
Lai valstu 
tiesībsargājošās 

un administratīvās 
iestādes varētu 
labāk aizsargāt 
Šengenas zonu, 

apkarot noziedzību 
un atrast bezvēsts 

pazudušas personas.

Jums ir jautājumi 
par Eiropas Savienību?

Europe Direct dienests jums palīdzēs rast atbildes 
uz jautājumiem par Eiropas Savienību.

Bezmaksas tālruņa numurs (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Daži mobilā tālruņa operatori aizliedz pieeju 
00 800 numuriem, vai arī par zvanīšanu uz šiem 

tālruņa numuriem var būt jāmaksā.
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Sīkāka informācija par SIS II un jūsu tiesībām:
ec.europa.eu/dgs/home-a� airs/sisii
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Kas ir Šengenas zona?
Šengenas zona ir prāva Eiropas kontinenta daļa, kurā ir atcelta 
kontrole uz kopējām iekšējām robežām. Līdzdalīgās valstis 
piemēro vienotus noteikumus robežkontrolei uz Šengenas 
zonas ārējām robežām, kā arī tādos jautājumos kā vīzas un 
sadarbība starp policiju un tiesu iestādēm krimināllietās (šā 
bukleta beigās norādītajā tīmekļa vietnē var iepazīties ar 
Šengenas valstu sarakstu).

Kas ir Šengenas informācijas 
sistēma?
Šengenas informācijas sistēma (un otrās paaudzes 
sistēma — SIS II) ir Šengenas zonas sadarbības kodols. Ar tās 
palīdzību valsts robežkontroles, muitas un policijas iestādes, 
kuras atbild par robežkontroli uz Šengenas zonas ārējām 
robežām, kā arī Šengenas zonā, savstarpēji apmainās ar 
brīdinājumiem par meklējamām vai bezvēsts pazudušām 
personām un īpašumu, piemēram, zagtiem transportlīdzekļiem 
un dokumentiem. Tādējādi SIS II turpina nozīmīgo uzdevumu 
— aizstāj atcelto kontroli pie iekšējām robežām un atvieglo 
personu brīvu pārvietošanos Šengenas zonā.

Sistēma sniedz informāciju par cilvēkiem, kam nav tiesību 
ieceļot vai uzturēties Šengenas zonā vai kurus meklē saistībā 
ar noziedzīgiem nodarījumiem. SIS II glabājas arī informācija 
par bezvēsts pazudušām personām, īpaši bērniem vai citām 
mazaizsargātām personām, kam vajadzīga aizsardzība. Tāpat 
sistēmā ievada informāciju arī par noteikta veida īpašumu, 
piemēram, automobiļiem, šaujamieročiem, laivām un personu 
apliecinošiem dokumentiem, kas, iespējams, ir nozaudēti, 
nozagti vai izmantoti noziedzīgos nolūkos.

Būtībā ikkatras valsts muitas, policijas un tiesu iestādes, kā 
arī jebkura cita attiecīga administratīvā iestāde var izdot 
brīdinājumu, kurā raksturota meklētā persona vai īpašums. 
Brīdinājumu izdod šādos gadījumos:

•  lai liegtu ieceļošanu personām, kurām nav tiesību ieceļot 
vai uzturēties Šengenas zonā;

•  lai atrastu un aizturētu personu, par kuru izdots Eiropas 
apcietināšanas orderis;

•  lai palīdzētu noteikt personu atrašanās vietu pēc tiesu vai 
tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījuma; 

•  lai atrastu un aizsargātu bezvēsts pazudušu personu;
•  lai atrastu nozagtu vai nozaudētu īpašumu.

SIS II glabā datus, kas ir vajadzīgi personas identi� cēšanas 
nolūkiem (tostarp fotoattēlu un pirkstu nospiedumus), kā arī 
attiecīgu informāciju par brīdinājumu (tostarp par veicamajiem 
pasākumiem). 

Kurām iestādēm ir pieejami SIS II dati?
SIS II datiem var piekļūt vienīgi valstu tiesībsargājošās, tiesu 
un administratīvās iestādes. Šīm iestādēm ir pieejami tikai tie 
SIS II dati, kas vajadzīgi konkrētu uzdevumu veikšanai. Eiropas 
aģentūrām EUROPOL un EUROJUST ir ierobežotas piekļuves 
tiesības, lai meklētu tikai noteikta veida informāciju.

Kā tiek nodrošināta personas datu 
aizsardzība?
Visu valstu iestādēm, kas lieto SIS II, ir jāpārbauda sistēmā 
iekļautās informācijas pareizība. Šengenas zonā ir noteiktas 
stingras datu aizsardzības prasības. Personai, par kuru tiek 
glabāti personas dati, ir tiesības pieprasīt piekļuvi šiem datiem 
un pārliecināties, vai tie ir precīzi un sistēmā ievadīti likumīgi. Ja 
tā nav, personai ir tiesības pieprasīt, lai šos datus izlabo vai dzēš 
no sistēmas.

Piekļuvi datiem var liegt tikai tādā gadījumā, ja tas vajadzīgs, lai 
veiktu kādu likumīgu uzdevumu saistībā ar brīdinājumu un lai 
aizsargātu trešo personu tiesības un brīvības. 

Kas notiek, ja manu vārdu ļaunprātīgi 
izmanto noziegumā iesaistīta 
persona vai tāda, kas nelikumīgi 
nonākusi Šengenas zonā?
Dažkārt personas, kas iesaistītas noziegumos vai mēģina 
nelikumīgi iekļūt vai uzturēties Šengenas zonā, izmanto viltus 
identitāti. Viņi parasti krāpjas ar nozaudētiem vai zagtiem 
personu apliecinošiem dokumentiem. Šādā gadījumā, ievadot 
sistēmā SIS II brīdinājumu, sarežģījumi var rasties tiem cilvēkiem, 
kuru identitāte ir nozagta un kas nav vainīgi. Tāpēc, lai aizsargātu 
nevainīgu cilvēku intereses, ir ieviestas sīki izstrādātas procedūras 
(sk. nākamo iedaļu).

Kā piekļūt saviem personas datiem 
un kā tos izlabot vai dzēst — arī tad, 
ja kāds tos nelikumīgi izmanto?
Ja jums ir pamatotas aizdomas, ka cita persona nelikumīgi 
izmanto jūsu personas datus, vai uzskatāt, ka tie ir jāizlabo vai 
jādzēš, sazinieties ar jebkuras Šengenas zonas valsts kompetento 
iestādi (parasti — valsts datu aizsardzības iestādi vai par sistēmā 
SIS II ievadīto valsts datu kvalitāti atbildīgo iestādi) un pieprasiet 
piekļuvi saviem datiem. Ja neatrodaties Šengenas zonā, jūs varat 
sazināties ar Šengenas valsts konsulātu valstī, kurā patlaban 
dzīvojat. Iestāde jums sniegs atbildi uz prasību ne vēlāk kā trīs 
mēnešu laikā.

Sīkāka informācija par SIS II un jūsu tiesībām:
ec.europa.eu/dgs/home-a� airs/sisii
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