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Priekšlikums regulai par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm 
saistībā ar īstermiņa vīzām

Priekšlikums regulai (KOM(2004)0835 – C6-0004/2005 – 2004/0287(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza  Michael Cashman

Grozījums Nr. 124
4. apsvērums

4) Atvieglinot tādu datu apmaiņu starp 
dalībvalstīm, kas attiecas uz pieteikumiem 
un ar tiem saistītiem lēmumiem, Vīzu 
informācijas sistēmai jāuzlabo kopējās vīzu 
politikas administrēšana, konsulārā 
sadarbība un konsultācijas starp centrālajam 
konsulārajām iestādēm, tādējādi palīdzot 
novērst draudus dalībvalstu iekšējai drošībai 
un „tirgošanos ar vīzām”, atvieglināt cīņu 
pret viltojumiem un pārbaudes ārējo robežu 
kontrolpunktos un dalībvalstu teritorijā. VIS 
jāpalīdz atvieglināt arī nelegālo imigrantu 
identifikāciju un pārsūtīšanu un piemērot 
Padomes 2003. gada 18. februāra Regulu 
(EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus 

4) Atvieglinot tādu datu apmaiņu starp 
dalībvalstīm, kas attiecas uz pieteikumiem 
un ar tiem saistītiem lēmumiem, Vīzu 
informācijas sistēmai jāuzlabo kopējās vīzu 
politikas administrēšana, konsulārā 
sadarbība un konsultācijas starp centrālajam 
konsulārajām iestādēm, tādējādi palīdzot 
novērst draudus dalībvalstu iekšējai drošībai 
un „tirgošanos ar vīzām”, atvieglināt cīņu 
pret viltojumiem un pārbaudes ārējo robežu 
kontrolpunktos un dalībvalstu teritorijā. VIS 
jāpalīdz atvieglināt arī nelegālo imigrantu 
identifikāciju un piemērot Padomes 2003. 
gada 18. februāra Regulu (EK) Nr. 
343/2003, ar ko paredz kritērijus un 
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un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura 
ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa 
patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas 
iesniegts kādā no dalībvalstīm.

mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir 
atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma 
pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā 
no dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atkārto Komisijas sākotnējā priekšlikuma tekstu, bet svītro atsauci uz imigrantu
pārsūtīšanu kā VIS mērķi.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 125
4. apsvērums

4) Atvieglinot tādu datu apmaiņu starp 
dalībvalstīm, kas attiecas uz pieteikumiem 
un ar tiem saistītiem lēmumiem, Vīzu 
informācijas sistēmai jāuzlabo kopējās vīzu 
politikas administrēšana, konsulārā 
sadarbība un konsultācijas starp centrālajam 
konsulārajām iestādēm, tādējādi palīdzot 
novērst draudus dalībvalstu iekšējai 
drošībai un „tirgošanos ar vīzām”, 
atvieglināt cīņu pret viltojumiem un 
pārbaudes ārējo robežu kontrolpunktos un 
dalībvalstu teritorijā. VIS jāpalīdz 
atvieglināt arī nelegālo imigrantu 
identifikāciju un pārsūtīšanu un piemērot
Padomes 2003. gada 18. februāra Regulu 
(EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus 
un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura 
ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa 
patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas 
iesniegts kādā no dalībvalstīm.

4) Atvieglinot tādu datu apmaiņu starp 
dalībvalstīm, kas attiecas uz pieteikumiem 
un ar tiem saistītiem lēmumiem, Vīzu 
informācijas sistēmai jādarbojas ar mērķi 
uzlabot kopējās vīzu politikas īstenošanu, 
konsulāro sadarbību un konsultācijas starp 
centrālajam konsulārajām iestādēm. 
Tādējādi sistēmai būtu jādod ieguldījums 
vīzas pieteikuma procedūrā, novēršot
„tirgošanos ar vīzām” un sekmējot cīņu pret 
viltojumiem. VIS jāveicina arī vīzu 
atvieglotas pārbaudes uz ārējās robežas 
pārejas punktiem, palīdzot arī nelegālo 
imigrantu identifikācijā un nosakot to 
dalībvalsti, kura ir atbildīga par patvēruma 
pieteikuma izskatīšanu atbilstīgi 9. pantam 
Padomes 2003. gada 18. februāra Regulā 
(EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus 
un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura 
ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa 
patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas 
iesniegts kādā no dalībvalstīm, kā arī 
novēršot draudus jebkuras dalībvalsts 
iekšējai drošībai.

Or. en
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(Pārveido 3. grozījumu)

Pamatojums

Pārveidojums atsakās no „mērķa” un „iegūtie labumi” nošķiršanas, tomēr VIS galvenais 
mērķis (t.i. kopējās vīzu politikas uzlabošana) jāidentificē skaidri. Šajā apsvērumā izdarītie 
grozījumi paskaidroti pamatojumā pie pārveidotā grozījuma 1.a pantam (jauns).

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 126
10.a apsvērums (jauns)

10.a) Lai izvairītos no neregulētas 
piekļuves, šo Regulu papildina ar Padomes 
Lēmumu XX par dalībvalstu iestāžu, kas 
atbildīgas par iekšējo drošību, un Eiropola 
piekļuvi VIS datiem, lai tos izmantotu 
konsultācijām nolūkā novērst, atklāt un 
izmeklēt teroristu noziegumus un citus 
nopietnus noziedzīgus nodarījumus 
(KOM(2005) 600).

Or. en

(Pārveido 6. grozījumu)

Pamatojums

Lai nodrošinātu dalībvalstu iekšējo drošību, tiesībsargājošām iestādēm tiešām būtu vēlama 
piekļuve VIS datiem. Šo piekļuvi reglamentē atsevišķs instruments, kas balstās uz ES līguma 
VI sadaļu. Tomēr ziņotāja uzskata, ka priekšlikuma esošajā variantā jāiekļauj galvenie 
parametri, kas nosaka VIS datu pieejamību tiesībsargāšanas mērķiem. Skatīt arī pamatojumu 
pie pārveidotā grozījuma 1.c pantam (jauns).

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 127
10.b apsvērums (jauns)

10.b) Ja kompetentās iestādes veic 
pārbaudes teritorijā, saskaņā ar šo Regulu 
tām jābūt netiešai piekļuvei VIS datiem. 
Kompetentajai iestādei, kas pieprasa pieeju, 
jāiesniedz pieprasījums attiecīgi 
pilnvarotajai iestādei, kurai saskaņā ar šo 
Regulu ir piekļuve VIS datiem un 
jāapstrādā pieprasītā informācija.
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Or. en

Pamatojums

Šis apsvērums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu saskaņu ar citiem izdarītajiem grozījumiem, kas 
saistīti ar 16. pantu.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 128
11. apsvērums

11) Personas dati, kas atrodas VIS, jāuzglabā 
ne ilgāk, kā vajadzīgs VIS nolūkiem. Pieci 
gadi ir piemērots laiks datu uzglabāšanai, lai, 
izskatot vīzu pieteikumus, būtu iespējams 
izmantot konsultācijai agrāko pieteikumu 
datus, cita starpā novērtējot pieteikuma 
iesniedzēju godprātību, un tādu nelegālo 
imigrantu apzināšanai, kuri kādreiz agrāk 
varbūt ir pieprasījuši vīzu. Īsāks laika posms 
šiem nolūkiem nav pietiekams. Pēc pieciem 
gadiem dati jāizdzēš, ja vien nav iemesla 
izdzēst tos agrāk.

11) Personas dati, kas atrodas VIS, jāuzglabā 
ne ilgāk, kā vajadzīgs VIS nolūkiem. Pieci 
gadi ir ilgākais piemērotais laiks datu 
uzglabāšanai, lai, izskatot vīzu pieteikumus, 
būtu iespējams izmantot konsultācijai agrāko 
pieteikumu datus, cita starpā novērtējot 
pieteikuma iesniedzēju godprātību, un tādu 
nelegālo imigrantu apzināšanai, kuri kādreiz 
agrāk varbūt ir pieprasījuši vīzu. Īsāks laika 
posms šiem nolūkiem nav pietiekams. Pēc 
pieciem gadiem dati jāizdzēš, ja vien nav 
iemesla izdzēst tos agrāk.

Or. en

Pamatojums

Grozījums skaidri izsaka uzskatu, ka 5 gadu uzglabāšana ir maksimālais uzglabāšanas laiks 
VIS sistēmā glabājamiem datiem.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 129
11.a apsvērums (jauns)

11.a) Svarīgi, lai pārbaudes VIS 
pilnvarotās amatpersonas veiktu, 
neaizskarot pieteicēja pašcieņu un 
neapšaubot viņa godīgumu. Pārbaudes 
nedrīkst veikt bez vajadzības, tām jābūt 
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atbilstošām izvirzītajiem mērķiem un 
samērojamām ar tiem 

Or. en

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 130
15.a apsvērums (jauns)

15.a) Jebkura VIS atrodošos personas datu 
apstrāde, izmantošana un piekļuve tiem 
nedrīkst notikt bez vajadzības, tai jābūt 
atbilstošai šajā Regulā izvirzītajiem 
mērķiem un samērojamai ar tiem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 131
18.a apsvērums (jauns)

18.a) Strīda gadījumā par VIS atrodošo 
datu precizitāti pieteicējam jābūt iespējai 
piereģistrēt pieteikumu, ka viņš apstrīd 
šādus datus. Fakts, ka pieteicējs apstrīd 
datus, reģistrējams VIS. Pieteicējam jābūt 
tiesībām pārsūdzēt kompetentās iestādes 
pieņemtos lēmumus. Pārsūdzības 
iesniegšanai nedrīkst būt apturošas sekas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 132
1.a pants (jauns)

1.a pants
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Mērķis
1. Atvieglinot tādu datu apmaiņu starp 
dalībvalstīm, kas attiecas uz pieteikumiem 
un ar tiem saistītiem lēmumiem, Vīzu 
informācijas sistēmai jādarbojas ar mērķi 
uzlabot kopējās vīzu politikas īstenošanu, 
konsulāro sadarbību un konsultācijas starp 
centrālajam konsulārajām iestādēm.
Tādējādi VIS:
a) sekmētu un paātrinātu vīzas pieteikuma 
procedūru;
b) novērstu to, ka tiek apieti kritēriji, kas 
nosaka dalībvalsti, kura ir atbildīga par 
pieteikuma izskatīšanu;
c) sekmētu cīņu pret krāpšanu;
2.VIS arī veicinātu:
a) vīzu atvieglotas pārbaudes uz ārējās 
robežas pārejas punktiem;
b) atbalstu arī nelegālo imigrantu 
identifikācijā;
c) atbalstu tās dalībvalsts noteikšanā, kura 
ir atbildīga par patvēruma pieteikuma 
izskatīšanu atbilstīgi 9. pantam Regulā 
(EK) 343/2003;
d) jebkuras dalībvalsts iekšējās drošības 
draudu novēršanu.

Or. en

>(Pārveido 12. grozījumu)

Pamatojums

Pārveidojums atsakās no „mērķa” un „iegūtie labumi” nošķiršanas un otrajā punktā iekļauj 
vecā 13. grozījuma noteikumus („iegūtie labumi”).

Jaunais pants par 'Mērķi' izmanto agrākā 1. panta otrā punkta noteikumus ar šādiem 
pārveidojumiem:
-Kopējās vīzu politikas atvieglošanai jābūt VIS visbūtiskākajam mērķim. Tas uzsvērts jaunā 
panta pirmajā daļā; 
-Pieteikuma procedūras sekmēšana un paātrināšana ir pievienota kā mērķis, jo lielum lielais 
vairākums trešo valstu pilsoņu, kam izdotas Šengenas vīzas, ir likumīgi ceļotāji;
-atsauce uz kontrolēm „Dalībvalstu teritorijā” tagad svītrota no 2.a, kas tagad aptver tikai 
robežkontroles (salīdzini 16. pantu), jo kontroli valsts iekšienē aptver 2.b „nelegālo imigrantu 
identifikācija” (salīdzini 17. pantu);
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- VIS nav jāizmanto, lai sekmētu pārsūtīšanu (tikai viņu identifikācija), jo par šo jautājumu 
lēmums vispirms jāpieņem pārsūtīšanas direktīvā, kas tikai tagad ir ierosināta.
- VIS nav jāizmanto, lai pārbaudītu patvēruma pieteikumu, tā kā tas būtu nesamērīgi.
- „VIS snieguma” kārtība mainīta, proti, draudu novēršana to iekšējai drošībai novietota 
saraksta beigās tāpat kā Padomes slēdzienu gadījumā 2004. gada februārī. Ziņotāja pārstāv 
viedokli, ka laba vīzu politika automātiski sekmē iekšējo drošību.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 133
1.c pants (jauns)

1.c pants
Īstenošanas procedūra

Lai garantētu dalībvalstu iekšējo drošību, 
par iekšējo drošību atbildīgajām dalībvalstu 
iestādēm un Eiropolam, tā kā tas ir 
Kopienas aģentūra, jābūt piekļuvei VIS 
datiem tādā veidā, kā tas noteikts Padomes 
Lēmumā XX par dalībvalstu iestāžu, kas 
atbildīgas par iekšējo drošību, un Eiropola 
piekļuvi VIS datiem, lai tos izmantotu 
konsultācijām nolūkā novērst, atklāt un 
izmeklēt teroristu noziegumus un citus 
nopietnus noziedzīgus nodarījumus 
(KOM(2005) 600), kas ievēro vismaz šādus 
principus:
a) piekļuvi piešķir izņēmuma kārtā, katru 
gadījumu izskatot atsevišķi; piekļuvi nevar 
piešķirt visos gadījumos;
b) piekļuvi var pieprasīt tikai saistībā ar 
smaga noziedzīga nodarījuma novēršanu, 
atklāšanu vai turpmāku izmeklēšanu, te 
runa ir par noziedzīgiem nodarījumiem, 
kas minēti Padomes 
Pamatlēmuma 2002/475/JHA 1.-4. pantā 
par cīņu pret terorismu, un nodarījumi, kas 
minēti Eiropola Konvencijas 2. pantā un 
tās Pielikumā;
c) VIS var izmantot tikai vienā piekļuves 
vietā attiecīgajā valstī un Eiropola 
gadījumā specializētā Eiropola 
struktūrvienībā;
d) publicē to iestāžu sarakstu, kuras ir 
atbildīgas par katras dalībvalsts iekšējo 
drošību un kuras var prasīt piekļuvi VIS,
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un visus tā grozījumus;
e) publicē to dalībvalstu piekļuves vietu 
sarakstu kas izmantos VIS datus 
konsultācijām to iestāžu vārdā, kas ir 
atbildīgas par iekšējo drošību, un visus tā 
grozījumus;
f) Padomes Lēmuma XX piemērošanas 
priekšnoteikums ir pirms tam notikusī 
Padomes Pamatlēmuma par personas datu, 
ko apstrādā, sadarbojoties policijas un tiesu 
iestādēm krimināllietās, 
aizsardzību (2005/XX/JI) spēkā stāšanās;
g) nekādā gadījumā datus nedrīkst pārsūtīt 
trešām valstīm.

Or. en

(Pārveido 14. grozījumu)

Pamatojums

pēc Padomes pieprasījuma (2005. gada 7. marta slēdzieni) Komisija 2005. gada 24. novembrī 
pieņēma atsevišķu trešā pīlāra instrumentu, kas iestādēm, kas atbildīgas par iekšējo drošību, 
un Eiropolam piešķir piekļuvi VIS datiem. Ziņotāja uzskata, ka šāda piekļuve būtu labāka 
nekā neregulēta, neoficiāla piekļuve, ja izpildīta virkne nosacījumu. Konkrētāk:

- šādu piekļuvi var piešķirt tikai izņēmuma gadījumos ar nosacījumu, ka VIS dati tiek ņemti 
galvenokārt, lai atvieglotu vīzu politiku; 

-piekļuve jāierobežo ar noteiktu veidu smagiem noziegumiem, kā minēts Padomes 
Ietvarlēmumā par cīņu pret terorismu un Eiropola Konvencijā;

- lai padarītu iespējamu labāku piekļuves pieprasījumu uzraudzību un labāku filtrēšanu, VIS 
var konsultēt tikai vienotos valstu piekļuves punktos un specializētās Eiropola vienībās;

- valstu piekļuves punktu sarakstu, kā arī to iestāžu sarakstu, kas var pieprasīt piekļuvi, ir 
jāpublicē;

- noslēdzot, trešā pīlāra datu aizsardzības Ietvarlēmumu stāšanās spēkā ir absolūti 
nepieciešams nosacījums Lēmuma piemērošanai. Tas ir būtisks nosacījums, lai nodrošinātu 
augstu aizsardzības līmeni no VIS iegūtajiem un iekšējās drošības iestāžu vai Eiropola
apstrādātajiem datiem. Vēl vairāk, jāpiemēro ne vien Ietvarlēmums, bet arī stingri noteikumi 
par datu tālāknodošanu.
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Grozījumu iesniedza Stavros Lambrinidis

Grozījums Nr. 134
1.c pants (jauns)

1.c pants
Īstenošanas procedūra

Lai reaģētu uz iekšējās drošības draudiem 
visās dalībvalstīs, par iekšējo drošību 
atbildīgajām iestādēm ir piekļuve VIS tādā 
veidā, kā ir noteikts atsevišķā instrumentā.
Šim instrumentam jāievēro vismaz šādi 
principi:
a) piekļuvi piešķir izņēmuma kārtā, katru 
gadījumu izskatot atsevišķi, ievērojot 
stingras un piemērotas procedūras, un 
visos gadījumos piekļuvei jābūt 
nepieciešamai, samērīgai un piemērotai; 
piekļuves iespēja nedrīkst būt regulāra;
b) piekļuvi var pieprasīt tikai saistībā ar 
pašlaik notiekošu nopietna nodarījuma 
izmeklēšanu;
c) personas dati:
i) apstrādājami godīgi un likumīgi;
ii) apkopojami sīki uzskaitītiem, skaidri 
norādītiem un likumiskiem mērķiem un tos 
nedrīkst apstrādāt ar šiem mērķiem 
nesavietojamā veidā.
iii) tiem jābūt adekvātiem, būtiskiem un tie 
nedrīkst būt pārmērīgi attiecībā pret 
mērķiem, kuriem tos apkopo un/vai tālāk 
apstrādā;
iv) tiem jābūt precīziem un, kur 
nepieciešams, uzturētiem aktuālā stāvoklī; 
jāveic visi saprātīgie pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka datus, kas ir neprecīzi vai 
nepilnīgi, ņemot vērā mērķus, kuriem tos 
apkopo vai tālāk apstrādā, izdzēš vai izlabo;
v) jāglabā tādā formā, kas datu subjektus 
ļauj identificēt tikai tik ilgi, cik tas 
vajadzīgs mērķiem, kuriem dati tika 
apkopoti, vai kuriem tos tālāk apstrādā.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 135
1.c pants (jauns)

1.c pants
Īstenošanas procedūra

Lai novērstu draudus dalībvalstu iekšējai 
drošībai par iekšējo drošību atbildīgajām 
dalībvalstu iestādēm jābūt piekļuvei pie VIS 
tādā veidā, kā tas noteikts atsevišķā 
instrumentā.
Šis instruments jāievēro vismaz šādi 
principi:
a) piekļuves tiesībām jābūt izņēmumam, 
kuras piešķir katrā atsevišķā gadījumā; 
piekļuves iespēja nedrīkst būt regulāra;
b) piekļuvi var pieprasīt tikai saistībā ar 
pašlaik notiekošu nopietna nodarījuma 
izmeklēšanu;
c) personas dati:
i) apstrādājami godīgi un likumīgi;
ii) apkopojami sīki uzskaitītiem, skaidri 
norādītiem un likumiskiem mērķiem un tos 
nedrīkst apstrādāt ar šiem mērķiem 
nesavietojamā veidā.
(iii) tiem jābūt adekvātiem, būtiskiem un tie 
nedrīkst būt pārmērīgi attiecībā pret 
mērķiem, kuriem tos apkopo un/vai tālāk 
apstrādā;
iv) tiem jābūt precīziem un, kur 
nepieciešams, uzturētiem aktuālā stāvoklī; 
jāveic visi saprātīgie pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka datus, kas ir neprecīzi vai 
nepilnīgi, ņemot vērā mērķus, kuriem tos 
apkopo vai tālāk apstrādā, izdzēš vai izlabo;
v) jāglabā tādā formā, kas datu subjektus 
ļauj identificēt tikai tik ilgi, cik tas 
vajadzīgs mērķiem, kuriem dati tika 
apkopoti, vai kuriem tos tālāk apstrādā.
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina pāreju starp šo Regulu un Trešā pīlāra Ietvarlēmumu attiecībā uz 
iekšējās drošības iestāžu piekļuvi VIS datiem. Tas galvenajos vilcienos apraksta principus, 
kas jāievēro šajā instrumentā, neiedziļinoties detaļās. Šajā Regulā nav iespējams definēt cita 
instrumenta noteikumus.

Principi tekstā ņemti no ziņotājas ziņojuma projekta un Ietvarlēmuma par datu aizsardzību 
KOM (2005)0475.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 136
1. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) novērst draudus dalībvalstu iekšējai 
drošībai.

a) novērst nopietnus draudus dalībvalstu 
iekšējai drošībai; proti, terorisma draudus 
un nopietnus organizētos 
kriminālnoziegumus.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījums nolūks ir skaidrāk noteikt VIS darbības sfēru.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 137
1. panta 2. punkta e) apakšpunkts

e) palīdzēt identificēt un pārsūtīt nelegālos 
imigrantus;

e) palīdzēt identificēt nelegālos imigrantus;

Or. en

Pamatojums

Šī grozījums nolūks ir skaidrāk noteikt VIS darbības sfēru, un tas atceļ domu par nelegālo 
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imigrantu pārsūtīšanu kā pamatojumu piekļuvei VIS datiem.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 138
1. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) novērst draudus dalībvalstu iekšējai 
drošībai;

a) atvieglināt un paātrināt vīzu pieteikuma 
procedūru;

Or. en

Pamatojums

Svarīgi būt skaidrībā par mērķiem, kas jāsasniedz ar sistēmu. Galvenais mērķis ir uzlabot 
kopējās vīzu politikas vadību, kas var notikt tikai tad, ja ņem vērā visus iepriekš minētos 
mērķus.
VIS jāizmanto tikai nelegālo imigrantu identifikācijai. Bet mēs nevaram neņemt vērā iespēju, 
ka uz viņiem attieksies lēmums, kas nozīmēs attiecīgu pārsūtīšanu.
VIS var izmantot, lai palīdzētu noteikt dalībvalsti, kas ir atbildīga par patvēruma pieteikumu 
pārbaudi, bet ne lai pārbaudītu pašus e patvēruma pieteikumus – proporcionalitātes princips.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 139
1. panta 2. punkta d) apakšpunkts)

d) atvieglināt pārbaudes ārējo robežu
kontrolpunktos un dalībvalstu teritorijā, 

d) atvieglināt pārbaudes ārējo robežu
kontrolpunktos un dalībvalstu teritorijā,;

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu pie 138. grozījuma

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 140
1. panta 2. punkta e) apakšpunkts

e) palīdzēt identificēt un pārsūtīt nelegālos e) palīdzēt identificēt, tai skaitā 
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imigrantus; pārsūtīšanas vajadzībām, un pārsūtīt 
nelegālos imigrantus;

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu pie 138. grozījuma.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 141
1. panta 2. punkta f) apakšpunkts

f) atvieglināt Regulas (EK) Nr. 343/2003 
piemērošanu. 

f) palīdzēt noteikt dalībvalsti, kas atbildīga 
par patvēruma pieteikuma pārbaudi 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 343/2003 
9. pantu.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu pie 138. grozījuma.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 142
1. panta 2. punkta fa) apakšpunkts (jauns)

fa) uzlabot draudu novēršanu dalībvalstu 
iekšējai drošībai.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu pie 138. grozījuma.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 143
1.a pants (jauns)
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1.a pants
Savienojošā klauzula

1. Laika posmā, kas noteikts 20. panta 
1. punktā vīzu iestādēm jāsaglabā no 6. līdz 
12. pantā minētie dati konsultāciju 
vajadzībām, lai tos savu pienākumu izpildē 
un specifiskos gadījumos varētu izmantot 
iestādes, kas atbild par iekšējo drošību, kā 
noteikts Padomes Lēmumā 2006/XXX, 
vienīgi nopietnu kriminālo nodarījumu, it 
īpaši, terorisma un organizētās noziedzības, 
atklāšanas un izmeklēšanas vajadzībām.
2. Konsultācijas, kas minētas 1. punktā, 
jāveic saskaņā ar Padomes 
Lēmumu 2006/XXX un ievērojot vismaz 
šādus principus:
a) piekļuves tiesībām jābūt izņēmumam, 
kuras piešķir katrā atsevišķā gadījumā; 
piekļuves iespēja nedrīkst būt regulāra;
b) VIS datus konsultācijām var izmantot 
tikai vienīgajā dalībvalstu piekļuves vietā;
c) nekādā gadījumā datus nedrīkst pārsūtīt 
trešām valstīm;
d) par iekšējo drošību atbildīgo dalībvalstu 
iestāžu, kuras var pieprasīt piekļuvi VIS, 
saraksts jāpublicē;
3. Regula neskar informācijas par jebkuru 
kriminālu darbību, ko atklājušas 4. pantā 
minētās iestādes, pildot savus pienākumus, 
paziņošanu par iekšējo drošību 
atbildīgajām iestādēm saistīto noziedzīgo 
nodarījumu izmeklēšanas un lietas 
ierosināšanas vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Ievērojot Padomes 2005. gada 7. marta secinājumus, it jāizveido atsevišķs trešā pīlāra 
instruments, kas drošības dienestiem piešķir piekļuvi VIS datiem. Kamēr tas nav izdarīts, 
jāpiešķir piekļuve iestādēm, atbildīgas par iekšējo drošību, bet tikai tad, ja mērķis ir smagu 
noziedzīgu nodarījumu atklāšana un izmeklēšana un ja izpildīta virkne nosacījumu.

Kompetentajām iestādes, kas minētas 4. pantā, tik un tā būs pienākums nodot iestādēm, kas 
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atbildīgas par iekšējo drošību, jebkuru informāciju par noziedzīgām darbībām, ko tās varētu 
atklāt, lai uzsāktu izmeklēšanu un iespējams ierosinātu lietu.

Grozījumu iesniedza Timothy Kirkhope

Grozījums Nr. 144
1.a pants (jauns)

1.a pants
Datu pieejamība, lai novērstu draudus 

iekšējai drošībai un nopietnus kriminālus 
nodarījumus un cīnītos pret tiem

Periodā, kas noteikts 20. panta 1. punktā, 
vīzu iestādes glabā datus, kas minēti 6. līdz
12. pantā konsultēšanas nolūkiem, pildot 
pienākumus un īpašos gadījumos, iestādes, 
kas atbildīgas par iekšējo drošību, kā 
noteikts Padomes Lēmumā 2006/XXX, tikai
ar mērķi novērst, atklāt un izmeklēt
nopietnus kriminālpārkāpumus, jo īpaši 
terorismu un organizēto noziedzību.
2. Konsultācijas, kas minētas 1. punktā, 
jāveic saskaņā ar Padomes 
Lēmumu 2006/XXX.
3. Šī regula neskar informācijas par 
jebkuru kriminālu darbību, ko atklājušas 
4. pantā minētās iestādes, pildot savus 
pienākumus, paziņošanu par iekšējo 
drošību atbildīgajām iestādēm saistīto 
kriminālo nodarījumu izmeklēšanas un 
lietas ierosināšanas vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Padomes 2005. gada 7. marta un 2005. gada 13. jūlija secinājumiem dalībvalstu 
iestādēm, kas atbildīgas par iekšējo drošību, jāpiešķir piekļuve VIS datiem, lai uzlabotu 
iekšējo drošību un stiprinātu cīņu pret terorismu. Šāds lēmums jāsagatavo, pamatojoties uz 
Eiropas Savienības Līguma VI sadaļu.

Ar savienojošās klauzulas palīdzību izklāstīti parametri gaidāmajam Padomes lēmumam.
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Grozījumu iesniedza Ewa Klamt

Grozījums Nr. 145
1.a pants (jauns)

1.a pants
Lai izsekotu noziedzīgus nodarījumus un 
aizsargātu dalībvalstu iekšējo drošību, 
dalībvalstu iestādēm, kas atbildīgas par 
iekšējo drošību, ir piekļuve VIS datiem, 
kuras nosacījumi sīkāk izklāstīti īpašā 
instrumentā un kas ievēro vismaz šādus 
principus: 
a) piekļuves tiesībām jābūt izņēmumam, 
kuras piešķir katrā atsevišķā gadījumā; 
piekļuves iespēja nedrīkst būt regulāra;
b) VIS datus konsultācijām var izmantot 
tikai centrālajā dalībvalsts piekļuves vietā;

Or. de

Pamatojums

Ar skaidri jānosaka mērķi, kuru dēļ drošības iestādēm nodrošināma piekļuve Vīzu 
informācijas sistēmai. 

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 146
2. panta 3. punkts

3) „vīzu izsniedzēja iestāde” ir dalībvalsts 
iestāde, kas ir atbildīga par pieteikumu
izskatīšanu un saistībā ar tiem
pieņemtajiem lēmumiem vai par lēmumu
anulēt, atsaukt vai pagarināt vīzu,

3) „vīzu izsniedzēja iestāde” ir dalībvalsts 
iestāde, kas ir atbildīga par lēmumu 
pieņemšanu par pieteikumiem vai par to, 
vai anulēt, atsaukt vai pagarināt vīzu
saskaņā ar Kopējām konsulārajām 
instrukcijām, ieskaitot centrālās konsulārās 
iestādes un iestādes, kas ir atbildīgas par 
vīzu izsniegšanu uz robežas saskaņā ar 
Regulu (EK) 415/2003;

Or. en
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(Pārveido 15. grozījumu)

Pamatojums

Komisijas priekšlikums balstās uz funkcionālu iestādes jēdzienu (piem., robežsardze, kas 
izsniedz vīzu, tajā brīdī nav robežsardzes iestāde, bet vīzu izsniedzēja iestāde). Par iemeslu 
tam, kāpēc pieņemts šāds jēdziens, pēc Komisijas ieskatiem ir tas, ka nav iespējams pateikt, 
ko kura iestāde dalībvalstī dara. Šāds jēdziens ir problemātisks, jo tas dalībvalstīm dod 
iespēju plašai interpretācijai (policija kā imigrācijas iestāde), un nav iespējams kontrolēt (vai 
policists šobrīd piekļūst VIS datiem tāpēc, ka viņš identificē nelegālu imigrantu vai tāpēc, ka 
viņš dara kaut ko vēl?). Tāpēc ziņotāja ierosina virkni skaidru 'iestādes'. Definīciju.
Definīcija 'vīzu iestādes' tagad atbilst Kopējām konsulārajām instrukcijām un Regulai 
(EK) 415/2003. 

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 147
2. panta 3. punkts

3) „Vīzu izsniedzēja iestāde” ir dalībvalsts 
iestāde, kas ir atbildīga par pieteikumu 
izskatīšanu un saistībā ar tiem pieņemtajiem 
lēmumiem vai par lēmumu anulēt, atsaukt 
vai pagarināt vīzu,

3) „Vīzu izsniedzēja iestāde” ir dalībvalsts 
iestāde, kas ir atbildīga par pieteikumu 
izskatīšanu un saistībā ar tiem pieņemtajiem 
lēmumiem vai par lēmumu anulēt, atsaukt 
vai pagarināt vīzu,

Or. de

Pamatojums

Vīzu izsniedzējas iestādes” jēdziens Eiropas tiesībās ir ieviests jau agrākos tiesību aktos un 
lielākas tiesību aktu skaidrības nolūkā jālieto arī šeit. Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 148
2. panta 3. punkts

3) „vīzu izsniedzēja iestāde” ir dalībvalsts 
iestāde, kas ir atbildīga par pieteikumu
izskatīšanu un saistībā ar tiem
pieņemtajiem lēmumiem vai par lēmumu

3) „vīzu izsniedzēja iestāde” ir dalībvalsts 
iestāde, kas ir atbildīga par lēmumu 
pieņemšanu par pieteikumiem vai par to, 
vai anulēt, atsaukt vai pagarināt vīzu, kā 
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anulēt, atsaukt vai pagarināt vīzu, minēts Kopējo konsulāro instrukciju 
II daļas 4. punktā un VI pielikumā un 
Regulā (EK) 415/2003,

Or. en

Pamatojums

Funkcionāls iestādes jēdziens var būt ļoti bīstams, ļaujot dalībvalstīm pārāk plaši interpretēt. 
Lai novērstu risku, ka, piemēram, policistu, kas kontrolē pieteikumus uz robežas, varētu 
uzskatīt par imigrācijas iestādi, svarīgi sašaurināt jēdzienu un radīt skaidras definīcijas.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 149
2. panta 3.a punkts (jauns)

3.a) „imigrācijas iestāde„ ir dalībvalsts 
iestāde, kas atbildīga par pastāvīgās 
uzturēšanās atļauju izsniegšanu un šādu 
atļauju spēkā esamības pārbaudi,

Or. en

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 150
2. panta 5. punkts)

5) „pieteikuma iesniedzējs” ir trešās valsts 
pilsonis, kas iesniedzis vīzas pieteikumu,

5) „pieteikuma iesniedzējs” ir trešās valsts 
pilsonis, kam atbilstoši Regulai (EK) 
539/2001 nepieciešama vīza un kas 

iesniedzis vīzas pieteikumu,

Or. en
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Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 151
2. panta 7. punkts

7) „grupas dalībnieki” ir citi pieteikuma 
iesniedzēji, ar kuriem pieteikuma iesniedzējs 
ceļo kopā, ieskaitot laulāto partneri un 
bērnus, kas ir kopā ar pieteikuma 
iesniedzēju,

7) „grupas dalībnieki” ir citi pieteikuma 
iesniedzēji, ar kuriem pieteikuma iesniedzējs 
ceļo kopā, ieskaitot ģimenes locekļus,
laulāto partneri un bērnus, kas ir kopā ar 
pieteikuma iesniedzēju,

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu pie grozījuma 2. panta 7.a punktam (jauns), ko iesniedza M. Cashman

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 152
2. panta 7. punkts

7) „grupas dalībnieki” ir citi pieteikuma 
iesniedzēji, ar kuriem pieteikuma 
iesniedzējs ceļo kopā, ieskaitot laulāto 
partneri un bērnus, kas ir kopā ar 
pieteikuma iesniedzēju,

7) „grupas dalībnieki” ir pieteikuma 
iesniedzēji, kam juridisku iemeslu dēļ ir 
pienākums dalībvalsts teritorijā iebraukt 
vai to atstāt kopā,

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir aprobežot „grupas” definīciju ar situācijām, kur juridisku iemeslu dēļ 
(tam jāaptver arī likuma implementācija gadījumi) pieteikuma iesniedzējiem ir pienākums 
dalībvalsts teritorijā iebraukt vai to atstāt kopā. Atsauce uz pieteikuma iesniedzēja ģimenes 
locekļiem ievietota 5. panta 4. punktā.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 153
2. panta 7.a punkts (jauns)
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7.a „ģimenes locekļi" ir, ja ģimene jau 
pastāvēja izcelsmes valstī, šādi pieteikuma 
iesniedzēja ģimenes locekļi, kas atrodas 
dalībvalsts teritorijā:
Pieteikuma iesniedzēja vīrs vai sieva vai 
viņa/-as stabilu attiecību partneris, ja 
attiecīgās dalībvalsts likumdošana vai 
prakse neprecētus pārus uzskata par 
vienlīdzīgiem attiecībā pret precētiem, 
runājot par radniecību.

Or. en

Pamatojums

Šis teksts mēģina definēt ģimenes locekļus saistībā ar grupas jēdzienu, kā noteikts 2. panta 
7. punktā. Teksts ir ņemts no Padomes Regulas 343/2003 un grozīts, lai būtu piemērots šai 
Regulai. 

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 154
2. panta 12. punkts (jauns)

12) „netieša piekļuve” ir process, ar kuru 
kompetentās iestādes, kas veic pārbaudes
teritorijā, pieprasa VIS informāciju no 
personāla, kas ir pienācīgi pilnvarots
piekļūt VIS, kas apstrādā un pārsūta 
pieprasīto informāciju saskaņā ar šo
regulu. 

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija vajadzīga, lai nodrošinātu saskaņu ar citiem izdarītajiem grozījumiem, kas 
saistīti ar 16. pantu.



AM\602639LV.doc 21/99 PE 370.101v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Timothy Kirkhope

Grozījums Nr. 155
3. panta 1. punkta apakšpunkts

a) burtciparu datus, kas attiecas uz 
pieteikuma iesniedzēju un pieprasītām, 
izsniegtām, atteiktām, anulētām, atsauktām 
vai pagarinātām vīzām,

a) burtciparu datus, kas attiecas uz 
pieteikuma iesniedzēju, pieteikumu un 
izsniegtām, atteiktām, anulētām, atsauktām 
vai pagarinātām vīzām,

Or. en

Pamatojums

Ieliekot vārdu „pieteikumi" 1. punkta a) apakšpunktā, jābūt iespējai glabāt attiecīgos datus 
no vīzu pieteikuma. Komisijas priekšlikums dod iespēju saglabāt tikai tādus datus, kas 
attiecas uz pieteikuma iesniedzēja personu, un neietver nekādu vīzu informāciju, piemēram, 
datus par uztura nodrošinātāju (skatīt arī pamatojumu pie 3. grozījuma).

Grozījumu iesniedza Timothy Kirkhope

Grozījums Nr. 156
3. panta 1. punkta d apakšpunkts

d) saiti ar citiem pieteikumiem. d) saiti ar citiem pieteikumiem, kas minēti 
5. panta 3. un 4. punktā.

Or. en

Pamatojums

1. punkta d) apakšpunktā ievads ir paredzēts tikai skaidrākai izteiksmei un nekādā veidā 
nemaina Komisijas priekšlikuma būtību.

Grozījumu iesniedza Tatjana Ždanoka

Grozījums Nr. 157
3. panta 1. punkta c apakšpunkts

c) pirkstu nospiedumus, svītrots

Or. en
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Pamatojums

Komisija nenodrošināja Parlamentu ar pieprasīto informāciju par vīzu viltošanas parādību 
un par nepieciešamību vīzās ieviest biometriskos datus. Pirkstu nospiedumi parādījuši arī 
augstu kļūdu līmeni.

(Ja tas tiks pieņemts, jāsvītro visas atsauces uz pirkstu nospiedumiem visā tekstā.)

Grozījumu iesniedza Ewa Klamt

Grozījums Nr. 158
3. panta 1. punkta apakšpunkts

a) burtciparu datus, kas attiecas uz 
pieteikuma iesniedzēju un pieprasītām, 
izsniegtām, atteiktām, anulētām, atsauktām 
vai pagarinātām vīzām,

a) no 6. līdz 12. pantam minētos burtciparu 
datus;

Or. de

Pamatojums

Redakcionāls vienkāršojums

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 159
4. panta 3. punkts

3. Katra dalībvalsts apstiprina tās 
kompetentās iestādes, kuru darbiniekiem ir 
piekļuve VIS, lai ievadītu, izlabotu un 
izdzēstu datus vai izmantotu datus 
konsultācijai. Katra dalībvalsts iesniedz 
Komisijai šo iestāžu sarakstus.

3. Katra dalībvalsts apstiprina tās 
kompetentās iestādes, kuru darbiniekiem ir 
piekļuve VIS, lai ievadītu, izlabotu un 
izdzēstu datus vai izmantotu datus 
konsultācijai. Katra dalībvalsts iesniedz 
Komisijai šo iestāžu sarakstus, tostarp to, 
kas minētas 23. panta 3. punktā, un 
jebkādas turpmākas izmaiņas nekavējoties. 
Sarakstā norāda, kādiem mērķiem katra
iestāde var apstrādāt VIS datus.

Komisija publicē šos sarakstus Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Trīs mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī publicē noteikto 
kompetento iestāžu sarakstu saskaņā ar 
pirmo apakšpunktu. Ja turpmāk ir kādas 
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izmaiņas, Komisija reizi tajā pašā gadā 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
publicē papildinātu konsolidēto sarakstu. 
Tiešsaistē to pastāvīgi papildina.

Or. en

(Pārveido grozījumu 26)

Pamatojums

Konsolidētu aktualizētu versiju regulāra publicēšana ir nepieciešams pārraudzības un 
kontroles instruments gan Eiropas, gan valstu, gan vietējā līmenī. Lai kontroli padarītu 
labāku, sarakstā jāspecificē, kādam mērķim iestāde var apstrādāt datus, kas iet uz VIS un nāk 
no VIS (šis noteikums ņemts no Šengenas Konvencijas 101. panta 4. punkta). Turklāt 
dalībvalstīm saskaņā ar 23. panta 3. punktu Komisijai jādara zināmas arī iestādes, kas 
jāuzskata par "pārbaudītāji"). 

Trīs mēnešu termiņš (vairāk nekā 30 dienas, kas paredzētas vecajā 26. grozījumā) ir 
pietiekams laiks, lai publicētu saskaņā ar pirmo punktu izraudzīto iestāžu sarakstu.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 160
4. panta 3. punkts

3. Katra dalībvalsts apstiprina tās 
kompetentās iestādes, kuru darbiniekiem ir 
piekļuve VIS, lai ievadītu, izlabotu un 
izdzēstu datus vai izmantotu datus 
konsultācijai. Katra dalībvalsts iesniedz 
Komisijai šo iestāžu sarakstus. 

3. Katra dalībvalsts apstiprina tās 
kompetentās iestādes, kuru darbiniekiem ir 
piekļuve VIS, lai ievadītu, izlabotu un 
izdzēstu datus vai izmantotu datus 
konsultācijai. Katra dalībvalsts iesniedz 
Komisijai šo iestāžu sarakstus un turpmākās 
izmaiņas. Sarakstā norāda, kādiem 
mērķiem katra iestāde var apstrādāt VIS
datus.

Komisija publicē šos sarakstus Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pēc 30 dienām, kas VIS ir sākusi darboties,
Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī publicē noteikto kompetento
iestāžu konsolidēto sarakstu saskaņā ar 
pirmo apakšpunktu un jebkādas turpmākās 
izmaiņas. Tiešsaistē to pastāvīgi papildina.

Or. en
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Pamatojums

Svarīgi sarakstā norādīt, kādam mērķim iestāde var apstrādāt datus VIS sistēmā, lai būtu 
iespējama labāka kontrole. Saistībā ar pārraudzību un kontroli vienlīdz svarīgi ir publicēt 
saraksta konsolidētu versiju un visus tā grozījumus. Publicēšanai jānotiek ne tūlīt pēc šīs 
Regulas stāšanās spēkā, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc sistēmas darbības sākuma.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 161
5. panta 2. punkts

2. Veidojot pieteikuma datni, vīzu 
izsniedzēja iestāde pārbauda VIS, vai kāda 
dalībvalsts VIS ir reģistrējusi konkrētā 
pieteikuma iesniedzēja agrāku pieteikumu.

2. Veidojot pieteikuma datni, vīzu 
izsniedzēja iestāde saskaņā ar 13. pantu 
pārbauda VIS, vai kāda dalībvalsts VIS ir 
reģistrējusi konkrētā pieteikuma iesniedzēja 
agrāku pieteikumu.

Or. en

(Pārveido 27. grozījumu)

Pamatojums

Ja 5. pants apraksta vispārējo procedūru, 13. pants to apskata detalizēti. Lai izvairītos no 
pārpratumiem, tas paskaidrots, ievietojot šo atsauci. Salīdzinājumā ar veco 27. grozījumu 
mainīta vārdu kārtība.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 162
5. panta 2. punkts

2. Veidojot pieteikuma datni, vīzu 
izsniedzēja iestāde pārbauda VIS, vai kāda 
dalībvalsts VIS ir reģistrējusi konkrētā 
pieteikuma iesniedzēja agrāku pieteikumu.

2. Veidojot pieteikuma datni, vīzu 
izsniedzēja iestāde saskaņā ar 13. pantu 
pārbauda VIS, vai kāda dalībvalsts VIS ir 
reģistrējusi konkrētā pieteikuma iesniedzēja 
agrāku pieteikumu.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz 13. pantu, kas apraksta visas detaļas attiecībā uz procedūru.
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Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 163
5. panta 4. punkts

4. Ja pieteikuma iesniedzējs ceļo grupā ar 
citiem pieteikuma iesniedzējiem, vīzu 
izsniedzēja iestāde izveido katra pieteikuma 
iesniedzēja pieteikuma datni un sasaista 
grupas dalībnieku datnes.

4. Ja pieteikuma iesniedzējs ceļo grupā vai
ar sievu/vīru un/vai bērniem, vīzu 
izsniedzēja iestāde izveido katra pieteikuma 
iesniedzēja pieteikuma datni un sasaista šo 
personu datnes.

Or. en

(Pārveido 28. grozījumu)

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņu ar 2. panta7. punktā definēto terminoloģiju). 

Pārveidojums vajadzīgs skaidrākas izteiksmes dēļ. 

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 164
5. panta 4. punkts

4. Ja pieteikuma iesniedzējs ceļo grupā ar 
citiem pieteikuma iesniedzējiem, vīzu 
izsniedzēja iestāde izveido katra pieteikuma 
iesniedzēja pieteikuma datni un sasaista 
grupas dalībnieku datnes. 

4. Ja pieteikuma iesniedzējs ceļo grupā ar 
citiem pieteikuma iesniedzējiem saskaņā ar 
2. panta 7. punktu un 7. a pantu, vīzu 
izsniedzēja iestāde izveido katra pieteikuma 
iesniedzēja pieteikuma datni un sasaista 
grupas dalībnieku datnes.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina loģisku saistību ar citiem grozījumiem, kas skar 2. pantā dotās 
definīcijas 
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Grozījumu iesniedza Tatjana Ždanoka

Grozījums Nr. 165
6. panta 4. punkta f apakšpunkts

f) uzaicinātājs vai uzturēšanās izdevumu 
finansētājs,

svītrots

i) ja tā ir fiziska persona: uzvārds, vārds un 
adrese;
ii) ja tā ir juridiska persona: iestādes 
nosaukums un kontaktpersonas uzvārds un 
vārds;

Or. en

Pamatojums

Šāda veida datu apstrāde būtu lieka un nesamērīga saistībā ar vīzu politikas ieviešanu.

Grozījumu iesniedza Timothy Kirkhope

Grozījums Nr. 166
6. panta 3. punkts

3) iestāde, kam pieteikums iesniegts, 
norādot, vai tas minētajai iestādei iesniegts 
citas dalībvalsts vārdā;

3) iestāde, kam pieteikums iesniegts, 
norādot, vai tas minētajai iestādei iesniegts, 
pārstāvot citu dalībvalsti;

Or. en

Pamatojums

Papildinājums 3. punktā ir tikai tehniska rakstura paskaidrojums.

Grozījumu iesniedza Timothy Kirkhope

Grozījums Nr. 167
6. panta 4. punkta ea apakšpunkts (jauns)

e.a) galvenā apmešanās vieta un 
uzturēšanās ilgums;
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Or. en

Pamatojums

Papildinājumi 4. punktam nepieciešami, lai nodrošinātu pārbaudāmo pieteikumu vienotu 
formu vai lai būtu iespējams salīdzināt pašreizējo un agrāko pieteikumu, kuri varētu būt 
iesniegti arī citām ES dalībvalstīm. Uztura nodrošinātāju reģistrēšana it īpaši svarīga, lai 
atpazītu tā sauktos vairākkārtējos vai atkārtotos uztura devējus visā ES

Grozījumu iesniedza Timothy Kirkhope

Grozījums Nr. 168
6. panta 4. punkta e.b apakšpunkts (jauns)

e.b) ieceļošanas mērķis;

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu pie 167. grozījuma.

Grozījumu iesniedza Timothy Kirkhope

Grozījums Nr. 169
6. panta 4. punkta ec apakšpunkts (jauns)

e.c) galamērķis un paredzētais uzturēšanās 
ilgums;

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu pie 167. grozījuma.
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Grozījumu iesniedza Timothy Kirkhope

Grozījums Nr. 170
6. panta 4. punkta ed apakšpunkts (jauns)

e.d) pagaidu adrese;

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu pie 167. grozījuma.

Grozījumu iesniedza Timothy Kirkhope

Grozījums Nr. 171
6. panta 4. punkta e.e apakšpunkts (jauns)

e.e) pašreizējā nodarbošanās un darba 
devējs; studentiem: izglītības iestādes 
nosaukums;

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu pie 167. grozījuma.

Grozījumu iesniedza Timothy Kirkhope

Grozījums Nr. 172
6. panta 4. punkta f apakšpunkta i) daļa

i) ja tā ir fiziska persona: uzvārds, vārds un 
adrese;

i) ja tā ir fiziska persona: uzvārds, vārds, 
dzimums, dzimšanas datums un vieta, un 
adrese;

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu pie 167. grozījuma.
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Grozījumu iesniedza Timothy Kirkhope

Grozījums Nr. 173
6. panta, 4. punkta f apakšpunkta ii) daļa

ii) ja tā ir juridiska persona: iestādes 
nosaukums un kontaktpersonas uzvārds un 
vārds;

ii) ja tā ir juridiska persona vai cita 
organizācija: iestādes vai citas 
organizācijas nosaukums un adrese un 
iestādes vai citas organizācijas 
kontaktpersonas uzvārds un vārds, un
dzimšanas datums un vieta;

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu pie 167. grozījuma.

.

Grozījumu iesniedza Ewa Klamt

Grozījums Nr. 174
6. panta 5. punkta f) apakšpunkta i) daļa

i) ja tā ir fiziska persona: uzvārds, vārds un 
adrese;

i) ja tā ir fiziska persona: uzvārds, vārds, 
dzimums, dzimšanas datums un vieta, un 
adrese;

Or. de

Pamatojums

Kompetentajai vīzu iestādei turpmākajos lēmumos arī jābūt iespējai meklēt arī pēc ielūdzēja 
personas datiem, resp. personas, kas ir apņēmusies segt uzturēšanās izdevumus (skatīt 
175. grozījumu). Tādēļ arī šī personu loka interesēs vajadzīga nepārprotama personas 
identificēšana. 
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<Amend>Grozījumu iesniedza <Members>Ewa Klamt</Members>

Grozījums Nr. <NumAm>175</NumAm>
<Article>6. panta 5. punkta f) apakšpunkta ii) daļa</Article>

ii) ja tā ir juridiska persona: iestādes 
nosaukums un kontaktpersonas uzvārds un 
vārds,

ja tā ir juridiska persona: iestādes 
nosaukums un kontaktpersonas uzvārds, 
vārds un dzimšanas datums;

Or. <Original>{DE}de</Original>

Pamatojums

<OptDelPrev>Kompetentajai vīzu iestādei turpmākajos lēmumos arī jābūt iespējai meklēt arī 
pēc ielūdzēja personas datiem, resp. personas, kas ir apņēmusies segt uzturēšanās izdevumus 
(skatīt 174. grozījumu). Tādēļ arī šī personu loka interesēs vajadzīga nepārprotama personas 
identificēšana. 

<Amend>Grozījumu iesniedza <Members>Sylvia-Yvonne Kaufmann</Members>

Grozījums Nr. <NumAm>176</NumAm>
6. panta 6. punkts

6) Pieteikuma iesniedzēja pirkstu 
nospiedumi saskaņā ar attiecīgajiem 
nosacījumiem, kas minēti Kopīgajā 
konsulārajā instrukcijā.

6) Pieteikuma iesniedzēja pirkstu 
nospiedumi, ja viņa vecums ir no 14 līdz 80 
gadiem.

Or. <Original>{DE}de</Original>

Pamatojums

<OptDelPrev>Ierobežotā pilnvarojuma princips saskaņā ar EK līguma 5. panta 1. punktu 
Kopienas likumdevējam aizliedz, izmantojot dinamiskas atsauces uz tādiem tiesību aktiem, 
kurus var mainīt citā procedūrā, apiet pamata tiesību aktos noteikto likumdošanas procedūru. 
Dinamiskās atsauces uz Kopīgās konsulārās instrukcijas noteikumiem par nosacījumiem 
saistībā ar pirkstu nospiedumiem tāpēc nav pieļaujama. Ja šādi nosacījumi ir šīs Regulas 
sastāvdaļa, tad arī tie jāpieņem, ievērojot šai Regulai noteikto procedūru.

Noteikumiem par bērnu un pieaugušo aizsardzību, noņemot pirkstu nospiedumus, būtu jābūt 
saskanīgiem ar citiem Eiropas noteikumiem. Tā, piemēram, izveidotajās sistēmās, tādās kā 
Eurodac, uzkrāj personas pirkstu nospiedumus tikai tad, ja tās vecums ir vismaz 14 gadi.
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Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 177
6.a pants (jauns)

6.a pants
Pārbaužu vadīšana

1. Visas pārbaudes, ko veic VIS, neatkarīgi 
no kompetentās iestādes, kas sāka 
pārbaudi, ir nepieciešamas, atbilstīgas un 
proporcionālas mērķiem, ko nosaka šī 
regula. Pārbaudes veic veidā, lai cieņa un 
godīgums pret personu ir pilnībā ievēroti.
Jebkādi pasākumi, kas ieviesti VIS 
pārbaužu nolūkā ir nepieciešami, atbilstīgi 
un proporcionāli šādu pasākumu mērķiem, 
ko nosaka šī regula.
2. Veicot pārbaudes VIS, kompetentās 
iestādes nepieļauj personas dzimuma, rases 
vai etniskās izcelsmes, reliģiskās 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas diskrimināciju.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums mēģina noteikt to, kā  VIS sistēmā jāveic pārbaudes. Tas līdzīgs pantam, kas 
atrodams Robežu Kodeksā par robežkontrolēm.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 178
6. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Ja pieteikuma iesniedzēja pirkstu 
nospiedumi nevar tikt izmantoti, par to 
ievada piezīmi vīzu kopīgā formāta 
piezīmju nodaļā, ko nosaka Regula (EK) 
Nr. 1683/95 un VIS. Šādā gadījumā 
ieteikuma iesniedzēja uzvārds, uzvārds 
piedzimstot (iepriekš izmantots uzvārds(-i)), 
vārdi, dzimums un dzimšanas datums, vieta 
un valsts var tikt izmantoti kā meklēšanas 
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kritēriji. Cieņa un godīgums pret personu ir 
pilnībā ievēroti.

Or. en

(Pārveido 32. grozījumu)

Pamatojums

Saskaņā ar dažādiem pētījumiem novērtēts, ka līdz pat 5% no iedzīvotājiem nevarēs iesniegt 
pieteikumu (jo viņu pirkstu nospiedumi nav nolasāmi vai viņiem pirkstu nospiedumu nemaz 
nav). Paredzēts, ka 2005. gadā būs 20 miljonu vīzu pieteikumu iesniedzēju, kas nozīmē, ka 
līdz pat 1 miljonam personu nebūs iespēju iziet normālo pieteikšanās procesu. Tāpēc jāparedz 
piemērotas atkāpšanās procedūras. Saskaņā ar EDPS šīs procedūras nedrīkst ne pazemināt 
vīzu politika drošības līmeni, ne stigmatizēt indivīdu ar nenolasāmiem pirkstu nospiedumiem. 
Ziņotāja uzskata, ka uzvārds, uzvārds dzimšanas brīdī (agrāk lietotais(ie) uzvārds(i)) un 
pirmie vārdi kopā ar dzimumu un dzimšanas datumu, vietu un valsti izpilda šīs prasības.

Vienīgais pārveidojums šajā grozījumā ir „tikai” svītrošana („kā meklēšanas kritērijs tikai”,) 
lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 179
6. panta 1.b punkts (jauns)

1.b Dalībvalstis ievieš procedūras 
gadījumiem, kad persona uzstāj, ka viņam(-
ai) ir nepamatoti atteikts, tostarp
paziņojums šai personai par atteikuma 
iemesliem. Cieņa un godīgums pret 
personu ir pilnībā ievēroti.

Or. en

(Pārveido 33. grozījumu)

Pamatojums

Kā uzsver Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs un dažādi biometrikas pētījumi, būtu 
jāparedz atkāpšanās procedūras neizdošanās gadījumiem. Skatīt arī pamatojumus 6. panta 
1. punkta a) apakšpunkta (jauns)grozījumam un 9. a apsvēruma (jauns) grozījumam. 

Šis grozījums mainīts (datu dzēšana jāizmanto kā meklēšanas kritērijs gadījumā, ja ieteikuma 
iesniedzējs uzstāj, ka saņēmis nepamatotu atteikumu), lai dalībvalstis izlemtu par piemērotu 
procedūru šādos gadījumos, kam būtu jāietver paziņojums par atteikuma iemesliem.



AM\602639LV.doc 33/99 PE 370.101v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Tatjana Ždanoka

Grozījums Nr. 180
7. pants

7. pants svītrots
Papildu dati, ko ievada, ja vajadzīga 
konsultāciju ar centrālajām iestādēm

Ja saskaņā ar Šengenas Konvencijas 17. 
panta 2. punktu kāda dalībvalsts pieprasa 
konsultāciju ar centrālajām iestādēm, vīzu 
izsniedzēja iestāde no pieteikuma veidlapas 
ievada VIS šādus papildu datus:
1) galamērķis un paredzētais uzturēšanās 
ilgums;
2) ieceļošanas mērķis;
3) ieceļošanas un izceļošanas diena;
4) pirmās ieceļošanas robeža vai tranzīta 
maršruts;
5) pagaidu adrese; 
6) pašreizējā nodarbošanās un darba 
devējs; studentiem, skolniekiem: mācību 
iestādes nosaukums;
7) pieteikuma iesniedzēja tēva un mātes 
uzvārds un vārds(-i).

Or. en

Pamatojums

Kategorijas, kurām šāda konsultācija ie ierosināta, ir noteiktas CCI 5.B pielikumā, kas ir 
konfidenciāls. Gadījumos, kad pieteikuma iesniedzēji ietilpst šajās kategorijās, šie dati arī 
attiecas uz pārbaudēm uz ārējām robežām un dalībvalstu teritorijās, kā arī uz identifikāciju
un atgriešanās mērķiem, un patvēruma pieteikumu pārbaudēm. Tādējādi šie dati ir arī 
pieejami šādiem mērķiem, salīdzināt ar šī priekšlikuma 16. panta 2. punkta a) apakšpunktu, 
17. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 19. panta 2. punkta b) apakšpunktu.
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Grozījumu iesniedza Ewa Klamt

Grozījums Nr. 181
10. panta 2. punkta b apakšpunkts

b) pieteikuma iesniedzējs nav iesniedzis 
dokumentus, kas pamato paredzamās 
ieceļošanas mērķi un nosacījumus, nevar 
uzrādīt paredzētajam uzturēšanās laikam 
pietiekamus iztikas līdzekļus vai nevar 
pierādīt, ka spēj likumīgi iegūt minētos 
līdzekļus,

b) pieteikuma iesniedzējs nav iesniedzis 
piemērotus dokumentus, kas pamato 
paredzamās ieceļošanas mērķi un 
nosacījumus, nevar uzrādīt paredzētajam 
uzturēšanās laikam pietiekamus iztikas 
līdzekļus vai nevar pierādīt, ka spēj likumīgi 
iegūt minētos līdzekļus, kā arī devis 
nepareizus datus par pieteikuma iesniedzēju 
un/vai personu, kas minēta 6. panta 
4. punkta f) apakšpunktā.

Or. <Original>{DE}de</Original>

Pamatojums

<OptDelPrev>Praksē par dokumentu neiesniegšanu lielāka nozīme ir gadījumam, kad 
pieteikuma iesniedzējs un/vai persona, kas minēta 6. panta 4. punkta f) apakšpunktā, iesniedz 
nepietiekamus dokumentus vai tiek sniedz nepatiesus datus.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 182
10. panta 2. punkta d apakšpunkts

d) pieteikuma iesniedzējs apdraud kādas 
dalībvalsts sabiedrisko kārtību, valsts iekšējo 
drošību, sabiedrības veselību vai 
starptautiskās attiecības.

d) pieteikuma iesniedzējs apdraud kādas 
dalībvalsts sabiedrisko kārtību, valsts iekšējo 
drošību, starptautiskās attiecības vai
sabiedrības veselību, kā noteikts Šengenas 
Robežu kodeksa 2. panta 19. punktā.

Or. en

Pamatojums

Nav nozīmes izveidot atsevišķu pantu ar definīcija „drauds sabiedrības veselībai”. Šī ir 
vienīgā atsauce uz priekšlikumu un šķiet loģiski šeit atsaukties uz definīciju, kas noteikta 
Šengenas Robežu kodeksā, kas radās pēc kompromisa panākšanas ar Cashman ziņojumu. 
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Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 183
10. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Pamatojums atteikumam, kas minēts 
2. punktā, ir atkārtoti novērtēts katram 
jaunam vīzas pieteikumam un tādēļ nav 
izmantots kā izšķirošs faktors, pieņemot 
jaunu lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Pamatojums vīzas atteikumi ar laiku var zaudēt pamatotību, tādēļ to vajadzētu atkārtoti 
novērtēt. Tiem nevajadzētu būt izšķirošiem, pieņemot jaunu lēmumu, bet ir loģiski, ka tiem 
būs mazāka vai lielāka ietekme atkarībā no tā, vai tie ir pamatots uz nopietniem pamatiem (ir 
brīdinājums par pieteikuma iesniedzēju iebraukšanas atteikuma mērķiem vai, ja viņš apdraud 
dalībvalsts sabiedrisko kārtību, valsts iekšējo drošību utt.).

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 184
10. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Pamatojums atteikumam, kas minēts 
2. punktā, ir atkārtoti novērtēts katram 
jaunam vīzas pieteikumam un tādēļ 
nepamatoti neietekmēs jauna lēmuma 
pieņemšanu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums tiecas nodrošināt, lai jebkāds pamatojums vīzas atteikumam ir pamatots katram 
jaunam vīzas pieteikumam. 
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Grozījumu iesniedza Ewa Klamt

Grozījums Nr. 185
11.a pants (jauns)

11.a pants
Ja tikai pēc vīzas termiņa beigām atklājas 
iemesli, kas attaisnotu vīzas atteikumu vai 
atsaukumu, kompetentā vīzu izsniegšanas 
iestāde papildina pieteicēja datus ar šiem 
iemesliem.
Šeit runa var būt it īpaši par vienu vai 
vairākiem šādiem iemesliem:
a) nelegāla uzturēšanās pēc vīzas derīguma 
termiņa beigām,
b) prettiesiska vīzas izmantošana 
uzturēšanās mērķim, kas nesakrīt ar vīzā 
uzrādīto uzturēšanās mērķi. 

-{}- 2) No uzglabāšanas saskaņā ar 1. punktu 
neizriet, ka turpmākie vīzas pieteikumi 
noteikti tiks atteikti. 

Or. <Original>{DE}de</Original>

Pamatojums

<OptDelPrev> Vīzu informācijas sistēmas it īpaši atlasāmi ļaunprātīgas lietošanas gadījumi. 
Attiecīgā informācija ir būtiska turpmāko vīzu pieteikumu izvērtēšanai un kompetentajai vīzu 
izsniegšanas iestādei tā jāizmanto lēmumu pieņemšanas procesā. Iebraukšanas atteikums 
saskaņā ar SDÜ 96. pantu 1. punktā minētajos gadījumos netiek regulāri ievērots un bez tam 
vēl ir radikālāks pasākums salīdzinājumā ar datu saglabāšanu VIS sistēmā un līdz ar to kā 
likums nesamērīgs.

Grozījumu iesniedza Ewa Klamt

Grozījums Nr. 186
11.b pants (jauns)

11.b pants
1) Ja kāda fiziska vai juridiska persona 
nepilda savu pienākumu saskaņā ar 
6. panta 4. punkta f) apakšpunktu, 
kompetentā vīzu izsniedzēja iestāde 
pieteikuma datnē ievada šādus papildu 



AM\602639LV.doc 37/99 PE 370.101v01-00

 Ārējais tulkojums LV

datus:
a) informāciju par statusu, norādot, ka vīza 
ir izsniegta, papildina ar  informāciju par 
statusu „Vīzas ļaunprātīga izmantošana“ 
vai „Solījuma segt uzturēšanās izdevumus 
nepildīšana”,
b) iestāde, kas konstatējusi ļaunprātīgu 
izmantošanu, kuras prasība pildīt a ar 
informāciju par statusu „Vīzas ļaunprātīga 
izmantošana“ vai „Solījuma segt 
uzturēšanās izdevumus nepildīšana”,
c) vieta un datums, kad konstatēta 
ļaunprātīga izmantošana,
d) konstatētās izmantošanas veids.
2) Ja veikta 1. punktā minētā datu 
saglabāšana, tad tas nenozīmē, ka nākamie 
vīzu pieteikumi obligāti jānoraida.

Or. de

Pamatojums

No Vīzu informācijas sistēmas it īpaši atlasāmi ļaunprātīgas lietošanas gadījumi. Attiecīgā
informācija ir būtiska turpmāko vīzu pieteikumu izvērtēšanai, un kompetentajai vīzu 
izsniegšanas iestādei tā jāizmanto lēmumu pieņemšanas procesā. Iebraukšanas atteikums 
saskaņā ar SDÜ 96. pantu 1. punktā minētajos gadījumos netiek regulāri ievērots un bez tam 
vēl ir radikālāks pasākums salīdzinājumā ar datu saglabāšanu VIS sistēmā, un līdz ar to kā 
likums  nesamērīgs. 

Grozījumu iesniedza Ewa Klamt

Grozījums Nr. 187
13. panta 2. punkta d apakšpunkts

d) personas uzvārds un vārds vai iestādes 
nosaukums saskaņā ar 6. panta 4. punkta 
f) apakšpunktu,

d) personas uzvārds un vārds vai iestādes 
nosaukums saskaņā ar 6. panta 4. punkta 
f) apakšpunktu,

Or. de
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Pamatojums

Turpmāk, pieņemot lēmumus, vīzu izsniedzējai iestādei jādod iespēja izpētīt arī ielūguma 
nosūtītāja personu, respektīvi, to cilvēku, kurš uzņemas segt uzturēšanās izdevumus 
(salīdzināt ar 194. grozījumu). Tādēļ arī šo personu interesēs vajag viennozīmīgi noteikt šo 
personu. 

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 188
13. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Ja pieteikuma iesniedzējs nevar parādīt
vīzas uzlīmi par iepriekš izsniegtu vīzu un 
ja ir aizdomas, ka izceļošanas dokuments 
nav īsts, vai, ja neizdodas atrast vīzas 
uzlīmes numuru, kompetentai vīzu 
izsniegšanas iestādei 1. punktā minētajiem 
nolūkiem ir tiesības meklēt VIS šādus 
datus:
a) pieteikuma iesniedzēja pirkstu 
nospiedumi, dzimums un dzimšanas 
datums, vieta un valsts;
b) ja pieteikuma iesniedzēja pirkstu 
nospiedumi nevar tikt izmantoti, viņa vai 
viņas uzvārds, uzvārds piedzimstot (iepriekš 
izmantots uzvārds(-i) un vārdi, kopā ar viņa 
vai viņas dzimumu, dzimšanas datumu, 
vietu un valsti saskaņā ar 6. panta 
1. a) punktu.
c) izceļošanas dokumenta dati, kas minēti 
6. panta 4. punkta c) apakšpunktā. 

Or. en

(Pārveido grozījumu Nr. 48)

Pamatojums

Grozītai noteikums ietver situāciju, kad meklēšanas pēc vīzas uzlīmes numura bija 
neveiksmīga vai kad ir aizdomas par izceļošanas dokumenta īstumu.

Lai ieviestu skaidrību, ir skaidri noteikts, ka b) punkts attiecas uz situāciju, kad ieteikuma 
iesniedzēja pirkstu nospiedumi nevar tikt izmantoti. c) punkts ļaus noteikt viltojumu. 
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Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 189
13. panta 2.c punkts (jauns)

2.c Ja pieteikuma iesniedzējs uzstāj, ka 
viņam atteikts nepamatoti, piemēro 6. panta 
1. b) punktu.

Or. en

(Pārveido grozījumu 50)

Pamatojums

Šī grozījuma pārveidojums („procedūras, kas minētās ” svītrošana) ir izdarīts 33. grozījuma 
dēļ, ar kuru saskaņā dalībvalsts ir tā, kurai būtu jāievieš piemērota procedūra gadījumiem, 
kad persona uzstāj, ka viņam atteikts nepamatoti.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 190
13. panta 2.d punkts (jauns)

2.d Ja ir nopietns pamatojums aizdomām, 
ka izdevumu finansētājs nav patiess,, 
kompetentām vīzu izsniegšanas iestādēm ir 
tiesības meklēt VIS datus, kas minēti
7. panta 7. a) punktā. 

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums atļaus pārbaudīt tās personas vai uzņēmuma godīgumu, kuri izteikuši 
uzaicinājumu vai ir atbildīgi par dzīvošanas izdevumu segšanu uzturēšanās laikā.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 191
13. panta 3. punkts

3. Ja, pārbaudot kādus no 2. punktā 3. Ja, pārbaudot 2., 2. a, 2. b, 2. c vai 
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minētajiem datiem, noskaidrojas, ka 
pieteikuma iesniedzēja dati ir ierakstīti VIS, 
vīzu izsniedzēja iestāde saņem atļauju 
piekļūt pieteikuma datnei un tai piesaistītajai 
datnei(-ēm), bet vienīgi 1. punktā minētajos 
nolūkos.

2. d punktā minētajiem datiem, noskaidrojas, 
ka pieteikuma iesniedzēja dati ir ierakstīti 
VIS, vīzu izsniedzēja iestāde saņem atļauju 
piekļūt pieteikuma datnei un tai piesaistītajai 
datnei(-ēm) saskaņā ar 5. panta 3. punktu 
un 5. panta 4. punktu, bet vienīgi 1. punktā 
minētajos nolūkos.

Or. en

(Pārveido grozījumu Nr. 51)

Pamatojums

Pārveidojums ir vajadzīgs, lai ieviestu konsekvenci ar jauniem grozījumiem 13. panta 
2. punkta d) apakšpunktam. 

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 192
13. panta 3. punkts

3. Ja, pārbaudot kādus no 2. punktā 
minētajiem datiem, noskaidrojas, ka 
pieteikuma iesniedzēja dati ir ierakstīti VIS, 
vīzu izsniedzēja iestāde saņem atļauju 
piekļūt pieteikuma datnei un tai piesaistītajai 
datnei(-ēm), bet vienīgi 1. punktā minētajos 
nolūkos.

3. Ja, pārbaudot kādus no 2. punktā 
minētajiem datiem, noskaidrojas, ka 
pieteikuma iesniedzēja dati ir ierakstīti VIS, 
vīzu izsniedzēja iestāde saņem atļauju 
piekļūt pieteikuma datnei(-ēm) saskaņā ar 
5. panta 3. punktu un 5. panta 4. punktu, 
bet vienīgi 1. punktā minētajos nolūkos.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz pantu, kas apraksta vispārējo procedūru.

Grozījumu iesniedza Ewa Klamt

Grozījums Nr. 193
13. panta 3. punkts

3. Ja, pārbaudot kādus no 2. punktā 
minētajiem datiem, noskaidrojas, ka 

3) Ja, pārbaudot kādus no 2. punkta c) līdz f) 
apakšpunktā minētajiem datiem, 
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pieteikuma iesniedzēja dati ir ierakstīti VIS, 
vīzu izsniedzēja iestāde saņem atļauju 
piekļūt pieteikuma datnei un tai piesaistītajai 
datnei(-ēm), bet vienīgi 1. punktā minētajos 
nolūkos.

noskaidrojas, ka pieteikuma iesniedzēja dati 
ir ierakstīti VIS, vīzu izsniedzēja iestāde 
saņem atļauju piekļūt pieteikuma datnei un 
tai piesaistītajai datnei(-ēm), bet vienīgi 
1. punktā minētajos nolūkos.

Or. de

Pamatojums

Redakcionāls grozījums sakarā ar to, ka pievienots 4. punkts (salīdzināt ar 194. grozījumu). 

Grozījumu iesniedza Ewa Klamt

Grozījums Nr. 194
13. panta 3.a punkts (jauns)

3. a Ja, meklējot vienu vai vairākus datu 
elementus saskaņā ar 2. punkta 
d) apakšpunktu, konstatē, ka saskaņā ar 
6. panta 4. punkta f) apakšpunktu 
saglabātie dati papildināti ar informāciju 
„Solījuma segt uzturēšanās izdevumus 
nepildīšana”, tad vīzu izsniedzēja iestāde 
saņem piekļuves atļauju šiem pieteikuma 
datiem, bet vienīgi 1. punktā minētajos 
nolūkos.

Or. de

Pamatojums

Vīzu informācijas sistēmas mērķis ir novērst izvairīšanos no vīzas ar fiktīvu ielūgumu un 
saistību palīdzību. Tādēļ vajag, lai šādi ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi būtu saglabāti 
vīzu informācijas sistēmā (salīdzināt ar 186. grozījumu), un, pieņemot lēmumu par nākamās 
vīzas izsniegšanu, atbildīgā vīzu izsniedzēja iestāde varētu veikt izmeklēšanu, pamatojoties uz 
datiem, kas saglabāti par ielūguma sūtītāju.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 195
13.a pants (jauns)
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13.a pants
Apelācijas tiesības

1. Pieteikuma iesniedzējiem ir tiesības uz 
apelāciju saistībā ar kompetento iestāžu 
lēmumiem. Apelācijas vada saskaņā ar 
dalībvalstu tiesību aktiem. Pieteikuma
iesniedzējus rakstiski informē par
kontaktpunktiem, kas var nodrošināt
informāciju par kompetentajiem
pārstāvjiem, kas var rīkoties pieteikuma 
iesniedzēju vārdā saskaņā ar dalībvalstu 
tiesību aktiem.
2. Šāda apelācijas izvirzīšana neatliks
lēmuma pieņemšanu.
3. Ja pieteikuma iesniedzējs apstrīd VIS 
informācijas ticamību un precizitāti, viņš 
vai viņa var izmantot 31. pantā noteiktā 
procedūras.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums tiecas ieviest apelācijas iespējas gadījumos, kad nav vienošanas starp 
kompetentām iestādēm un pieteikuma iesniedzēju attiecībā uz iesniedzēja datni. Šis jaunais 
pantu nodrošinās papildu garantiju pret nepareizu izmantošanu, neierobežojot VIS 
efektivitāti. 

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 196
15. panta 2. punkts

2) kompetentās iestādes; 2) kompetentās vīzu izsniegšanas iestādes, 
kurām iesniedza pieteikumu, un to 
atrašanās vieta;

Or. en

Pamatojums

Termins „kompetentās iestādes” ir pārāk nenoteikts. 
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Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 197
15. panta 2. punkts

2) kompetentās iestādes; 2) kompetentā vīzu izsniegšanas iestāde un 
tās atrašanās vieta;

Or. en

(Pārveido grozījumu Nr. 53)

Pamatojums

Termins „kompetentās iestādes” ir pārāk nenoteikts ziņošanas un statistikas nolūkiem. Būtu 
skaidri jānorāda, ka ziņošanas un statistikas nolūkiem svarīga ir kompetentā vīzu
izsniegšanas iestāde un tās fiziskā adrese.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 198
15. panta 9. punkts

9) atbildīgās iestādes nosaukums un laiks, 
kad saņemts atteikums pārbaudīt jebkuru 
agrāku vīzas pieteikumu.

9) atbildīgās vīzas izsniegšanas iestādes 
nosaukums, ietverot tās atrašanās vietu, 
kuras atteica vīzas pieteikumu, un laiks, kad 
vīza tika atteikta.

Or. en

(Pārveido grozījumu Nr. 54)

Pamatojums

Ar grozīto noteikumu būtu jābūt iespējamam iegūta statistikas datus, kad un cik daudz vīzas 
tika atteiktas. 

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 199
15. panta 9.a punkts (jauns)

9. a) gadījumi, kuros tas pats pieteikuma 
iesniedzējs iesniedza pieteikumu vīzai no 
vairāk nekā vienas kompetentās iestādes, 
norādot kompetentās vīzu izsniegšanas 
iestādes, to atrašanās vietas un datumus, 
kuros saņemts atteikums.

Or. en
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Pamatojums

Šis noteikums ļaus kompetentajām vīzu izsniegšanas iestādēm ieviest statistiku par tirgošanos 
ar vīzām.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 200
16. panta virsraksts

Datu izmantošana vīzu pārbaudei Piekļuve datiem vīzu pārbaudei ārējo 
robežu pārejas punktos

Or. en

(Pārveido grozījumu Nr. 55)

Pamatojums

16. pantu vajadzētu piemērot tikai tad, kad VIS dati varētu būt izmantojami vīzu pārbaudei 
ārējo robežu pārejas punktos un tai būtu jāizslēdz pārbaudes iespējas dalībvalstu teritorijās. 
Pārbaudes dalībvalstu teritorijās ietvers 17. pants. Tas ir tiek darīts, lai skaidri norādītu, 
kurām iestādēm būs piekļuve VIS un kādiem mērķiem. 

Turklāt, izmaiņas virsrakstā („datu izmantošana” ir manīta ar „piekļuve”) atspoguļo faktu, 
ka piekļuve saskaņā ar 16. pantu nav ne obligāta, ne automātiska. 

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 201
16. panta virsraksts

Datu izmantošana vīzu pārbaudei Piekļuve datiem vīzu pārbaudei

Or. en
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Pamatojums

Lai padarītu skaidrāku.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 202
16. panta 1. punkts

1. Kompetentās iestādes, kas veic pārbaudes 
pie ārējām robežām vai dalībvalstu 
teritorijā, drīkst piekļūt šādiem datiem, bet 
vienīgi ar nolūku pārbaudīt personas 
identitāti un/vai vīzas īstumu:
a) dati, kas minēti 6. panta 4. punkta (a) 
apakšpunktā;
b) ceļošanas dokumenta dati, kas minēti 6. 
panta 4. punkta (c) apakšpunktā;
c) fotogrāfijas;
d) pirkstu nospiedumi;
e) vīzas uzlīmes numurs.

1. Kompetentās robežpārbaudes iestādes, 
kas veic vīzu pārbaudes ārējo robežu 
pārejas punktos, saskaņā ar attiecīgiem 
noteikumiem, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.  
/2005, ar kuru izveido Kopienas kodeksu
par likumiem, kas regulē personu 
pārvietošanos pār robežām (Šengenas
Robežu kodekss) drīkst piekļūt šādiem 
datiem, meklējot pēc vīzas uzlīmes numura,
bet vienīgi ar nolūku pārbaudīt personas 
identitāti un/vai vīzas īstumu.

Or. en

(Pārveido grozījumu Nr. 56)

Pamatojums

Izmaiņas 16. pantā ir veiktas, jo tiek atmests „decentralizēts” (elektroniskais čips uz uzlīmes) 
risinājums datu glabāšanai, kas nepieciešami, lai pārbaudītu personas un/vai vīzas 
patiesumu. Tā kā 13., 17. un 18. pantā ir ierosināts ierobežot „kodu” skaitu datu bāzes 
piekļuvei, jo:

- vajadzīgs sniegt skaidras instrukcijas par to, kā sistēma tiks izmantota praksē tā vietā, lai 
atstātu to izpildvaras ziņā;
- fakts, ka lielākā daļa gadījumu būs „normāli”, kad nav nepieciešamības meklēt papildu 
datus; tas ir proporcionālāk, ka arī paātrinās procesu;
-  „viegla koda” izmantošana, kā vīzu uzlīmes numurs, samazina kļūdas iespēju, piemēram, 
nepareizas biometrikas sakritības un nepareizi uzrakstīti vārdi, jo īpaši transliterācijas 
gadījumā. 

Vīzu uzlīmes numurs ir vispiemērotākais kods, ko izmantot sistēmas atvēršanai uz robežas, jo:
- tas ir vieglākais veids, kā piekļūt VIS, izmantojot vienu meklēšanas kritēriju un izvairoties 
no multipliem meklēšanas kritērijiem, robežsargiem liekot izvēlēties; 
- tas ir visprecīzākais meklēšanas kods, ne tikai ierobežojot kļūdas risku, bet arī samazinot 
laiku, kas nepieciešams „normālai” pārbaudei.
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Fotogrāfiju izmantošana par "kodu" ir svītrota, jo tehnoloģija vēl nav gatava. Attiecībā uz 
pirkstu nospiedumiem, 6 . panta 4. punkta a) apakšpunktā (vārds u.c.) un 6. panta 4. punkta 
c) apakšpunktā (izceļošanas dokumenti) minētie dati skatīt 16. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta (jauns) un 1. panta b) punkta (jauns) jauno grozījumu. 

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 203
16. panta 1. punkta ievadfrāze

1. Kompetentās iestādes, kas veic pārbaudes 
pie ārējām robežām vai dalībvalstu teritorijā, 
drīkst piekļūt šādiem datiem, bet vienīgi ar 
nolūku pārbaudīt personas identitāti un/vai 
vīzas īstumu:

1. Tikai atbilstīgi pilnvarots kompetento 
iestāžu personāls, kas veic pārbaudes pie 
ārējām robežām vai dalībvalstu teritorijā, 
drīkst piekļūt šādiem datiem, bet vienīgi ar 
nolūku pārbaudīt personas identitāti un/vai 
vīzas īstumu, tik tālu, cik dati ir 
nepieciešami šim uzdevumam:

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi ierobežot lietotāju skaitu, lai tie būtu tikai pilnvaroti kompetento iestāžu darbinieki, 
kuriem jebkurā gadījumā būtu piekļuve datiem un kuri būtu apmācīti saskaņā ar augstākajām 
personāla apmācības prasībām, pat ja mēs pieņemtu decentralizācijas iespēju (glabāšanas 
starpnieks).
Šobrīd realitāte ir tāda, ka būs vairāki  e-pasu čipi pasē, tāpat kā valstis izsniedz to 
elektroniskās un papīra vīzas un pašreiz koplietošanas jautājumi un anti-nesaskaņu 
problēmas vēl ir jāatrisina. 
No otras puses, pieņēmums, ka būtu iespējam identificēt vīzu turētāju, pamatojoties tikai uz
RFID, (neglabājot personas biometriskos datus datu bāzē), diemžēl neņem vērā iespēju, ka
RFID vīzā var būt (netīši vai tīši ) bojāts (un daudz vieglāk, jo RFID ir iestrādāts pasē), kas ir 
tad prasa piekļuvi datu bāzei. Visbeidzot būtu neiespējami identificēt vairākus pieteikumus ar 
vienu vārdu, ja tie nebūtu datu bāzē.
Pēdējais argumentu izvirza dalībvalstis, kuras ir sniegušas vienkāršus pamatojumus, ka to 
darbībās ir izmantota kombinēta multiplo datu bāžu iztaujāšana (piemēram, SIS, zagtas 
pases, valsts datu bāzes), lai izmantotu multiplus meklēšanas kritērijus. 
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Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 204
16. panta 1. punkta ievadfrāze un a) līdz d) apakšpunktam

1. Kompetentās iestādes, kas veic pārbaudes 
pie ārējām robežām vai dalībvalstu teritorijā, 
drīkst piekļūt šādiem datiem, bet vienīgi ar 
nolūku pārbaudīt personas identitāti un/vai 
vīzas īstumu:

1. Kompetentās iestādes, kas veic pārbaudes 
pie ārējām robežām vai dalībvalstu teritorijā, 
pirmajā fāzē, drīkst piekļūt šādiem datiem, 
bet ar nolūku pārbaudīt personas identitāti 
un/vai vīzas īstumu:

a) dati, kas minēti 6. panta 4. punkta (a) 
apakšpunktā;

a) dati, kas minēti 6. panta 4. punkta (a) 
apakšpunktā;

b) ceļošanas dokumenta dati, kas minēti 
6. panta 4. punkta (c) apakšpunktā;

b) ceļošanas dokumenta dati, kas minēti 
6. panta 4. punkta (c) apakšpunktā;

c) fotogrāfijas;
d) pirkstu nospiedumi;

Or. en

(Skatīt 16. panta 1. b punkta (jauns) grozījumu )

Pamatojums

Šie grozījumi tiecas ieviest divas vienotas sistēmas attiecībā uz piekļuvi VIS. Grozījums ļauj 
iegūt sākotnējo piekļuvi ar zināmam datu apjomam. Tas arī nodrošina iespēju otrās fāzes 
izmeklēšanai, ja nepieciešams.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 205
16. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) fotogrāfijas; svītrots

Or. en

Pamatojums

Fotogrāfiju kā meklēšanas kritērija identifikācijai svītrošana ir nepieciešama, jo tehnoloģija 
vēl nav piemērota un tādēļ fotogrāfijas nevar izmantot identifikācijai (vienu-uz-vairākām) 
liela apmēra datu bāzēs; tās nenodrošina rezultātus, uz kuriem var paļauties.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 206
16. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Ja personai nav vīzas vai ja ir aizdomas 
par vīzas īstumu un/vai izceļošanas 
dokumentu, vai ja meklēšana pēc vīzas 
uzlīmes numura bija neveiksmīga: 
a) viņa vai viņas pirkstu nospiedumi, 
dzimums, dzimšanas datums, vieta un 
valsts;
b) ja personas pirkstu nospiedumi nevar 
tikt izmantoti, viņa vai viņas uzvārds, 
uzvārds piedzimstot (iepriekš izmantots 
uzvārds(-i)) un vārdi, kopā ar viņa vai viņas 
dzimumu, dzimšanas datumu, vietu un 
valsti saskaņā ar 6. panta 1.a) punktu.
c) izceļošanas dokumenta dati, kas minēti
6. panta 4. punkta c) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

16. panta 1. punkta a) apakšpunkta grozījums nodrošina pirkstu nospiedumu izmantošanu 
(vai, ja tos nevar izmantot, vārda izmantošanu), dzimuma dzimšanas datuma, vietas un valsts 
datu izmantošanu kā kodu VIS atvēršanai gadījumos, kad meklēšana pēc vīzas uzlīmes 
numura ir neveiksmīga vai kad vīzas nav, piemēram, ja persona saka, ka ir pazaudējusi 
pasi/vīzu, vai, ja ir aizdomas par vīzas īstumu. Meklēšana ar izceļošanas dokumenta datiem, 
kas ir minēta 6. panta 4. punkta c) apakšpunktā, ļaus noteikt viltojumu.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 207
16. panta 1.b punkts (jauns)

Ja ir aizdomas par personas identitāti vai 
vīzas īstumu, vai ja meklēšana pēc viena vai 
vairākiem 1. punktā uzskaitītajiem datiem 
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parada, ka pieteikuma iesniedzēja dati ir 
ierakstīti VIS, 1. punktā minētām
kompetentajām iestādēm apstiprināšanas 
nolūkiem, kā otrā fāze, ir piekļuve šādiem 
VIS datiem:
a) fotogrāfijas;
b) pirkstu nospiedumi.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 204. grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 208
16. panta 1.b punkts (jauns)

1.b Ja pieteikuma iesniedzējs apgalvo, ka 
saņēmis nepamatotu atteikumu, piemēro 
6. panta 1.b) punktu. 

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 209
16. panta 1. c punkts (jauns)

1c. Ja tiek veikta otrās pakāpes meklēšana 
saskaņā ar 1. b punktu, likumīgi 
pilnvarotai amatpersonai ir jāinformē par 
to pieteikuma iesniedzējs un niansēti 
jāpamato, kādēļ ir nepieciešama šāda 
meklēšana. Fakts, ka šāda meklēšana ir 
veikta, tiks reģistrēts VIS. 
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Or. en

Pamatojums

Skat. grozījuma Nr. 204 pamatojumu.

Grozījumu iesniedzaMichael Cashman

Grozījums Nr. 210
16. panta 1. d punkts (jauns)

1d. Saskaņā ar šo Regulu iestādes, kuras ir 
kompetentas veikt pārbaudes attiecīgajā 
teritorijā, varēs netieši piekļūt VIS. 

Or. en

Pamatojums

Skat. grozījuma Nr. 204 pamatojumu.

Grozījumu iesniedzaSarah Ludford

Grozījums Nr. 211
16. panta 2. punkta ievadfrāze

2. Ja, pārbaudot kādus no 1. punktā
minētajiem datiem, noskaidrojas, ka 
pieteikuma iesniedzēja dati ir ierakstīti VIS, 
kompetentā iestāde saņem atļauju piekļūt 
šādiem datiem no pieteikuma datnes un tai 
piesaistītās grupas locekļu datnes (-ēm), bet 
vienīgi 1. punktā minētajos nolūkos.

2. Ja, pārbaudot kādus no 1., 1. a vai 1. b 
punktā minētajiem datiem, noskaidrojas, ka 
pieteikuma iesniedzēja dati ir ierakstīti VIS, 
kompetentā robežkontroles iestāde saņem 
atļauju piekļūt šādiem datiem no pieteikuma 
datnes un tai piesaistītās datnes (-ēm), 
saskaņā ar 5. panta 3. un 4. punktu, bet 
vienīgi 1. punktā minētajos nolūkos:

Or. en

(Pārveido grozījumu Nr. 57)

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību grozījumiem, kas veikti 16. panta 1. punktam  un 5. panta 2. un 
3. punktam.
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Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 212
Article 16. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Dalībvalstis izveido vismaz vienu vietu 
VIS piekļuvei katrā sankcionētā 
robežpārejas punktā, kā to paziņojušas 
dalībvalstis Komisijai saskaņā ar Regulas 
[...Robežu kodekss] 34. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu, lai pārbaudītu personas 
identitāti un/vai vīzas autentiskumu. 
Saskaņā ar šo regulu īpaši apmācītiem 
robežsargiem ir piekļuve VIS.

Or. en

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 213
16. panta 3. punkts (jauns)

3. Kad persona paziņo par kļūdainu 
atraidījumu, dalībvalstis izveido procedūru 
lietās, kurās pilnībā ievēro cieņu un 
godīgumu pret personu. Jebkurā gadījumā 
fotogrāfijas un pirkstu nospiedumus drīkst 
izmantot vienīgi, lai identificētu personu, 
pamatojoties uz burtciparu meklēšanu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodefinēt atkāpšanās procedūru, kas būtu jāizmanto kļūdu gadījumos. Ievērojot 
biometrisko datu jūtīgumu, ir svarīgi izskaidrot, ka šos datus neizmanto, lai veiktu meklēšanas 
..
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Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 214
17. panta virsraksts

Datu izmantošana nelegālo imigrantu 
identifikācijai un pārsūtīšanai

Datu izmantošana nelegālo imigrantu 
identifikācijai, kā arī pārsūtīšanas nolūkā.

Or. en

Pamatojums

VIS vajadzētu izmantot vienīgi nelegālo imigrantu identificēšanai. Tomēr mēs nevaram atlikt 
malā varbūtību, ka uz viņiem varētu attiecināt lēmumu, kas nozīmē viņu pārsūtīšanu.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 215
17. panta virsraksts

Datu izmantošana nelegālo imigrantu 
identifikācijai un pārsūtīšanai

Piekļuve nelegālo imigrantu identifikācijai

Or. en

(Groza 60. grozījumu)

Pamatojums

VIS mērķī nevajadzētu iekļaut nelegālo imigrantu pārsūtīšanas atvieglošanu (bet tikai viņu 
identificēšanu). Šis jautājumus jārisina pārsūtīšanas direktīvai.

Turklāt virsraksta izmaiņa („datu izmantošana” ir nomainīta uz „ piekļuve”) atspoguļo to, ka 
piekļuve saskaņā ar 17. pantu nav ne obligāta, ne automatizēta.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 216
17. panta 1. punkts

1. Kompetentās imigrācijas iestādes drīkst 
piekļūt šādiem datiem, bet vienīgi ar nolūku 
identificēt un pārsūtīt nelegālos imigrantus:

1. Kompetentās imigrācijas iestādes drīkst 
piekļūt šādiem datiem, bet vienīgi ar nolūku 
identificēt nelegālos imigrantus::

Or. en
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Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 217
17. panta 1. punkta a) apakšpunkts 

a) dati, kas minēti 6. panta 4. punkta 
a) apakšpunktā;

svītrots

Or. en

(Skatīt 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta grozījumu (jauns))))

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 218
17. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) fotogrāfijas; svītrots

Or. en

(Skatīt 17. panta 1. punkta b) apakšpunkta grozījumu (jauns))

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 219
17. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) pirkstu nospiedumi. svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 220
17. panta 1. punkta a) apakšpunkts (jauns)

a) ja personai ir vīza - vīzas uzlīmes 
numurs;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 221
17. panta 1. punkta b) apakšpunkts (jauns)

b) ja personai nav vīzas vai ja ir radušās 
šaubas par vīzas autentiskumu vai 
gadījumā, ja neizdevās meklēšana pēc vīzas 
uzlīmes numura: 
i) viņa vai viņas pirkstu nospiedumi, 
dzimums un dzimšanas datums, vieta un 
valsts;
ii) ja nevar izmantot personas pirkstu 
nospiedumus, viņa vai viņas uzvārds, 
uzvārds dzimšanas brīdī (agrākais 
uzvārds(-i)) un vārdi, kā arī viņa vai viņas 
dzimums un dzimšanas datums, vieta un 
valsts, saskaņā ar 6. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu.
iii) Ja pieteikuma iesniedzējs uzstāj, ka 
atteikums ir bijis nepamatots, ir spēkā 
6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

Or. en

(Pārveido grozījumu Nr. 61)

Pamatojums

VIS mērķiem nevajadzētu ietvert nelegālo imigrantu pārsūtīšanas veicināšanu (tikai 
identificēšanu). Pirms izmantot Kopienas instrumentus (piemēram, VIS) pārsūtīšanas nolūkā, 
dalībvalstīm jāvienojas par kopīgiem pārsūtīšanas standartiem (piem., pašreizējais 
priekšlikums Pārvietošanas direktīvai). Šāda ilgstošā laikposmā ir bijusi un joprojām ir LIBE 
komitejas nostāja (piemēram, attiecībā uz Kopienas finanšu izmantošanu pārsūtīšanas 
nolūkiem).

Attiecībā uz citiem šajā pantā ieviestajiem grozījumiem, referente uzskata, ka nevajadzētu 
izslēgt iespēju, ka personai, kuru vēlas identificēt atbildīgās iestādes, var būt ceļošanas 
dokuments ar vīzu, un tādēļ jānosaka nepārprotama atšķirība starp šādu situāciju un 
gadījumiem, kad personai nav ceļošanas dokumenta ar vīzu.

Pirmajā gadījumā vīzas uzlīmes numurs ir novērtēts kā piemērots un pietiekams kods, lai 
atvērtu VIS. Ja personai nav ceļošanas dokumenta ar vīzu iekšpusē vai ja ir radušās šaubas 
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par vīzas īstumu vai gadījumā, ja neizdevās meklēšana pēc vīzas uzlīmes numura, referente 
uzskata, ka pirkstu nospiedumi (vai arī, ja tos nevar pārbaudīt, tad vārds) dzimums un 
dzimšanas datums, vieta un valsts ir pietiekams veids, kā pārbaudīt, vai persona ir reģistrēta 
VIS. Fotogrāfijas tiek sistemātiski dzēstas kā meklēšanas kritērijs identificēšanai, taču tiks 
saglabātas kā identitātes pārbaudes rīks (viens pret vienu) (skat. arī 13. panta 2. punkta e) 
apakšpunkta grozījumu).

Grozījums iii) punktam (teksta ‘procedūra, kas minēta’ svītrojums) veikts iepriekšējā 
grozījuma Nr. 33 pārveidojuma dēļ, saskaņā ar kuru pastāv dalībvalstis, kurām jāievieš 
piemērota procedūra gadījumiem, kad persona uzstāj, ka atteikums ir bijis nepamatots. 

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 222
17. panta 1. punkts

1. Kompetentās imigrācijas iestādes drīkst 
piekļūt šādiem datiem, bet vienīgi ar nolūku 
identificēt un pārsūtīt nelegālos imigrantus:

1. Kompetentās imigrācijas iestādes sākuma 
posmā drīkst piekļūt šādiem datiem, bet 
vienīgi ar nolūku identificēt nelegālos 
imigrantus:

a) dati, kas minēti 6. panta 4. punkta (a) 
apakšpunktā,

a) dati, kas minēti 6. panta 4. punkta (a) 
apakšpunktā,

b) fotogrāfijas;
c) pirkstu nospiedumi.

Or. en

(Skat. 17. panta 2. punkta grozījumu (jauns))

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 223
17. panta 2. punkts

2. Ja, pārbaudot kādus no 1. punktā 
minētajiem datiem, noskaidrojas, ka 
pieteikuma iesniedzēja dati ir ierakstīti VIS, 
kompetentā iestāde saņem atļauju piekļūt 
šādiem datiem no pieteikuma datnes un tai 
piesaistītās datnes(-ēm), bet vienīgi 
1. punktā minētajos nolūkos:

svītrots
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a) informācija par statusu un iestāde, kam 
pieteikums iesniegts,
b) dati no pieteikuma veidlapas, kas minēti 
6. panta 4. punktā un 7. pantā,
c) fotogrāfijas,
d) dati, kas ievadīti saistībā ar agrāk 
izdotām, atteiktām, anulētām, atsauktām 
vai pagarinātām vīzām.

Or. en

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 224
17. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Ja radušās šaubas par personas 
identitāti vai vīzas autentiskumu, vai arī 
pārbaudot kādus no 1. punktā minētajiem 
datiem, noskaidrojas, ka pieteikuma 
iesniedzēja dati ir ierakstīti VIS, 
kompetentās imigrācijas iestādes drīkst 
otrajā pārbaudes posmā piekļūt un veikt 
meklēšanu VIS datos nelegālo imigrantu 
identificēšanas nolūkā:
a) fotogrāfijas,
b) pirkstu nospiedumi.

Or. en

(Skat. 17. panta 1. punkta grozījumu)

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 225
17. panta 1.b punkts (jauns)

1.b Ja tiek veikta otrās pakāpes meklēšana 
saskaņā ar 1. a punktu, likumīgi 
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pilnvarotai amatpersonai ir jāinformē par 
to pieteikuma iesniedzējs un niansēti 
jāpamato, kādēļ ir nepieciešama šāda 
meklēšana. Fakts, ka šāda meklēšana ir 
veikta, tiks reģistrēts VIS. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 226
17. panta 1.c punkts (jauns)

1.c Saskaņā ar šo Regulu iestādes, kuras ir 
kompetentas veikt pārbaudes attiecīgajā 
teritorijā, varēs netieši piekļūt VIS.  

Or. en

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 227
17. panta 1. punkta ievadfrāze un a) un b) apakšpunkti

1. Kompetentās imigrācijas iestādes drīkst 
piekļūt šādiem datiem, bet vienīgi ar nolūku 
identificēt un pārsūtīt nelegālos imigrantus:

1. Kompetentās imigrācijas iestādes drīkst 
piekļūt šādiem datiem, bet vienīgi ar nolūku 
identificēt, kā arī iespēju pārsūtīt nelegālos 
imigrantus:

(a) dati, kas minēti 6. panta 4. punkta (a) 
apakšpunktā,

(a) dati, kas minēti 6. panta 4. punkta (a) 
apakšpunktā,

(b) fotogrāfijas,

Or. en

Pamatojums

VIS jāizmanto tikai nelegālo imigrantu identificēšanai. Tomēr mēs nevaram izslēgt 
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iespējamību, ka tiks pieņemts atbilstīgs lēmums par pārsūtīšanu.
Fotogrāfiju kā meklēšanas kritērija dzēšana ir nepieciešama, jo sejas vaibstu atpazīšanas 
tehnoloģija joprojām ir mazattīstīta un tādēļ identificēšanai (pārbaude “viens pret 
daudziem”) lielā mēroga datu bāzē fotogrāfijas nevar izmantot, jo šāda meklēšana nesniegs 
uzticamus rezultātus.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 228
17. panta 2. punkta ievadfrāze

2. Ja, pārbaudot kādus no 1. punktā 
minētajiem datiem, noskaidrojas, ka 
pieteikuma iesniedzēja dati ir ierakstīti VIS, 
kompetentā iestāde saņem atļauju piekļūt 
šādiem datiem no pieteikuma datnes un tai 
piesaistītās datnes (-ēm), bet vienīgi 1. 
punktā minētajos nolūkos:

:

2. Ja, pārbaudot kādus no 1. punktā 
minētajiem datiem, noskaidrojas, ka 
pieteikuma iesniedzēja dati ir ierakstīti VIS, 
kompetentā imigrācijas iestāde saņem 
atļauju piekļūt šādiem datiem no pieteikuma 
datnes un tai piesaistītās datnes (-ēm), 
saskaņā ar 5. panta 3. un 4. punktu, bet 
vienīgi 1. punktā minētajos nolūkos:

Or. en

Pamatojums

Skat. 17. panta 1. punktam norādīto pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 229
18. panta virsraksts

Datu izmantošana, nosakot atbildību par 
patvēruma pieteikumiem

Piekļuve, nosakot atbildību par patvēruma 
pieteikumiem

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas virsrakstā (teksts “datu izmantošana” ir mainīts par “piekļuve”) atspoguļo faktu, 
ka piekļuve, saskaņā ar 18. pantu, nav nedz obligāta, nedz automātiska.
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Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 230
18. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) fotogrāfijas, b) ja nevar izmantot pieteikuma iesniedzēja 
pirkstu nospiedumus, viņa vai viņas 
uzvārds, uzvārds dzimšanas brīdī (agrākais 
uzvārds(-i)) un vārdi, kā arī viņa vai viņas 
dzimums un dzimšanas datums, vieta un 
valsts, saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) 
apakšpunktu.

Or. en

(Pārveido grozījumu Nr. 66)

Pamatojums

Lai precizētu, ir skaidri norādīts, ka šis punkts attiecas uz situāciju, kad nevar izmantot 
pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumus.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 231
18. panta 1. punkta c) apakšpunkts

(c) pirkstu nospiedumi, Ja pieteikuma iesniedzējs uzstāj, ka 
saņēmis nepamatotu atteikumu, ir spēkā 
6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

Or. en

(Pārveido grozījumu Nr. 67)

Pamatojums

Grozījuma pārveidojums (teksta ‘procedūra, kas minēta’ svītrojums) veikts iepriekšējā 
grozījuma Nr. 33 pārveidojuma dēļ, saskaņā ar kuru pastāv dalībvalstis, kurām jāievieš 
piemērota procedūra gadījumiem, kad persona uzstāj, ka atteikums ir bijis nepamatots.
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Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 232
18. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) fotogrāfijas, svītrots

Or. en

Pamatojums

Skat. 17. panta 1. punktam norādīto pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 233
18. panta 2. punkta ievadfrāze

2. Ja, pārbaudot kādus no 1. punktā 
minētajiem datiem, noskaidrojas, ka VIS ir 
ievadītas ziņas par izsniegtu vīzu, kuras 
derīguma termiņš ir beidzies ne vairāk kā 
sešus mēnešus pirms iesniegts patvēruma 
pieteikums un/vai vīzu, kuras pagarinājuma 
termiņš ir beidzies ne vairāk kā sešus 
mēnešus pirms iesniegts patvēruma 
pieteikums, kompetentā iestāde saņem 
atļauju piekļūt šādiem datiem saistībā ar 
minētajām vīzām, bet vienīgi 1. punktā 
minētajos nolūkos:

2. Ja, pārbaudot kādus no 1. punktā 
minētajiem datiem, noskaidrojas, ka VIS ir 
ievadītas ziņas par izsniegtu vīzu, kuras 
derīguma termiņš ir beidzies ne vairāk kā 
sešus mēnešus pirms iesniegts patvēruma 
pieteikums un/vai vīzu, kuras pagarinājuma 
termiņš ir beidzies ne vairāk kā sešus 
mēnešus pirms iesniegts patvēruma 
pieteikums, kompetentā patvēruma 
sniegšanas iestāde saņem atļauju piekļūt 
šādiem datiem saistībā ar minētajām vīzām, 
bet vienīgi 1. punktā minētajos nolūkos:

Or. en

Pamatojums

Lai precizētu, kādas iestādes saņem piekļuves atļauju.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 234
19. panta virsraksts
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Datu izmantošana, izskatot patvēruma 
pieteikumus

Dati, kurus izmanto kompetentās iestādes, 
izskatot patvēruma pieteikumus

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir norādīt, ka kompetentām iestādēm jābūt objektīvam pamatojumam, lai 
piekļūtu VIS. 4. punkts pārņemts no Padomes Regulas 343/2003, kur nepārprotami noteikts, 
ka, apsverot patvēruma pieteikumu, nepietiek ar VIS iegūto informāciju.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 235
19. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 343/2003, 
kompetentās iestādes drīkst piekļūt šādiem 
datiem, bet vienīgi ar nolūku pārbaudīt 
patvēruma pieteikumus: 

1. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 343/2003 
kompetentās iestādes drīkst piekļūt šādiem 
datiem:

Or. en

Pamatojums

skatīt 233. grozījuma pamatojumu..

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 236
19. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) fotogrāfijas; Svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt 233. grozījuma pamatojumu.
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Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 237
19. panta 2.a punkts (jauns)

2. a Ikviens gadījums, kad kompetentās 
iestādes izmanto VIS iekļautos datus 
patvēruma pieteikuma pārbaudei, ir 
vajadzīgs, atbilstīgs un samērīgs. Turklāt 
pirms jebkāda lēmuma pieņemšanas to 
objektīvi novērtē, ņemot vērā apstākļus, 
kādi bijuši pieteikuma iesniegšanas brīdī.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 233. grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 238
19. panta 2.b punkts (jauns)

2. b Pats par sevi saprotams, ka nepietiek 
tikai ar  šādu būtisku informāciju no 
uzticama avota, lai apsvērtu patvēruma 
pieteikumu, bet tā var palīdzēt novērtēt 
citas patvēruma meklētāja iezīmes.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 233. grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Timothy Kirkhope

Grozījums Nr. 239
19. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 343/2003, 1. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 343/2003 
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kompetentās iestādes drīkst piekļūt šādiem 
datiem, bet vienīgi ar nolūku pārbaudīt 
patvēruma pieteikumus: 

21. pantu, kompetentās iestādes drīkst 
piekļūt šādiem datiem, bet vienīgi ar nolūku 
pārbaudīt patvēruma pieteikumus:

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu kompetentajām iestādēm mērķtiecīgu un saskaņotu piekļuvi VIS, 
nepārprotami jāatsaucas uz Regulas 343/2003/EK 21. pantu (II Dublinas regula).

Grozījumu iesniedza Timothy Kirkhope

Grozījums Nr. 240
19. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) dati, kas minēti 6. panta 4. punkta 
a) apakšpunktā;

a) dati, kas minēti 6. panta 4. punkta a) un 
c) apakšpunktā);

Or. en

Pamatojums

Ierosināti papildu noskaidrojumi, lai veidotu lielāku saskaņu starp citu regulu tekstiem un 
II Dublinas regulu. Tomēr šķiet, ka nepieciešama nepārprotama atsauce, lai kompetentajām 
patvēruma lietu iestādēm atļautu piekļuvi VIS, un tādējādi tās varētu pienācīgi pildīt savus 
pienākumus, starp kuriem ir arī pieteikumu iesniedzēju datu pārbaude. Šādā veidā 
kompetentās iestādes izpildīs arī savas saistības saskaņā ar Dublinas regulu.

Grozījumu iesniedza Timothy Kirkhope

Grozījums Nr. 241
19. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) fotogrāfijas; b) pieteikuma iesniedzēja fotogrāfijas; 

Or. en

Pamatojums

Skatīt 239. grozījuma pamatojumu.
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Grozījumu iesniedza Timothy Kirkhope

Grozījums Nr. 242
19. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) pirkstu nospiedumi. c) pieteikuma iesniedzēja pirkstu 
nospiedumi.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 239. grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Timothy Kirkhope

Grozījums Nr. 243
19. panta 2. punkta ievadfrāze

2. Ja, pārbaudot kādus no 1. punktā 
minētajiem datiem, noskaidrojas, ka 
pieteikuma iesniedzēja dati ir ierakstīti VIS, 
kompetentā iestāde saņem atļauju piekļūt 
šādiem datiem no pieteikuma datnes un tai 
piesaistītās datnes (-ēm), bet vienīgi 1. 
punktā minētajos nolūkos:

2. Ja, pārbaudot kādus no 1. punktā 
minētajiem datiem, noskaidrojas, ka 
pieteikuma iesniedzēja dati ir ierakstīti VIS, 
kompetentā patvēruma meklētāju iestāde 
saņem atļauju piekļūt šādiem datiem no 
pieteikuma datnes un tai piesaistītās datnes 
(-ēm), bet vienīgi 1. punktā minētajos 
nolūkos:

Or. en

Pamatojums

Skatīt 239. grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Timothy Kirkhope

Grozījums Nr. 244
19. panta 2. punkta a) apakšpunkts 

a) informācija par statusu un atbildīgā 
iestāde, kam pieteikums iesniegts;

a) pieteikuma nummurs;
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Or. en

Pamatojums

Skatīt 239. grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Timothy Kirkhope

Grozījums Nr.  245
19. panta 2. punkta b) apakšpunkts 

b) dati no pieteikuma veidlapas, kas minēti 
6. panta 4. punktā un 7. pantā;

b) dati no pieteikuma veidlapas, kas minēti 
6. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā;

Or. en

Pamatojums

Skatīt 239. grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Timothy Kirkhope

Grozījums Nr. 246
19. panta 2. punkta d) apakšpunkts 

d) dati, kas ievadīti saistībā ar agrāk
izdotām, atteiktām, anulētām, atsauktām vai 
pagarinātām vīzām, vai saistībā ar atteikumu 
izskatīt pieteikumu;

d) dati, kas ievadīti saistībā ar jebkurām
izdotām, atteiktām, anulētām, atsauktām vai 
pagarinātām vīzām, kā norādīts 8., 11. un 
12. pantā;

Or. en

Pamatojums

Skatīt 239. grozījuma pamatojumu.
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Grozījumu iesniedza Timothy Kirkhope

Grozījums Nr. 247
Article 19. panta 2. punkta da) apakšpunkts (jauns)

d.a) 6. panta 4. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētie dati par 
saistīto/saistītām pieteikuma datni/datnēm 
par dzīvesbiedru/dzīvesbiedri un bērniem, 
kas ceļo kopā ar pieteikuma iesniedzēju.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 239. grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 248
19. panta virsraksts

Datu izmantošana, izskatot patvēruma 
pieteikumus

Piekļuve datiem, izskatot patvēruma 
pieteikumus

Or. en

Pamatojums

Kompetentām patvēruma meklētāju iestādēm vajadzētu būt piekļuvei vīzu datiem, jo tie varētu 
palīdzēt pamatinformācijas ieguvei. Bet tos nevar izmantot kā izšķirīgu faktoru, izskatot 
patvēruma piešķiršanas pieteikumu.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 249
19. panta 1. punkta ievadfrāze

1. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 343/2003 
kompetentās iestādes drīkst piekļūt šādiem 

1. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 343/2003 
21 pantu kompetentās iestādes drīkst piekļūt 



AM\602639LV.doc 67/99 PE 370.101v01-00

 Ārējais tulkojums LV

datiem, bet vienīgi ar nolūku pārbaudīt 
patvēruma pieteikumus: 

šādiem datiem, bet vienīgi ar nolūku 
pārbaudīt patvēruma pieteikumus: 

Or. en

Pamatojums

Skatīt 247. grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 250
19. panta 1. punkta b) apakšpunkts 

b) fotogrāfijas; svītrots

Or. en

Pamatojums

Vārda „fotogrāfijas” svītrošana kā meklēšanas kritērijs.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 251
19. panta 2. punkta d) apakšpunkts

d) dati, kas ievadīti saistībā ar agrāk 
izdotām, atteiktām, anulētām, atsauktām vai 
pagarinātām vīzām, vai saistībā ar 
atteikumu izskatīt pieteikumu.

d) dati, kas ievadīti saistībā ar agrāk 
izdotām, anulētām, atsauktām vai 
pagarinātām vīzām.

Or. en

Pamatojums

Vīzas atteikums vai atteikums pārbaudīt pieteikumu ir situācijas, kas nozīmē, ka vīzas nav 
izdotas. Šādas situācijas nav apskatītas Dublinas Konvencijā.
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Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 252
19.a pants (jauns)

19.a pants
Datu nepareiza izmantošana

Jebkādu datu izmantošanu, kas neatbilst šīs 
regulas prasībām, uzskata par nepareizu 
saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktu.

Or. en

(Groza grozījumu Nr. 72)

Pamatojums

Šis noteikums ir ņemts no Šengenas Līguma īstenošanas konvencijas 102. panta 5. punkta un 
pievienots skaidrošanas nolūkā . 

Ar grozīto noteikumu jebkāda datu izmantošana, kas pilnībā neatbilst šīs regulas prasībām 
(un ne tikai 13.–18. panta prasībām, kā teikts vecajā 72. grozījumā), jāuzskata kā valsts 
tiesību akta nepareiza izmantošana

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 253
19.a pants (jauns)

19.a pants
Datu ļaunprātīga izmantošana

Jebkura datu izmantošana, kas ir pretrunā 
ar 13. līdz 18. panta nosacījumiem, ir datu 
ļaunprātīga izmantošana. Pret šo 
izmantošanu vēršas ar administratīvi 
tiesiskām vai krimināltiesiskām sankcijām, 
kurām jābūt biedējošām, iedarbīgām un 
samērīgām.

Or. de

Pamatojums

Ar šī nosacījuma palīdzību jāizslēdz iespēja, ka dalībvalstis izvairās pildīt datu aizsardzības 
direktīvā noteiktos pienākumus un izmantot tiesības, atsaucoties uz citām svarīgām 
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dalībvalsts interesēm. Norādot uz administratīvi tiesiskām un krimināltiesiskām sankcijām, 
jānovērš tas, ka datu ļaunprātīgu izmantošanu uzskata par “pieklājības pārkāpumu”.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 254
19.a pants (jauns)

19.a pants 
Saskaņā ar dalībvalstu tiesību akta 
29. pantu jebkādu datu izmantošanu, kas 
neatbilst 13.–18. pantam, uzskata par 
nepareizu.

Or. en

Pamatojums

Atvieglojums attiecībā uz 29. pantu, kas katrai dalībvalstij uzliek pienākumu nodrošināt datu 
pareizu apstrādi un izmantošanu, izmantojot atbilstīgus sodus.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 255
19.a pants (jauns)

19.a pants
Datu nepareiza izmantošana

Dalībvalstis veic visus atbilstīgos 
pasākumus, kas nepieciešami saskaņā ar 
Direktīvu 95/46/EK, lai nodrošinātu, ka 
dati netiek nepareizi izmantoti. Par datu 
nepareizu izmantošanu dalībvalstis 
piespriež soda naudas, kā norādīts šajā 
regulā un Direktīvā 95/46/EK.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums vairāk paskaidro procedūru, kas izveidota datu nepareizas izmantošanas 
gadījumam. Šīs regulas un Direktīvas 95/46 atsauces skaidri pasaka, kādas darbības var 
veikt, ja ir pierādīta nepareiza izmantošana.
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Grozījumu iesniedza Ewa Klamt

Grozījums Nr. 256
20. panta 1. punkts

1. Visas pieteikumu datnes VIS glabā piecus
gadus, neskarot datu izdzēšanu, kas minēta 
21. pantā un 22. pantā un reģistrus, kas 
minēti 28. pantā. 

1. Visas pieteikumu datnes VIS glabā desmit 
gadus, neskarot datu izdzēšanu, kas minēta 
21. pantā un 22. pantā un reģistrus, kas 
minēti 28. pantā.

Or. de

Pamatojums

Nosakot desmit gadu glabāšanas termiņu, ir ievērotas „ar labiem nodomiem ceļojošo” 
cilvēku intereses, attiecībā uz kuriem var izmantot iepriekšējās datnes, tā izvairoties no jaunu 
datu apkopošanas. Tas palīdz sasniegt arī 1. panta 2. punktā minētos mērķus.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 257
20. panta 1.b punkts (jauns)

1.b Pieteikuma iesniedzēji var prasīt, lai 
viņu dati tiktu uzglabāti piecus gadus.

Or. en

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 258
21. panta 2. punkts 

2. Ja dalībvalsts rīcībā ir fakti, kas liek 
domāt, ka VIS apstrādātie dati ir neprecīzi 
vai ka dati ir apstrādāti, neievērojot šīs 
regulas nosacījumus, par to nekavējoties 
informē atbildīgo dalībvalsti. Šādus 
ziņojumus var pārraidīt VIS infrastruktūrā .

2. Ja dalībvalsts rīcībā ir fakti, kas liek 
domāt, ka VIS apstrādātie dati ir neprecīzi 
vai ka dati ir apstrādāti, neievērojot šīs 
regulas nosacījumus, tā nodrošina, lai 
pierādījumi tiktu nekavējoties pārraidīti uz
atbildīgo dalībvalsti, izmantojot VIS 
infrastruktūru, un pieprasa, lai dati tiktu 
izlaboti.

Or. en
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(Groza grozījumu Nr. 77)

Pamatojums

Tas iedrošinās dalībvalstis aktīvāk piedalīties sistēmas kārtības nodrošināšanā. Tai pašā 
laikā, ja ir obligāta prasība lietot VIS infrastruktūru, nevis zvanīt, sūtīt e-pasta vētules utt, tad 
vismaz var būt pārliecība, ka informācija nepazudīs. 

Grozījumā ņemts vērā fakts, ka faktiski ne visas iestādes, kam ir šādi pierādījumi, ir 
pilnvarotas izmantot VIS infrastruktūru.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 259
22. panta 2. punkts

2. Ja pieteikuma iesniedzējs ieguvis kādas 
dalībvalsts pilsonību, šī dalībvalsts par to 
nekavējoties ziņo atbildīgajai dalībvalstij. 
Šādus ziņojumus var pārraidīt VIS 
infrastruktūrā.

2. Ja pieteikuma iesniedzējs ieguvis kādas 
dalībvalsts pilsonību vai viņa/viņas statuss 
ir kā citādi noregulēts, lai vairs nebūtu 
nepieciešams viņa/viņas datus uzglabāt 
VIS, attiecīgā dalībvalsts nodrošina, lai šī 
informācija nekavējoties tiktu pārraidīta no
VIS infrastruktūras uz atbildīgo dalībvalsti.

Or. en

(Groza grozījumu Nr. 79)

Pamatojums

Skat 22.panta 1. punkta un 21. panta 2. punkta grozījumu pamatojumus.

Grozījumā ņemts vērā fakts, ka faktiski ne visas iestādes, kam ir šādi pierādījumi, ir 
pilnvarotas izmantot VIS infrastruktūru.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 260
23. panta 1. punkts

1. Par Centrālās vīzu informācijas sistēmas 
izveidi un darbību un par Centrālās vīzu 
informācijas sistēmas un valstu saskarņu 
savstarpējo sakaru infrastruktūras izveidi un 
darbību atbild Komisija.

1. Par Centrālās vīzu informācijas sistēmas 
izveidi un darbību un par Centrālās vīzu 
informācijas sistēmas un valstu saskarņu 
savstarpējo sakaru infrastruktūras izveidi un 
darbību atbild Komisija. Darbībā ir iekļauti 
visi uzdevumi, kas jāveic, lai tā darbotos 7 
dienas nedēļā 24 stundas dienā saskaņā ar 
šo regulu, īpaši uzturēšanas darbs un 
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tehniskie pasākumi, kas nepieciešami šīs 
sistēmas labi organizētai darbībai.

Or. en

(Groza grozījumu Nr. 80)

Pamatojums

Šķiet, ka ir skaidrāk jāpasaka, ko nozīmē operatīvā vadība. Teksts ir ņemts no SIS II 
priekšlikumiem.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 261
23. panta 1. punkts

1. Par Centrālās vīzu informācijas sistēmas 
izveidi un darbību un par Centrālās vīzu 
informācijas sistēmas un valstu saskarņu 
savstarpējo sakaru infrastruktūras izveidi un 
darbību atbild Komisija. 

1. Par Centrālās vīzu informācijas sistēmas 
izveidi un darbību un par Centrālās vīzu 
informācijas sistēmas un valstu saskarņu 
savstarpējo sakaru infrastruktūras izveidi un 
darbību atbild Komisija. Tā īpaši atbild par 
pārskatu un tehnisko pasākumu 
īstenošanu, lai nodrošinātu sistēmas 
efektivitāti.

Or. en

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 262
23. panta 1. punkts

1. Par Centrālās vīzu informācijas sistēmas 
izveidi un darbību un par Centrālās vīzu 
informācijas sistēmas un valstu saskarņu 
savstarpējo sakaru infrastruktūras izveidi un 
darbību atbild Komisija.

1. Par Centrālās vīzu informācijas sistēmas 
izveidi un par Centrālās vīzu informācijas 
sistēmas un valstu saskarņu savstarpējo 
sakaru infrastruktūras izveidi un darbību 
atbild Komisija. Komisija atbild arī par VIS 
operatīvo vadību līdz stājas spēkā Regula 
XX/XXXX/EK, ar kuru izveido Eiropas 
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Aģentūru liela mēroga IT sistēmu 
operatīvai vadībai .

Or. en

Pamatojums

Nākotnē kopienas aģentūrai vajadzētu atbildēt par visu liela mēroga IT sistēmu vadību, kas 
izveidotas brīvības, drošības un taisnīguma telpas radīšanai. Šī aģentūra nodarbosies ne tikai 
ar VIS, bet arī ar SIS II, Eurodac (kuru šobrīd vada Komisija), un, iespējams, citām IT 
sistēmām, piemēram, muitas jomā. Tādēļ tā atrisinās vairākas problēmas. Šādu aģentūru 
vajadzētu izveidot cik drīz vien iespējams (tas jāizlemj ar koplēmumu), un tā jāfinansē no ES 
budžeta. Aģentūrai salīdzinājumā ar Komisiju būs arī lielākas elastības priekšrocība attiecībā 
uz personālu (piemēram, attiecībā uz IT profesionāļu pieņemšanu darbā). Aģentūra varētu 
pieņemt darbā tos darbiniekus, kas jau strādā Komisijā pie Eurodac. 

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 263
23. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Operatīvā vadībā ir iekļauti visi 
uzdevumi, kas jāveic, lai VIS darbotos 7 
dienas nedēļā 24 stundas dienā saskaņā ar 
šo regulu, īpaši uzturēšanas darbs un 
tehniskie pasākumi, kas nepieciešami šīs 
sistēmas labi organizētai darbībai.

Or. en

Pamatojums

Lai konkretizētu, ko nozīmē operatīvā vadība.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 264
23. panta 1.b punkts (jauns)

1.b  Komisija nodrošina, lai visu laiku VIS 
būtu nodrošināta vislabākā pieejamā 
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tehnoloģija, kam ir saistoša izmaksu un 
ieguvumu analīze.

Or. en

Pamatojums

Tas paskaidro, ka operatīvās vadības sastāvdaļa būs nepārtraukta sistēmas aktualizēšana. Šai 
sistēmai būs liela nozīme kā paraugam citām privātām un publiskām datubāzēm, kas izmanto 
biometriju. Tādēļ ir jānodrošina, lai modelis būtu atbilstīgs.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 265
23. panta 2. punkts

2. VIS apstrādā datus dalībvalstu interesēs. 2. Vīzu informācijas sistēmā (VIS) apstrādā 
datus dalībvalstu interesēs.

Or. en

Pamatojums

Formulējums bija neskaidrs.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 266
23. panta 3. punkts

3. Saistībā ar personas datu apstrādi VIS 
katra dalībvalsts apstiprina institūciju, kas 
saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 2. panta d) 
punktu ir personas datu apstrādātājs. Par šīs 
institūcijas apstiprināšanu dalībvalstis ziņo 
Komisijai

3. Saistībā ar personas datu apstrādi VIS 
katra dalībvalsts apstiprina institūciju, kas 
saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 2. panta d) 
punktu ir personas datu apstrādātājs un kas 
ir galvenais atbildīgais par šīs dalībvalsts 
datu apstrādi. Par šīs institūcijas 
apstiprināšanu dalībvalstis ziņo Komisijai

Or. en
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Pamatojums

Pašreizējā Šengenas Līguma īstenošanas konvencija ( 108. pants) paredz galvenās atbildīgās 
iestādes izvirzīšanu. Komisijas priekšlikumā pie tā jau ir piedomāts, bet nav skaidri pateikts.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 267
23.a pants (jauns)

23.a pants
Tai pašā laikā, kad darbību sāk VIS, 
Komisija sāk kampaņu, informējot 
sabiedrību par darbību saskaņā ar 
izvirzītajiem mērķiem, uzkrātajiem datiem, 
un iestādēm, kam ir piekļuve informācijai, 
VIS un privātpersonu tiesībām. Šādas 
kampaņas notiek regulāri. 

Or. en

Pamatojums

Šobrīd sabiedrībai trūkst informācijas par VIS. Šī iemesla dēļ ir daudz neskaidru un 
pārspīlētu bažu. VIS pirmie soļi būtu jāizmanto, lai kā nākas informētu sabiedrību par šo 
sistēmu.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 268
25. panta 1. punkta 1.a daļa (jauna)

Kad persona paziņo par kļūdainu 
atraidījumu, dalībvalstis izveido procedūru 
lietās, kurās pilnībā ievēro cieņu un 
godīgumu pret personu.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi nodefinēt atkāpšanās procedūru, kas jāizmanto kļūdu gadījumos.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 269
25. panta 2. punkta bb) apakšpunkts (jauna)

b.b) nodrošināt, lai visu laiku VIS tiktu 
izmantota vislabākā pieejamā tehnoloģija, 
kam ir saistoša izmaksu un ieguvumu 
analīze.

Or. en

(Groza grozījumu Nr. 84)

Pamatojums

Saskaņā ar Lēmumu 2004/512/EK Komisija atbild par sistēmas izstrādi. Tomēr kad sistēma ir 
izveidota, tā visu laiku ir jāaktualizē. Grozījums tiecas skaidrot, ka par to atbild Komisija. Ja, 
kļūst pieejams jauns speciālās biometrijas sistēmas elements, piemēram, efektīvāks algoritms 
ar mazākiem kļūdu koeficientiem automatizētai pirkstu nospiedumu identificēšanas sistēmai, 
šī tehnoloģija būtu nekavējoties jāapspriež.
Grozījumā ir arī uzsvērts, ka tehnoloģijai, kas ir izraudzīta Eiropas projektiem būs nozīmīga 
ietekme uz citiem biometrijas lietojumiem. Šī iemesla dēļ ir pat vēl svarīgāk noteikt atbilstīgus 
standartus.

Izmaksu un ieguvumu analīzei būtu jānodrošina, ka tehnoloģiju pilnveidojumus ievieš tikai 
tad, ja tos izmaksu ziņā var arī pamatot.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 270
Article 26. panta 2. punkta g) apakšpunkts 

g) nodrošinātu to, ka datu pārraides laikā no 
VIS vai uz VIS datus nevar neatļauti nolasīt, 
kopēt, izmainīt vai izdzēst (datu pārraides 
kontrole).

g) nodrošinātu to, ka datu pārraides laikā no 
VIS vai uz VIS datus nevar neatļauti nolasīt, 
kopēt, izmainīt vai izdzēst, izmantojot drošu 
šifrēšanas metožu paņēmienus (datu 
pārraides kontrole).

Or. en
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Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 271
27. panta 1. punkts

1. Jebkurai personai vai dalībvalstij, kam 
nodarīts kaitējums sakarā ar nelikumīgu datu 
apstrādi vai citas ar šīs regulas nosacījumiem 
nesavienojamas rīcības rezultātā, ir tiesības 
saņemt kompensāciju par šo kaitējumu no 
tās dalībvalsts, kura ir atbildīga par 
kaitējuma nodarīšanu. Attiecīgo dalībvalsti 
var pilnībā vai daļēji atbrīvot no atbildības, 
ja tā pierāda, ka nav atbildīga par 
notikumu, kurš izraisa šo kaitējumu.

1. Jebkurai personai vai dalībvalstij, kam 
nodarīts kaitējums sakarā ar nelikumīgu datu 
apstrādi vai citas ar šīs regulas nosacījumiem 
nesavienojamas rīcības rezultātā, ir tiesības 
saņemt kompensāciju par šo kaitējumu no 
tās dalībvalsts, kura ir atbildīga par 
kaitējuma nodarīšanu.

Or. de

Pamatojums

2. teikums ir lieks. Dalībvalsti, kura nav atbildīga par nodarīto kaitējumu, nevar atbrīvot no 
1. teikumā noteiktās atbildības, jo, saskaņā ar 1. teikumu, atbild tikai tādas dalībvalstis, kas ir 
atbildīgas par nodarīto kaitējumu.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 272
28. panta 1. punkts

1. Katra dalībvalsts un Komisija reģistrē 
visas datu apstrādes darbības VIS. Reģistros 
atzīmē piekļuves nolūku, kas minēts 4. panta 
1. punktā un no 13. līdz 19. pantam, 
piekļuves dienu un laiku, pārraidītos datus, 
izmantotos datus un tās institūcijas 
nosaukumu, kas datus ir ievadījusi vai 
izmantojusi. Papildus katra dalībvalsts 
reģistrē tās personas, kas ir atbildīgas par 
datu ievadīšanu atmiņā un izmantošanu.

1. Katra dalībvalsts un Komisija reģistrē 
visas datu apstrādes darbības VIS. Reģistros 
atzīmē piekļuves nolūku, kas minēts 4. panta 
1. punktā un no 13. līdz 19. pantam, 
piekļuves dienu un laiku, pārraidītos datus, 
izmantotos datus un tās institūcijas 
nosaukumu, kas datus ir ievadījusi vai 
izmantojusi. Papildus katra dalībvalsts 
reģistrē tos darbiniekus, kas ir atbilstīgi
pilnvaroti ievadīt datus atmiņā un izmantot

Or. en
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Pamatojums

Mūs interesē tā persona, kas faktiski ievada atmiņā vai izmanto datus. Stingri ņemot, 
„persona, kas ir atbildīga par” tā vietā griezīsies pie augstākstāvošā ierēdņa. Lai izvairītos 
no jebkādām šaubām, tas ir izskaidrots, lietojot izteicienu „atbilstīgi pilnvaroti darbinieki”, 
tāpat kā citās regulas daļās. 

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 273
29. pants

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz 
soda sankcijām, kas piemērojamas, ja 
netiek ievēroti šīs regulas nosacījumi 
saistībā ar datu aizsardzību, un veic 
atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu 
minēto noteikumu izpildi. Paredzētajām 
sankcijām jābūt efektīvām, proporcionālām 
un pārliecinošām. Dalībvalstis šos 
noteikumus dara zināmus Komisijai 
vēlākais līdz 37. panta 1. punktā 
noteiktajam laikam un nekavējoties ziņo tai 
par jebkurām izmaiņām minētajos 
noteikumos.

Dalībvalstis paredz efektīvas, 
proporcionālas un pārliecinošas 
kriminālsankcijas par apzināti veiktiem 
nodarījumiem, kas nozīmē nopietnus 
noteikumu, kas pieņemti saskaņā ar šo 
regulu, pārkāpumus.
Dalībvalstis arī paredz pārliecinošus 
pasākumus, ieskaitot kriminālsodus un/vai 
administratīvos sodus, par pilnvaroto 
lietotāju pienākumu nepildīšanu.

Or. en

Pamatojums

Šis formulējums ir ņemts no Ietvarlēmuma par datu aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 274
29. pants

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz 
soda sankcijām, kas piemērojamas, ja netiek 
ievēroti šīs regulas nosacījumi saistībā ar 
datu aizsardzību, un veic atbilstīgus 
pasākumus, lai nodrošinātu minēto 
noteikumu izpildi. Paredzētajām sankcijām 

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz 
soda sankcijām, kas piemērojamas, ja netiek 
ievēroti šīs regulas nosacījumi saistībā ar 
datu drošību un datu aizsardzību, un veic 
atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu 
minēto noteikumu izpildi. Nopietnus, ar 
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jābūt efektīvām, proporcionālām un 
pārliecinošām. Dalībvalstis šos noteikumus 
dara zināmus Komisijai vēlākais līdz 37. 
panta 1. punktā noteiktajam laikam un 
nekavējoties ziņo tai par jebkurām izmaiņām 
minētajos noteikumos.

nodomu veiktus pārkāpumu uzskata par 
kriminālpārkāpumiem. Paredzētajām 
sankcijām jābūt efektīvām, proporcionālām 
un pārliecinošām. Dalībvalstis šos 
noteikumus dara zināmus Komisijai vēlākais 
līdz 37. panta 1. punktā noteiktajam laikam 
un nekavējoties ziņo tai par jebkurām
izmaiņām minētajos noteikumos.

Or. en

(Groza grozījumu Nr. 95)

Pamatojums

Kā paskaidrots COM(2004)835 priekšlikuma pielikumā (37. lpp.), 29. pants rada saistības 
katrai dalībvalstij nodrošināt pareizu datu apstrādi un izmantošanu, piemērojot atbilstīgas 
sankcijas, kas ir būtisks papildinājums ne tikai datu aizsardzības pasākumiem, bet arī 
drošības pasākumiem. To vajadzētu skaidri izteikt pašā 29. pantā.
Skatīt arī pamatojumu 29. panta virsraksta grozījumam.
Ar grozīto nosacījumu, kriminālpārkāpuma jēdziens būs ierobežots līdz ar nodomu izdarītam 
pārkāpumam.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 275
30. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) regulas 23. panta 3. punktā minētā 
personas datu apstrādātāja vai viņa pārstāvja, 
ja tāds ir, identitāte;

a) regulas 23. panta 3. punktā minētā 
personas datu apstrādātāja vai viņa pārstāvja, 
ja tāds ir, identitāte un kontaktinformācija;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 276
30. panta 2. punkts

2. Pieteikuma iesniedzēju iepazīstina ar šī 
panta 1. punktā minēto informāciju, 
reģistrējot datus no pieteikuma veidlapas, 

2. Pieteikuma iesniedzēju rakstiski 
iepazīstina ar šī panta 1. punktā minēto 
informāciju, reģistrējot datus no pieteikuma 
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fotogrāfijas un pirkstu nospiedumus, kā 
minēts 6. panta 4., 5., 6. punktā un 7. pantā. .

veidlapas, fotogrāfijas un pirkstu 
nospiedumus, kā minēts 6. panta 4., 5., 
6. punktā un 7. pantā.

Or. de

Pamatojums

1. punktā minēto informāciju saņem gan pieteikuma iesniedzējs, gan 6. panta 4. punkta 
f) apakšpunktā minētās personas (skatīt 1. punktu). Šīs personas saņem informāciju rakstiskā 
veidā (skatīt 3. punktu). Tāpat jāattiecas arī pret pieteikumu iesniedzējiem, lai tādā veidā 
nostiprinātu viņu procesuālās tiesības.

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 277
30. panta 3. punkts

3. Šī panta 1. punktā minēto informāciju, ar 
ko iepazīstina 6. panta 4. punkta 
f) apakšpunktā minētās personas, norāda 
veidlapās, ko šīs personas paraksta, 
apstiprinot uzaicinājuma, uzturēšanās 
izdevumu finansētāja un apmešanās vietas 
esamību.

3. Šī panta 1. punktā minēto informāciju, ar 
ko iepazīstina 6. panta 4. punkta 
f) apakšpunktā minētās personas, norāda 
veidlapās, ko šīs personas paraksta, 
apstiprinot uzaicinājuma, uzturēšanās 
izdevumu finansētāja un apmešanās vietas 
esamību. Minētās personas saņem 
parakstīto veidlapu kopijas.

Or. de

Pamatojums

Nostiprina 6. panta 4. punkta f) apakšpunktā minēto personu procesuālās tiesības.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 278
31. panta 1. punkts

1. Neskarot pienākumu darīt zināmu citu 
informāciju atbilstoši Direktīvas 95/46/EK 
12. panta a) punktam, jebkurai personai ir 
tiesības iegūt informāciju par VIS 
ierakstītajiem datiem, kas uz viņu attiecas, 

1. Neskarot pienākumu darīt zināmu citu 
informāciju atbilstoši Direktīvas 95/46/EK 
12. panta a) punktam, jebkurai personai ir 
tiesības iegūt informāciju par VIS 
ierakstītajiem datiem, kas uz viņu attiecas, 
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un par to, kura dalībvalsts nosūtījusi datus uz 
VIS. Šīs piekļuves tiesības datiem var 
piešķirt vienīgi dalībvalstis.

un par to, kura dalībvalsts nosūtījusi datus uz 
VIS. Šīs piekļuves tiesības datiem var 
piešķirt vienīgi dalībvalstis. Dalībvalstis 
nosaka atbildīgā iestādes, kas atbild par 
pareizas piekļuves rezultātiem, labojumiem 
un dzēšanu. Vienmēr, kas persona pieprasa 
uz sevi attiecināmus datus, šī iestāde 
pieprasījuma kopiju kompetentajai valstu 
uzraudzības iestādei, kā noteikts 34. pantā, 
lai ietvertu nodaļā par attiecīgo dalībvalsti, 
kā noteikts 40. panta 2. punktā.

Or. en

(Groza grozījumu Nr. 102)

Pamatojums

Būtu skaidri jānosaka, ka dalībvalstij būtu jānosaka kompetentās iestādes pareizas piekļuves, 
labojumu un dzēšanas īstenošanai.

Gan pirmais (SEC(2004)557, 15. lpp.), gan otrais (SEC(2005)839, 14. lpp.) gada ziņojums 
par Eurodac, ziņoja, ka ir liels skaits 'īpašu meklējumu,' ko veic, valstu uzraudzības iestādēm 
nespējot apstiprināt, ka šie patiešām bija gadījumi, kuros personas pieprasīja piekļuvi saviem 
datiem. Lai nākotnē izvairītos no jebkādiem nepaskaidrotiem 'īpašiem meklējumiem', tos 
vajadzētu labāk dokumentēt.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 279
31. panta 2. punkts

2. Jebkurai personai ir tiesības prasīt, lai 
datus, kas uz viņu attiecas un ir neprecīzi, 
izlabo un, ja datu apstrāde nav likumīga, 
datus izdzēš. Attiecīgos datus nekavējoties 
izlabo vai izdzēš atbildīgā dalībvalsts 
saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem.

2. Jebkurai personai ir tiesības prasīt, lai 
datus, kas uz viņu attiecas un ir neprecīzi, 
izlabo un, ja datu apstrāde nav likumīga, 
datus izdzēš. Attiecīgos datus nekavējoties 
izlabo vai izdzēš atbildīgā dalībvalsts 
saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem.

Or. en

(Groza grozījumu Nr. 103)

Pamatojums

Nelikumīgi apstrādāto datu izdzēšanai būtu jābūt saistošai un nevis izdarītai pēc datu 
pārbaudītāju izvēles. Pretējā gadījumā šis nosacījums pārkāps Direktīvas 95/45 6. pantā 
noteiktos principus un nav saskaņā ar regulas 31. panta 4. punktu. Šo dzēšanu arī iesaka WP
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29. pants.

Šī grozījuma mainīšana ("23. panta 3. punktā minētā iestāde” svītrošana atspoguļo faktu, ka 
izlabošanu un dzēšanu būtu jāveic visa iestādei, kas datus ir ievadījusi VIS (atbildīgās 
dalībvalstis).

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 280
31. panta 2. a punkts (jauns)

2. a Pieteikuma iesniedzējiem ir iespēja 
apstrīdēt to VIS datu pareizību, kas attiecas 
uz viņiem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 281
31. panta 3. punkts

3. Ja pieprasījumu izlabot vai izdzēst datus 
iesniedz citai dalībvalstij, šī dalībvalsts 
griežas pie atbildīgās dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm. Atbildīgā 
dalībvalsts pārbauda datu precizitāti un to, 
vai dati VIS ir apstrādāti likumīgi.

3. Ja pieprasījumu izlabot vai izdzēst datus 
iesniedz citai dalībvalstij, šī dalībvalsts 14 
dienu laikā griežas pie atbildīgās dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm. Atbildīgā 
dalībvalsts viena mēneša laikā pārbauda 
datu precizitāti un to, vai dati VIS ir 
apstrādāti likumīgi.

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu nostiprina pieteikumu iesniedzēju procesuālās tiesības un padara stingrāku 
procesuālo kārtību.
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Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 282
31. panta 3. a punkts (jauns)

3. a Kad dalībvalstīm vai to attiecīgajām 
iestādēm paziņo, ka pieteikuma iesniedzējs 
VIS datus uzskata par kļūdainiem, 
informāciju ieraksta sistēmā kā 
"pieteikuma iesniedzēja apstrīdēta”.
Piekļūstot VIS, dalībvalstis vai to attiecīgās 
iestādes pilnībā apsver iepriekšminēto 
paziņojumu.
Ja pieteikuma iesniedzējs un dalībvalstis 
vai to attiecīgās iestādes nepanāk 
vienošanos par to, vai dati ir kļūdaini, VIS 
ieraksta faktu, ka VIS datu pareizību 
apstrīd pieteikuma iesniedzējs.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums tiecas sniegt pieteikuma iesniedzējiem tiesības apstrīdēt VIS glabāto 
informāciju, kas var ietekmēt viņu pieteikumu. Ierakstot, ka nav panākta vienošanās par VIS 
informācijas pareizību, gan kompetentās iestādes, gan pieteikuma iesniedzējs var atgriezties 
pie šīs ierakstītās informācijas apelācijas gadījumā. 

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 283
31. panta 6. punkts

6. Atbildīgā dalībvalsts turklāt informē 
ieinteresēto personu par to, kā rīkoties 
gadījumā, ja ieinteresētā persona nepiekrīt 
sniegtajam paskaidrojumam. Šeit ietilpst 
informācija par to, kā ierosināt lietu vai 
iesniegt sūdzību attiecīgās dalībvalsts 
kompetentajās iestādēs vai tiesā un par to, 
kāda finansiāla vai citāda palīdzība ir 
pieejama atbilstoši attiecīgās dalībvalsts 
normatīvajiem un administratīvajiem aktiem.

6. Atbildīgā dalībvalsts turklāt informē 
ieinteresēto personu par to, kā rīkoties 
gadījumā, ja ieinteresētā persona nepiekrīt 
sniegtajam paskaidrojumam. Šeit ietilpst 
informācija par to, ka šī persona var vērsties 
pēc tiesiskas palīdzības dalībvalstu 
uzraudzības iestādēs, un kādā veidā tas 
darāms, kā ierosināt lietu vai iesniegt 
sūdzību attiecīgās dalībvalsts kompetentajās 
iestādēs vai tiesā un par to, kāda finansiāla 
vai citāda palīdzība ir pieejama atbilstoši 
attiecīgās dalībvalsts normatīvajiem un 
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administratīvajiem aktiem.

Or. de

Pamatojums

Tā kā dalībvalstu uzraudzības iestādes drīkst palīdzēt ieinteresētajām personām aizsargāt 
viņu tiesības, tikai saņemot viņu pieprasījumu, ieinteresētās personas skaidri jāinformē par šo 
palīdzību.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 284
34. pants

Katra dalībvalsts pieprasa, lai valsts 
uzraudzības iestāde vai iestādes, kas 
izveidotas atbilstoši Direktīvas 95/46/EK 28. 
panta 1. punktam, saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem pilnīgi neatkarīgi 
uzraudzītu šīs dalībvalsts personas datu 
apstrādes likumību saskaņā ar šo regulu, 
ieskaitot datu pārraidi uz VIS un no VIS.

Katra dalībvalsts pieprasa, lai valsts 
uzraudzības iestāde vai iestādes, kas 
izveidotas atbilstoši Direktīvas 95/46/EK 28. 
panta 1. punktam, saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem pilnīgi neatkarīgi 
uzraudzītu šīs dalībvalsts personas datu 
apstrādes likumību saskaņā ar šo regulu, 
ieskaitot datu pārraidi uz VIS un no valstu 
VIS saskarnēm. Šajā nolūkā 23. panta 
3. punktā minētās iestādes nodrošina 
jebkādu informāciju, ko pieprasa valstu 
uzraudzības iestādes, un, jo īpaši, 
nodrošina tām informāciju par darbībām, 
kas veiktas saskaņā ar 24. pantu un 
25. panta 1. punktu, piešķir tām piekļuvi 
saviem ierakstiem, kā minēts 28. pantā, un 
atļauj tām jebkurā laikā piekļuvi savām 
telpām.
Valstu uzraudzības iestādes vismaz reizi 
gadā publicē ziņojumu par to veikto 
personas datu apstrādes likumības 
uzraudzību.

Or. en

(Groza grozījumu Nr. 108)

Pamatojums

Būtu skaidri jānorāda, ka valstu uzraudzības iestādes uzrauga personas datu pārsūtīšanas uz 
un no VIS valstu saskarnēm likumību, Eiropas datu aizsardzības uzraugam uzraugot datu 
pārsūtīšanas starp valstu saskarnēm un centrālo VIS likumību (skatīt Eiropas datu 
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aizsardzības uzraudzītājs, 15. lpp.). 

Attiecība uz pārbaudītāju saistībām nodrošināt visu informāciju, ko pieprasa valstu 
uzraudzības iestādes, nav iemesla paturēt šādu nosacījumu tikai Komisijai (35. panta 
3. punkts) un nevis arī dalībvalstīm.

Lai pieļautu labāku kontroli un pārredzamības nolūkos, datu apstrādes likumības uzraudzība 
būtu jāveic regulāri un izrietošie ziņojumi būtu jāpublicē.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 285
34. pants

Katra dalībvalsts pieprasa, lai valsts 
uzraudzības iestāde vai iestādes, kas 
izveidotas atbilstoši Direktīvas 95/46/EK 28. 
panta 1. punktam, saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem pilnīgi neatkarīgi 
uzraudzītu šīs dalībvalsts personas datu 
apstrādes likumību saskaņā ar šo regulu, 
ieskaitot datu pārraidi uz VIS un no VIS.

Katrā dalībvalstī noteiktā iestāde vai 
noteiktās iestādes, kurām piešķirta 
Direktīvas 95/46/EK 28. pantā minētā vara, 
neatkarīgi uzrauga VIS personas datu 
apstrādes likumību, kad tos glabā vai 
pārsūta no to teritorijas, ietverot 
informācijas apmaiņu un tālāku apstrādi.

Or. en

Pamatojums

Šis nosacījumam nebūtu jāattiecas uz dalībvalstīm, bet gan uz valstu uzraudzības iestādēm. 
Būtu jāņem vērā, ka apstrāde valstīs regulāri izmantos centrālo sistēmu. Šīs apstrādes 
likumību būtu jāuzrauga valstu uzraudzības iestādēm sadarbībā ar Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītāju, ja nepieciešams.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 286
34. panta 1. a punkts (jauns)

1. a Iestāde vai iestādes, kas minētas 
1. punktā, nodrošina, ka vismaz reizi četros 
gados veic datu apstrādes darbību revīziju 
valstu VIS daļā saskaņā ar starptautiskiem 
revīzijas standartiem.
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Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina, ka VIS gan valstu, gan Eiropas Savienības līmenī, ir regulāri pakļauts 
revīzijām saskaņā ar augstiem un līdzīgiem standartiem, to vai nu veicot kompetentajām 
uzraudzības iestādēm vai viņu vārdā.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 287
34. panta 1. b punkts (jauns)

1. b Dalībvalstis nodrošina, ka iestādei vai 
iestādēm, kas minētas 1. pantā, ir 
pietiekami resursi, lai pildītu uzdevumus, 
ko tā uzliek šī regula.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, ka uzraudzība ir efektīva un tas tā nebūs bez pietiekamiem resursiem.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 288
35. panta virsraksts

Neatkarīgā uzraudzības iestāde Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 

Or. en

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 289
35. panta 1. punkta 1. a apakšpunkts (jauns)

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 
vismaz vienreiz gadā publicē ziņojumu par 



AM\602639LV.doc 87/99 PE 370.101v01-00

 Ārējais tulkojums LV

tā veikto personas datu apstrādes likumības 
uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Lai pieļautu labāku kontroli un pārredzamības nolūkos, datu apstrādes likumības uzraudzība 
būtu jāveic regulāri un izrietošie ziņojumi būtu jāpublicē.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 290
35. panta 1. punkts

1. Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs, ko 
izveido ar 41. panta 1. punktu Regulā (EK) 
Nr. 45/2001, uzrauga Komisijas darbību ar 
mērķi nodrošināt to, ka, apstrādājot datus 
VIS, netiek pārkāptas šajā regulā ietvertās 
personas tiesības un brīvības, šeit ietilpst 
arī personas datu pārraides likumības 
uzraudzība starp valstu saskarnēm un 
Centrālo vīzu informācijas sistēmu.

1. Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs 
uzrauga, vai Komisijas personas datu 
apstrāde ir saskaņā ar šo regulu. 
Pienākumi un vara, kas minēti Regulas 
(EK) Nr. 45/2001 46. un 47. pantā attiecīgi 
ir piemēroti.

Or. en

Pamatojums

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja pienākumi un vara izriet no Regulas 45/2001, kas 
attiecas uz Komisijas apstrādes darbībām. Tai pat laikā tie ir arī ierobežoti ar Komisijas 
darbību apjomu. To paskaidro vārds “attiecīgi”.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 291
35. panta 2. punkts

2. Ja nepieciešams, Eiropas datu 
aizsardzības uzraudzītāju tā pienākumu 
izpildē aktīvi atbalsta valstu uzraudzības 

2. Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs
nodrošina, ka ne retāk kā vienreiz četros 
gados veic Komisijas datu apstrādes 
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iestādes. revīziju saskaņā ar starptautiskiem revīzijas 
standartiem. Revīzijas ziņojumu nosūta 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai 
un valstu uzraudzības iestādēm, kas minētas 
34. pantā. Komisija dod iespēju sniegt 
komentārus pirms ziņojuma pieņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāgarantē, ka VIS Eiropas Savienības līmenī ir regulāri pakļauta revīzijām saskaņā ar 
augstiem standartiem. Ziņojumu būtu jāsūta ieinteresētajām pusēm un tam būtu jāļauj 
regulāra VIS snieguma novērtēšana. Visbeidzot Komisijai būtu jābūt iespējai komentēt pirms 
tam, kā parasti līdzīgās situācijās.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 292
35. panta 2. punkts

2. Ja nepieciešams, Eiropas datu 
aizsardzības uzraudzītāju tā pienākumu 
izpildē aktīvi atbalsta valstu uzraudzības 
iestādes.

2. Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju tā 
pienākumu izpildē aktīvi atbalsta valstu 
uzraudzības iestādes.

Or. en

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 293
35. panta 3. punkts

3. Komisija sniedz Eiropas datu 
aizsardzības uzraudzītājam vajadzīgo 
informāciju, dod atļauju piekļūt visiem 
dokumentiem un apstrādes darbību 
reģistriem, kas minēti 28. panta 1. punktā, 
kā arī dod atļauju jebkurā laikā piekļūt 
Komisijas telpām.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Skatīt divus iepriekšējos grozījumus.

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 294
35. a pants (jauns)

35. a pants
Kopīga atbildība

1. Valsts uzraudzības iestādes, kas minētas 
34. pantā un Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītājs aktīvi savstarpēji sadarbojas 
un uzņemas kopīgu atbildību par VIS 
uzraudzību.
2. Viņi koplieto būtisku informāciju, vada 
kopīgas izmeklēšanas, tostarp kopīgas 
revīzijas un pārbaudes, pārbauda šīs 
regulas interpretācijas vai piemērošanas 
grūtības, pētī neatkarīgas uzraudzības vai 
datu subjekta tiesību problēmas, izstrādā 
saskaņotus priekšlikumus kopīgiem 
risinājumiem jebkādai problēmai un 
veicina informētību par datu aizsardzības 
tiesībām, kā tas var būt nepieciešams.
3. Šim nolūkam Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītājs un valsts uzraudzības iestādes 
satiekas divreiz gadā. Šo tikšanās reižu 
izmaksas sedz Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītājs. Reglamentu pieņem pirmajā 
tikšanās reizē. Turpmākās darba metodes 
izstrādā kopīgi saskaņā ar nepieciešamību. 
Kopīgu ziņojumu par darbībām nosūta 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai reizi divos gados.

Or. en

Pamatojums

Ja sistēmas uzraudzības veids var darboties tikai to darot kopīgi. Šis ierosinātais uzdevumu 
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apraksts ir pamatots uz SIC 115. pantu, kas izrādījies noderīgs un pašreiz ir izmantots. Doma 
ir izveidot tikai noteiktu pamatnoteikumus un par detaļām var izlemt Eiropas datu 
aizsardzības uzraudzītājs un valstu uzraudzības iestādes.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 295
35. a pants (jauns)

35. a pants
Personāla apmācība

Pirms pilnvarojuma apstrādāt VIS 
saglabātos datus, iestāžu personāls, kuram 
ir tiesības piekļūt VIS datiem, ir pienācīgi 
apmācīts par sistēmas izmantošanu, tostarp 
par datu drošības un aizsardzības 
noteikumiem. Personāls arī ir informēts 
par kriminālpārkāpumiem un soda 
sankcijām, kas minētas 29. pantā.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski apmācīt personālu, kā efektīvi izmantot sistēmu, kā arī, lai personāls būtu apmācīts 
par datu drošības un aizsardzības īpašiem jautājumiem. 

Grozījumu iesniedza Carlos Coelho

Grozījums Nr. 296
36. panta 2. punkts

2. Atbilstīgos tehniskos pasākumus 
1. punktā minēto tehnisko aspektu izstrādei 
pieņem saskaņā ar 39. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

2. Atbilstīgos tehniskos pasākumus centrālā 
VIS, valsts saskarnes un savstarpējo sakaru 
infrastruktūras starp centrālo VIS un valsts 
saskarnēm izstrādei pieņem saskaņā ar 
39. panta 2. punktā minēto procedūru.

Or. en
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Pamatojums

Pārredzamības nolūkos.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 297
36. panta 2. punkta a) apakšpunkts (jauns)

a) pasākumi, kas nepieciešami, lai: 
ievadītu, saistītu pieteikumus, piekļūtu, 
mainītu, dzēstu, iepriekšdzēstu, glabātu 
ierakstus un tiem piekļūtu;

Or. en

(Groza grozījumu Nr. 113)

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 36. panta 2. punkta grozījumam. Par tehniskajiem pasākumiem šajā 
punktā paziņoto pasākumu īstenošanai būtu jāizlemj komitoloģijai.

Grozījums (‘procedūras, lai’ ir aizstātas ar ‘pasākumi, kas nepieciešami, lai’) ir tikai 
paskaidrojums. 

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 298
38. panta -1. punkts (jauns)

-1. VIS sāk darboties tikai pēc veiksmīgas 
vispusīgas sistēmas pārbaudes paveikšanas, 
kas jāvada Komisijai kopā ar dalībvalstīm. 
Komisija informē Eiropas Parlamentu par 
rezultātiem. 

Or. en

(Groza grozījumu Nr. 116)

Pamatojums

Referents uzskata, ka šāda vispusīga pārbaude ir būtiska garantija, lai nodrošinātu pareizu 
VIS sistēmas darbību. Ir acīmredzams, ka, ja pārbaudes laikā rodas nopietnas problēmas, VIS 
nevajadzētu sākt darboties.
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Grozījums šādā grozītā formā svītro trīs mēnešu periodu.

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 299
38. panta -1. punkts (jauns)

1. VIS drīkst uzsākt darbību tikai pēc tam,
kad būs sekmīgi pabeigti apjomīgi, 
divpadsmit mēnešus ilgi sistēmas 
izmēģinājumi dalībvalstīs. Komisija ziņo 
Eiropas Parlamentam par izmēģinājumu 
rezultātiem.

Or. de

Pamatojums

Izmēģinājumi ir absolūti nepieciešami, lai nodrošinātu VIS sistēmas atbilstīgu darbību. Pats 
par sevi saprotams, ka VIS nedrīkstētu uzsākt darbību, ja izmēģinājuma laikā rastos 
nopietnas problēmas.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 300
39. panta 3. a punkts (jauns)

3. a Ar 34. un 35. pantā minētām iestādēm 
apspriežas par pasākumu projektu pirms 
pieņemšanas.

Or. en

(Groza grozījumu Nr. 120)

Pamatojums

Referents uzskata, ka valsts uzraudzības iestādēm un Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītājam būtu jādod iespēja konsultēt attiecībā uz šīs komitejas izdarītajām izvēlēm, lai 
nodrošinātu, ka tās ņem vērā datu aizsardzības principus. Tam nevajadzētu nozīmēt, ka 
uzraudzības iestādēm par katru lietu ir jāsniedz atzinums.
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Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 301
40. panta 1. punkts

1. Komisija nodrošina to, ka pastāv kārtība, 
lai varētu uzraudzīt VIS darbības atbilstību 
tās izveides mērķiem, kā arī saistībā ar tās 
darbības efektivitāti, izmaksu lietderīgumu 
un pakalpojumu kvalitāti.

1. Komisija nodrošina to, ka pastāv kārtība, 
lai varētu uzraudzīt VIS darbības atbilstību 
tās izveides mērķiem, kā arī saistībā ar tās 
darbības efektivitāti, izmaksu lietderīgumu 
un pakalpojumu kvalitāti un to, vai VIS 
darbojas saskaņoti ar Kopienas tiesību 
aktiem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 302
40. panta 2. punkts

2. Divus gadus pēc VIS darbības sākuma un 
turpmāk ik pēc diviem gadiem Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
pārskatu par VIS tehnisko darbību. Pārskatā 
ietver informāciju par VIS kvantitatīvo 
darbību saskaņā ar Komisijas noteiktiem 
parametriem.

2. Divus gadus pēc VIS darbības sākuma un 
turpmāk ik pēc diviem gadiem Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
pārskatu par datu iestrādi VIS un VIS 
tehnisko darbību, kā arī par to, vai sistēma 
darbojas saskaņoti ar Kopienas tiesību 
aktiem. Pārskatā ietver nodaļu, ko sagatavo 
valsts uzraudzības iestādes, un nodaļu, ko 
sagatavo Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītājs, kas minēts 35. pantā. Šis 
pārskats arī ietver informāciju par VIS 
kvantitatīvo darbību saskaņā ar Komisijas 
noteiktiem parametriem. To pārbauda 
Eiropas Parlaments un Padome. 
Dalībvalstis atbild uz jebkādiem 
jautājumiem, ko iestādes uzdod šajā 
sakarā.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums paskaidro dažādu uzraudzības iestāžu un Eiropas Savienības iestāžu atšķirīgās 
nozīmes attiecībā uz šīs regulas pārraudzību un novērtēšanu.

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 303
III nodaļas virsraksts

Datu izmantošana citās iestādēs Citu iestāžu piekļuve

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas virsrakstā (“datu izmantošana” ir aizstāts ar “piekļuve”) atspoguļo to, ka piekļuve 
VIS saskaņā ar III nodaļu nav ne obligāta, ne arī automātiska.


