17. panta 5. punktu, 17. panta 
6. punktu, 18. panta 4. punktu, 27. panta 

“6. Deleģētais akts, kas pieņemts, 
ievērojot 6. panta 4. punktu, 11. panta 
9. punktu, 17. panta 3. punktu, 17. panta 
5. punktu, 17. panta 6. punktu, 18. panta 
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3. punktu, 31. pantu, 33. panta 2. punktu, 
36. panta 4. punktu, 39. panta 2. punktu, 
54. panta 2. punktu, 83. panta 1. un 
3. punktu vai 85. panta 3. punktu, stājas 
spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, 
kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

4. punktu, 27. panta 3. punktu, 31. pantu, 
33. panta 2. punktu, 36. panta 4. punktu, 
39. panta 2. punktu, 54. panta 2. punktu, 
83. panta 1. un 3. punktu vai 85. panta 
3. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja divos 
mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
2 mēnešiem.”;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
1. pants – 13.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1240
92. pants – 5. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) regulas 92. panta 5. punktā iekļauj 
šādu apakšpunktu:
“(-a) ETIAS sistēmas vaicājumu 
veikšana ECRIS-TCN;”;

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa
Regula (EK) Nr. 767/2008
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piekļuve VIS datu aplūkošanas 
nolūkā ir atļauta vienīgi pienācīgi 
pilnvarotiem tādu katras dalībvalsts iestāžu 
darbiniekiem, tostarp ETIAS valsts vienību 
pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem, kas 
norīkotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) 2018/1240* 8. 
pantu un ir kompetentas 15.–22. pantā 

2. Piekļuve VIS datu aplūkošanas 
nolūkā ir atļauta vienīgi pienācīgi 
pilnvarotiem ETIAS centrālās vienības 
darbiniekiem un pienācīgi pilnvarotiem 
tādu katras dalībvalsts iestāžu 
darbiniekiem, tostarp ETIAS valsts vienību 
pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem, kas 
norīkotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
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minētajām vajadzībām, un pienācīgi 
pilnvarotiem tādu katras dalībvalsts iestāžu 
un ES struktūru darbiniekiem, kas ir 
kompetentas [Regulas 2018/xx par 
sadarbspēju 20. un 21. pantā] noteiktajām 
vajadzībām, un tikai tādā apmērā, kādā dati 
ir nepieciešami to uzdevumu pildīšanai 
saskaņā ar šīm vajadzībām un ir samērīgi 
ar izvirzītajiem mērķiem.

Padomes Regulas (ES) 2018/1240* 8. 
pantu un ir kompetentas 6.a, 6.b, 15.–22. 
un 22.g pantā minētajām vajadzībām, un 
pienācīgi pilnvarotiem tādu katras 
dalībvalsts iestāžu un Savienības aģentūru 
darbiniekiem, kas ir kompetentas Regulas 
(ES) 2019/817 par sadarbspēju 20. un 21. 
pantā noteiktajām vajadzībām, un tikai tādā 
apmērā, kādā dati ir nepieciešami to 
uzdevumu pildīšanai saskaņā ar šīm 
vajadzībām un ir samērīgi ar izvirzītajiem 
mērķiem.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 767/2008
18.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No ETIAS darbības sākuma, kā 
paredzēts Regulas (ES) 2018/1240 88. 
panta 1. punktā, CS-VIS 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, CS-VIS ir savienota ar 
ESP, lai būtu iespējams veikt minētajā 
pantā paredzēto automatizēto apstrādi.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 767/2008
18.b pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veiktu pārbaudes, kas minētas Regulas 
(ES) 2018/1240 20. panta 2. punkta i) 
apakšpunktā, ETIAS centrālā sistēma 
izmanto minētās regulas 11. pantā minēto 
rīku, lai saskaņā ar minētās regulas 11. 
panta 8. punktu salīdzinātu ETIAS datus ar 
VIS datiem, izmantojot II pielikuma tabulā 
norādītās atbilstības.

Lai veiktu pārbaudes, kas minētas Regulas 
(ES) 2018/1240 20. panta 2. punkta 
i) apakšpunktā, ETIAS centrālā sistēma 
izmanto ESP, lai saskaņā ar minētās 
regulas 11. panta 8. punktu salīdzinātu 
ETIAS datus ar VIS datiem, izmantojot 
II pielikuma tabulā norādītās atbilstības.
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Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 767/2008
18.c 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 VIS un 
meklēt tajā attiecīgos datus saskaņā ar 
minētās regulas 11. panta 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 VIS un 
meklēt tajā attiecīgos datus saskaņā ar 
minētās regulas 11. panta 8. punktu.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 767/2008
18.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ETIAS centrālās vienības 
veiktajā pārbaudē tiek apstiprināta 
atbilstība starp ETIAS pieteikuma datnē 
reģistrētajiem datiem un IIS datiem vai ja 
joprojām pastāv šaubas, piemēro Regulas 
(ES) 2018/1240 26. pantā izklāstīto 
procedūru, neskarot Regulas (ES) 
2018/1240 24. pantu.

2. Ja ETIAS centrālās vienības 
veiktajā pārbaudē saskaņā ar Regulas 
(ES) 2018/1240 22. pantu tiek apstiprināta 
atbilstība starp ETIAS pieteikuma datnē 
reģistrētajiem datiem un VIS datiem vai ja 
joprojām pastāv šaubas, piemēro Regulas 
(ES) 2018/1240 26. pantā izklāstīto 
procedūru.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 767/2008
18.d pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ETIAS valsts vienības veic 1. Regulas (ES) 2018/1240 8. panta 
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meklēšanu VIS, izmantojot tos pašus 
burtciparu datus, kurus izmanto 18.b panta 
2. punktā minētajā automatizētajā apstrādē.

1. punktā minētās ETIAS valsts vienības 
veic meklēšanu VIS, izmantojot tos pašus 
burtciparu datus, kurus izmanto šīs regulas 
18.b panta 2. punktā minētajā 
automatizētajā apstrādē.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 767/2008
18.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ETIAS valsts vienībām, kas 
norīkotas saskaņā ar Regulas (ES) 
2018/1240 8. panta 1. punktu, ir piekļuve 
VIS, kuru tās var aplūkot lasīšanas režīmā, 
lai pārbaudītu ceļošanas atļaujas 
pieteikumus saskaņā ar minētās regulas 8. 
panta 2. punktu. ETIAS valsts vienības var 
aplūkot datus, kas minēti šīs regulas 9.–
14. pantā.

2. ETIAS valsts vienībām ir pagaidu 
piekļuve VIS, kuru tās var aplūkot 
lasīšanas režīmā, lai pārbaudītu ceļošanas 
atļaujas pieteikumus saskaņā ar minētās 
regulas 8. panta 2. punktu. ETIAS valsts 
vienības var aplūkot datus, kas minēti šīs 
regulas 9.–14. pantā.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 767/2008
34.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reģistra ierakstu glabāšana Reģistra ierakstu glabāšana sadarbspējas 
nodrošināšanai ar ETIAS

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2019/816
II pielikums – tabula – 1. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

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

Atbilstošie VIS dati, kas minēti šīs regulas 9. 
panta 4. punktā, attiecībā uz kuriem būtu 
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centrālā sistēma jāmeklē un jāsalīdzina ETIAS dati

Grozījums

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

Atbilstošie VIS dati, kas minēti šīs regulas 
9. panta 4. punktā, attiecībā uz kuriem ir 
jāmeklē un jāsalīdzina ETIAS dati

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa
Regula (ES) 2017/2226
8.a pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Automatizēts process, kurā izmanto drošu 
komunikāciju infrastruktūru, kā paredzēts 
Regulas (ES) 2018/1240 6. panta 2. punkta 
d) apakšpunktā, ļauj IIS izveidot vai 
atjaunināt no vīzas prasības atbrīvota trešās 
valsts valstspiederīgā 
ieceļošanas/izceļošanas ierakstu vai 
ieceļošanas atteikuma ierakstu IIS saskaņā 
ar šīs regulas 14. un 17. pantu.

Automatizēts process, kurā izmanto drošu 
komunikāciju infrastruktūru, kā paredzēts 
Regulas (ES) 2018/1240 6. panta 2. punkta 
d) apakšpunktā, ļauj IIS izveidot vai 
atjaunināt no vīzas prasības atbrīvota trešās 
valsts valstspiederīgā 
ieceļošanas/izceļošanas ierakstu vai 
ieceļošanas atteikuma ierakstu IIS saskaņā 
ar šīs regulas 14., 17. un 18. pantu.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa
Regula (ES) 2017/2226
8.a pants – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir izveidots no vīzas prasības atbrīvota 
trešās valsts valstspiederīgā 
ieceļošanas/izceļošanas ieraksts, 
automatizētais process ļauj IIS centrālajai 
sistēmai veikt šādas darbības:

Ja ir izveidots no vīzas prasības atbrīvota 
trešās valsts valstspiederīgā 
ieceļošanas/izceļošanas ieraksts vai 
ieceļošanas atteikuma ieraksts, 
automatizētais process ļauj IIS centrālajai 
sistēmai veikt šādas darbības:
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Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa
Regula (ES) 2017/2226
8.a pants – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) atjaunināt ieceļošanas atteikuma 
ierakstu IIS saskaņā ar šīs regulas 
18. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa
Regula (ES) 2017/2226
8.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No ETIAS darbības sākuma, kā 
paredzēts Regulas (ES) 2018/1240 88. 
panta 1. punktā, IIS 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 minētajā pantā 
paredzēto automatizēto apstrādi.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa
Regula (ES) 2017/2226
18.b pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veiktu pārbaudes, kas minētas Regulas 
(ES) 2018/1240 20. panta 2. punkta g) un 
h) apakšpunktā, ETIAS centrālā sistēma 
izmanto minētās regulas 11. pantā minēto 
rīku, lai saskaņā ar minētās regulas 11. 
panta 8. punktu salīdzinātu ETIAS datus ar 
IIS datiem, izmantojot III pielikuma tabulā 

Lai veiktu pārbaudes, kas minētas Regulas 
(ES) 2018/1240 20. panta 2. punkta g) un 
h) apakšpunktā, ETIAS centrālā sistēma 
izmanto ESP, lai saskaņā ar minētās 
regulas 11. panta 8. punktu salīdzinātu 
ETIAS datus ar IIS datiem, izmantojot 
III pielikuma tabulā norādītās atbilstības.
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norādītās atbilstības.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 5. daļa
Regula (ES) 2017/2226
25.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 IIS un 
meklēt tajā datus saskaņā ar minētās 
regulas 11. panta 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 IIS un 
meklēt tajā datus saskaņā ar minētās 
regulas 11. panta 8. punktu.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 5. daļa
Regula (ES) 2017/2226
25.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ETIAS centrālās vienības 
veiktajā pārbaudē tiek apstiprināta 
atbilstība starp ETIAS pieteikuma datnē 
reģistrētajiem datiem un IIS datiem vai ja 
joprojām pastāv šaubas, piemēro Regulas 
(ES) 2018/1240 26. pantā izklāstīto 
procedūru.

2. Ja ETIAS centrālās vienības 
veiktajā pārbaudē saskaņā ar Regulas 
(ES) 2018/1240 22. pantu tiek apstiprināta 
atbilstība starp ETIAS pieteikuma datnē 
reģistrētajiem datiem un IIS datiem vai ja 
joprojām pastāv šaubas, piemēro Regulas 
(ES) 2018/1240 26. pantā izklāstīto 
procedūru.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 6. daļa
Regula (ES) 2017/2226
28. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Datus, kas izgūti no IIS saskaņā ar 24., 25., 
26. un 27. pantu, var glabāt valsts datnēs, 
un datus, kas iegūti no IIS saskaņā ar 
25.a pantu, var glabāt ETIAS pieteikuma 
datnēs tikai tad, ja tas ir nepieciešams 
konkrētā gadījumā, saskaņā ar nolūku, 
kādā tie ir izgūti, un saskaņā ar 
attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, jo 
īpaši attiecībā uz datu aizsardzību, un tikai 
tik ilgi, cik tas ir absolūti nepieciešams 
konkrētajā gadījumā.

Datus, kas izgūti no IIS saskaņā ar 24., 25., 
26. un 27. pantu, var glabāt valsts datnēs, 
un datus, kas iegūti no IIS saskaņā ar 
25.a pantu, var glabāt ETIAS pieteikuma 
datnēs tikai tad, ja tas ir nepieciešams 
konkrētā gadījumā, saskaņā ar nolūku, 
kādā tie ir izgūti, un saskaņā ar 
attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, jo 
īpaši attiecībā uz datu aizsardzību, un tikai 
tik ilgi, cik tas ir absolūti nepieciešams 
konkrētajam gadījumam.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 8. daļa
Regula (ES) 2019/816
III pielikums – tabula – 1. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

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

IIS atbilstošie dati, kas minēti šīs regulas 17. 
panta 1. punkta a) apakšpunktā, attiecībā uz 
kuriem būtu jāmeklē un jāsalīdzina ETIAS 
dati

Grozījums

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

Atbilstošie IIS dati, kas minēti šīs regulas 
17. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 
attiecībā uz kuriem ir jāmeklē un 
jāsalīdzina dati ETIAS

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa
Regula (ES) 2018/1861
18.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reģistra ierakstu glabāšana sadarbspējas Reģistra ierakstu glabāšana sadarbspējas 
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nodrošināšanai ar ETIAS Regulas (ES) 
2018/1240 11. panta nozīmē

nodrošināšanai ar ETIAS

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa
Regula (ES) 2018/1861
34. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2018/1861
36.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 36. panta 
4.–8. punkta noteikumus.

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 36. panta 4.–8. punkta 
noteikumus.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2018/1861
36.a pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot Regulas (ES) 
2018/1240 24. pantu, ja ETIAS centrālās 
vienības veiktajā pārbaudē tiek apstiprināta 
atbilstība starp ETIAS pieteikuma datnē 
reģistrētajiem datiem un brīdinājumu SIS, 
piemēro Regulas (ES) 2018/1240 26. pantā 
izklāstīto procedūru.

2. Neskarot Regulas (ES) 
2018/1240 24. pantu, ja ETIAS centrālās 
vienības veiktajā pārbaudē saskaņā ar 
Regulas (ES) 2018/1240 22. pantu tiek 
apstiprināta atbilstība starp ETIAS 
pieteikuma datnē reģistrētajiem datiem un 
brīdinājumu SIS vai ja joprojām pastāv 
šaubas, piemēro Regulas (ES) 
2018/1240 26. pantā izklāstīto procedūru.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2018/1861
36.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 
minētajā pantā paredzēto automatizēto 
apstrādi.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2018/1861
36.b pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Regulas (ES) 2018/1240 11. pantā 
minētā automatizētā apstrāde ļauj veikt 
minētās regulas 20. pantā, 24. panta 
6. punkta c) apakšpunkta ii) punktā, 
41. pantā un 54. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā paredzētās pārbaudes un 
minētās regulas 22. un 26. pantā 
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paredzētās turpmākās pārbaudes.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2018/1861
36.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai veiktu pārbaudes, kas minētas 
Regulas (ES) 2018/1240 20. panta 2. 
punkta c) apakšpunktā, m) apakšpunkta 
ii) punktā un o) apakšpunktā, 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 4. punktā minētos datus uz SIS 
datiem.

2. Lai veiktu pārbaudes, kas minētas 
Regulas (ES) 2018/1240 20. panta 
2. punkta c) apakšpunktā un 
m) apakšpunkta ii) 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 4. punktā minētos 
datus uz SIS datiem.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2018/1861
36.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja SIS tiek ievadīts jauns 
brīdinājums, kā minēts Regulas (ES) 
2018/1240 41. panta 3. punktā, centrālā 
sistēma, 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.

3. Ja SIS tiek ievadīts jauns 
brīdinājums, kā minēts Regulas (ES) 
2018/1240 41. panta 3. punktā, centrālā 
sistēma, izmantojot automatizētu apstrādi 
un ESP, nosūta informāciju par šo 
brīdinājumu ETIAS centrālajai sistēmai, lai 
pārbaudītu, vai šis jaunais brīdinājums 
atbilst kādai esošai ceļošanas atļaujai.
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Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Grozījumi Regulā (ES) 2019/817 

(Sadarbspēja pie robežas)
regulas 72. pantā iekļauj šādu punktu:
“1.a Neskarot šā panta 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 
minētajiem automatizētās apstrādes 
mērķiem ESP uzsāk darbības, kas 
aprobežojas tikai ar šiem mērķiem, tiklīdz 
ir izpildīti nosacījumi, kas izklāstīti 
Regulas (ES) 2018/1240 88. pantā.”.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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PASKAIDROJUMS

Pamatinformācija un priekšlikuma saturs

Pēc tam, kad Padome un Eiropas Parlaments 2018. gada septembrī bija pieņēmuši divus 
leģislatīvos aktus, ar kuriem izveido ETIAS, — regulu, ar ko izveido Eiropas ceļošanas 
informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)1, un grozījumu Eiropola regulā ETIAS izveides nolūkā2 
— Komisija nāca klajā ar priekšlikumiem tā saucamajiem ETIAS izrietošajiem grozījumiem.

ETIAS regulas 11. panta 2. punktā ir noteikts: “Uz to tiesību aktu, ar kuriem izveido ES 
informācijas sistēmas, grozījumiem, kas nepieciešami, lai izveidotu minēto sistēmu sadarbspēju 
ar ETIAS, kā arī attiecīgo noteikumu pievienošanu šajā regulā attiecas atsevišķs tiesību 
instruments.” Pamatojoties uz to, Komisija 2019. gada 7. janvārī iesniedza divus dažādus 
priekšlikumus par izrietošiem grozījumiem ar mērķi noteikt tehniskos grozījumus, kas 
vajadzīgi, lai pilnībā izveidotu ETIAS sistēmu, grozot ES informācijas tehnoloģiju sistēmu 
ETIAS vaicājumu tiesību aktus, kā arī nosakot atbilstošus noteikumus un attiecīgi grozot ETIAS 
regulu (2019/0001 (COD) un 2019/0002 (COD)).

Turklāt saskaņā ar 2016. gada aprīļa paziņojumu “Viedākas robežu un drošības informācijas 
sistēmas” ETIAS ir jāveido, atkārtoti izmantojot IIS vajadzībām izstrādātās aparatūras un 
programmatūras sastāvdaļas. Šāda pieeja ir izmantota arī leģislatīvajos priekšlikumos par 
informācijas sistēmu sadarbspēju. Pamatojoties uz IIS/ETIAS sastāvdaļām, tiktu izstrādāts 
kopējais personu identitātes repozitorijs un Eiropas meklēšanas portāls, kā to paredz leģislatīvie 
priekšlikumi par informācijas sistēmu sadarbspēju. Tādēļ šajā priekšlikumā ir izklāstīti 
grozījumi ETIAS regulā, lai precizētu, ka ETIAS centrālā sistēma varētu balstīties uz IIS 
centrālās sistēmas aparatūras un programmatūras sastāvdaļām, lai izveidotu koplietojamu 
personu identitātes repozitoriju, kurā glabātos gan ETIAS pieteikumu iesniedzēju, gan sistēmā 
IIS reģistrēto trešo valstu valstspiederīgo burtciparu identitātes dati.

Procedūra

Tā kā Komisijas priekšlikumiem nebija pievienots ietekmes novērtējums un lai pienācīgi 
novērtētu priekšlikumus un sagatavotu šo ziņojuma projektu, politisko grupu koordinatori 
pieņēma lēmumu pieprasīt Eiropas Parlamenta Izpētes dienestu (EPRS) sagatavotu aizstājošu 
ietekmes novērtējumu, kas tika pabeigts un iesniegts LIBE komitejai 2019. gada decembrī.

Referents uzsver, ka ir svarīgi veikt ietekmes novērtējumus, lai rūpīgi izvērtētu un pienācīgi 
analizētu jaunus tiesību aktu priekšlikumus, un ka tie ir svarīgi kā faktors, kas veicina tiesību 
aktu izstrādes kvalitāti.

Turklāt, lai papildinātu informāciju, tika pieprasīts Pamattiesību aģentūras, Eiropas Datu 
aizsardzības dienesta un Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas atzinums.

1 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.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1241 (2018. gada 12. septembris), ar ko Eiropas ceļošanas 
informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) izveides nolūkā groza Regulu (ES) 2016/794 (OV L 236, 19.9.2018., 
72. lpp.).
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Referenta nostāja

Referents kopumā atzinīgi vērtē priekšlikumus par Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju 
sistēmas izrietošiem grozījumiem. Tomēr viņš uzskata, ka ir iespējami uzlabojumi attiecībā uz 
dažiem grozītajiem pantiem un ņemot vērā ieteikumus, kas sniegti EPRS aizstājošajā ietekmes 
novērtējumā.

Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu vispārējo pamatojumu un galvenos elementus, 
atzīstot, ka priekšlikumi ir sekas un juridisks pienākums, kas izriet no Regulas (ES) 2018/1240 
(ETIAS regula) noteikumiem, par kuriem vienojušies likumdevēji. Automatizētās pārbaudes, 
kas jāveic saskaņā ar ETIAS regulu, var veikt tikai tad, ja ETIAS centrālā sistēma spēj sazināties 
ar citām ES informācijas sistēmām. Priekšlikumos ir izklāstīti tehniskie elementi, kas vajadzīgi, 
lai salīdzinātu personas datus dažādajās lietojumprogrammās ar datiem, ko satur ES 
informācijas sistēmās un datubāzēs iekļautie reģistri, datnes vai brīdinājumi, ņemot vērā 
informācijas sistēmu drošības, robežu un migrācijas pārvaldības sadarbspēju.

Ņemot vērā to, ka Komisijas priekšlikumi tika iesniegti 2019. gada 7. janvārī, lai gan iestāžu 
sarunas par sadarbspējas sistēmas priekšlikumiem un ECRIS-TCN priekšlikumu joprojām 
turpinājās, Komisijas priekšlikumi bija jāatjaunina atbilstoši tam, kādas vienošanās starplaikā 
pieņemtas par minētajiem dokumentiem.

Saskaņā ar ieteikumiem, kas sniegti EPRS sagatavotajā aizstājošajā ietekmes novērtējumā, tika 
veikti turpmāki uzlabojumi attiecībā uz procedūru, kādā veic atzīmes par tiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri ir notiesāti par terorismu vai smagiem noziedzīgiem nodarījumiem. 
Turklāt noteikumi par uzraudzību un statistiku ir pastiprināti tā, lai nodrošinātu, ka Komisijai 
būs regulāri jāizvērtē ETIAS sistēmas veiktais vaicājums ECRIS-TCN sistēmā un jāinformē 
Eiropas Parlaments un EDAU. Visbeidzot, referents uzskata, ka nav pareizi īstenošanas aktā 
definēt daļēju atbilstību starp ES informācijas sistēmu ierakstiem. Ņemot vērā iespēju, ka tam 
potenciāli ir būtiska ietekme uz tiesībām uz privāto dzīvi un personas datu aizsardzību, ir 
lietderīgāk to veikt ar deleģēto aktu, lai nodrošinātu, ka Eiropas Parlaments veic pienācīgu 
uzraudzību atbilstoši līdzīgiem noteikumiem, kas ietverti sadarbspējas sistēmas regulās.

Noslēgumā, referents uzskata, ka vaicājumiem Šengenas informācijas sistēmās (SIS) ir 
pievienotā vērtība arī attiecībā uz brīdinājumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem 
attiecas atgriešanas lēmums.  Šāda veida brīdinājumu meklēšana SIS agrīnā posmā, pirms trešās 
valsts valstspiederīgais ierodas pie dalībvalsts robežas, dos labumu dalībvalstij un trešās valsts 
valstspiederīgajam.
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