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Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 ir Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, 

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) teisinio pagrindo 

Gerb. Pirmininke, 

2017 m. balandžio 18 d. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitetas 

informavo Teisės reikalų komitetą, kad per šiuo metu vykstančias tarpinstitucines derybas dėl 

pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir 

išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos 

Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems 

atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies 

keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 ir Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (toliau – AIS 

reglamentas) buvo laikinai susitarta išbraukti vieną teisinį pagrindą, nurodytą minėtame 

Komisijos pasiūlyme, t. y. – SESV 88 straipsnio 2 dalies a punktą. LIBE komitetas pagal 

Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnio 2 dalį paprašė teisės reikalų komitetą patikrinti minėto 

pasiūlymo teisinį pagrindą, visų pirma galimą SESV 88 straipsnio 2 dalies a punkto 

išbraukimą. 

I. Bendra informacija 

Siūlomu AIS reglamentu siekiama sukurti ES atvykimo ir išvykimo sistemą, kad būtų 

sprendžiama vėlavimų atliekant patikrinimus kertant sienas problema, ir kartu pagerinti i) 

trečiųjų šalių piliečių patikrinimus kertant sienas; ii) sisteminį ir patikimą užsibuvusių asmenų 

tapatybės nustatymą ir iii) vidaus saugumą ir kovą su terorizmu ir sunkiu nusikalstamumu. 

Nauja atvykimo ir išvykimo sistema taikoma visiems sienas kertantiems trečiųjų šalių 

piliečiams, kurie Šengeno erdvėje lankosi trumpalaikio buvimo tikslu (ne ilgesniam kaip 90 

dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį), nepaisant to, ar jiems taikomas ar netaikomas 

reikalavimas turėti vizą, arba kurių buvimo pagrindas yra kelionių viza (galiojanti ne ilgiau 

kaip vienus metus). Sistemoje duomenys bus renkami ir įrašai apie atvykimą ir išvykimą bus 

registruojami siekiant palengvinti sąžiningų keliautojų sienų kirtimą ir geriau nustatyti 

užsibuvusių asmenų tapatybę. AIS taip pat bus registruojami atsisakymai leisti atvykti trečiųjų 

šalių piliečiams, kuriems taikoma AIS, ši sistema taip pat suteiks galimybę teisėsaugos 

institucijoms griežtomis sąlygomis atlikti užklausas duomenų bazėje, kad būtų nustatyta 

nusikaltėlių tapatybė, o žvalgybai padės užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams ir terorizmui. 

 

II. Susiję Sutarties straipsniai 

Komisijos pasiūlyme nurodyta, kad jo teisinis pagrindas yra SESV V antraštinės dalies 

„Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė“ 77 straipsnio 2 dalies b ir d punktai ir 87 straipsnio 2 

dalies a punktas bei 88 straipsnio 2 dalies a punktas, kurie išdėstyti taip:  

77 straipsnis 

(EB sutarties ex 62 straipsnis) 

 

[...] 

2. Taikant 1 dalį, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros 

procedūrą, patvirtina priemones dėl: 
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[…] 

b) išorės sienas kertantiems asmenims taikomos kontrolės; 

[…] 

d) bet kurias priemones, būtinas laipsniškai sukurti integruotą išorės sienų valdymo sistemą 

87 straipsnis 

(ES sutarties ex 30 straipsnis) 

 

[…] 

2. Taikant 1 dalį, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros 

procedūrą, gali patvirtinti priemones dėl: 

a) atitinkamos informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo, analizavimo ir keitimosi ja srityje; 

[…] 

88 straipsnis 

(ES sutarties ex 30 straipsnis) 

 

[…] 

 

2. Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros 

procedūrą, nustato Europolo struktūrą, veiklą, veiksmų ir užduočių sritį. Tos užduotys gali 

apimti: 

a) informacijos, ypač perduotos valstybių narių valdžios institucijų arba trečiųjų šalių 

institucijų ar organų, rinkimą, kaupimą, apdorojimą, analizavimą ir keitimąsi ja; 

 

[…] 

 

III. ES Teisingumo Teismo praktika dėl teisinio pagrindo pasirinkimo 

Teisingumo Teismas tradiciškai laiko tinkamo teisinio pagrindo klausimą konstitucinės 

svarbos reikalu, užtikrinančiu, kad būtų laikomasi kompetencijos suteikimo principo (ES 

sutarties 5 straipsnis) ir apibrėžiančiu Sąjungos kompetencijos pobūdį ir aprėptį.1 Pagal 

nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką „Bendrijos priemonės teisinio pagrindo 

pasirinkimas turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriems taikoma teisminė peržiūra 

ir kurie pirmiausia apima priemonės tikslą ir turinį“.2 Todėl, pasirinkus netinkamą teisinį 

pagrindą, atitinkamas teisės aktas gali būti panaikintas. Atsižvelgiant į tai, institucijos 

pageidavimas aktyviau dalyvauti priimant atitinkamą priemonę, aplinkybės, kuriomis 

priemonė buvo priimta, ir darbas, kuris buvo atliktas kitose srityse, vykdant atitinkama 

                                                 
1 Nuomonė 2/00 [2001], Rink. I-9713, 5 dalis. 
2 Bylos Komisija prieš Tarybą (Bendrieji lengvatiniai tarifai), [1987], C-45/86, Rink. 1439, 5 punktas; byla 

Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą, [2009], C-411/06, Rink. I-07585. 
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priemone aprėpiamus veiksmus, neturi reikšmės nustatant tinkamą teisinį pagrindą1.  

Jei išnagrinėjus atitinkamą teisės aktą paaiškėja, kad juo siekiama dviejų tikslų arba tikslas 

turi dvi sudedamąsias dalis, ir jei vieną iš šių tikslų arba vieną iš šių dalių galima išskirti kaip 

pagrindinį (pagrindinę) ar dominuojantį (dominuojančią), o kitą – tik kaip papildomą, teisės 

aktas turi būti grindžiamas tik vienu teisiniu pagrindu, t. y. tuo, kurio reikalauja pagrindinis ar 

dominuojantis tikslas arba pagrindinė ar dominuojanti sudedamoji dalis2. Tačiau tuo atveju, 

kai priemone tuo pat metu siekiama kelių tikslų arba jį sudaro kelios neatsiejamos 

sudedamosios dalys, iš kurių nė viena nėra papildoma ir netiesioginė, palyginti su likusiomis, 

– toks aktas turės būti grindžiamas skirtingais atitinkamais teisiniais pagrindais3, jei 

atitinkamiems teisiniams pagrindams nustatytos procedūros suderinamos su Europos 

Parlamento teise ir jai nekenkia4. 

IV. Siūlomos priemonės tikslas ir turinys 

Komisija aiškinamajame memorandume teigia, kad šio pasiūlymo tikslas – sukurti 

centralizuotą sistemą, kuria naudodamosi valstybės narės bendradarbiaus tarpusavyje, nes 

tokiam bendradarbiavimui reikalinga bendra struktūra ir bendros veiklos taisyklės. Jame taip 

pat bus nustatytos visoms valstybėms narėms vienodos taisyklės dėl prie išorės sienų 

atliekamų patikrinimų kertant sieną ir dėl prieigos prie sistemos, įskaitant prieigą teisėsaugos 

tikslais.  

9 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad atvykimo ir išvykimo sistemos tikslas turėtų būti 

gerinti išorės sienų valdymą, užtikrinti neteisėtos imigracijos prevenciją ir palengvinti 

migracijos srautų valdymą. 16 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad kovojant su 

teroristiniais nusikaltimais ir kitais sunkiais nusikaltimais, būtina, kad, vykdydamos savo 

užduotis, teisėsaugos institucijos turėtų išsamiausią ir naujausią informaciją ir dėl to AIS 

pateikiama informacija turėtų būti prieinama valstybių narių paskirtosioms institucijoms ir 

Europos policijos biurui (Europolas) laikantis siūlomame reglamente nustatytų sąlygų. 17 

konstatuojamojoje dalyje pakartojama, kad tais atvejais, kai valstybių narių institucijos 

bendradarbiauja tirdamos tarptautinius nusikaltimus, Europolas turėtų atlikti pagrindinį 

vaidmenį visoje Sąjungoje padėdamas užtikrinti nusikaltimų prevenciją, analizę ir tyrimą, ir 

pabrėžia, kad Europolui, kai jis vykdo jam pavestas užduotis, taip pat turėtų būti suteikta 

prieigą prie AIS pagal Tarybos sprendimą 2009/371/TVR (dabar Reglamentas 2016/794 dėl 

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo))5. 

Be to, 1 straipsnyje nurodomas siūlomo reglamento dalykas, numatoma, kad jis apima a) 

atvykimo ir išvykimo sistemos sukūrimą siekiant spręsti vėlavimų atliekant patikrinimus 

kertant sienas problemą ir gerinti trečiųjų šalių piliečių patikrų pasienyje kokybę, užtikrinti 

sistemingą ir patikimą užsibuvusių asmenų tapatybės nustatymą ir b) sąlygas, kuriomis 

valstybių narių paskirtosios teisėsaugos institucijos ir Europos policijos biuras (Europolas) 

                                                 
1 bylos Komisija prieš Tarybą, [2000], C-269/97, Rink. I-2257, 44 punktas. 
2 Bylos Komisija prieš Tarybą, C-137/12, EU:C:2013:675, 53 punktas; bylos Parlamentas prieš Tarybą, C-

490/10, EU:C:2012:525, 45 punktas; bylos Parlamentas prieš Tarybą, [2008], C-155/07, Rink. I-08103, 

34 punktas. 
3 Bylos Komisija prieš Tarybą, [2003], C-211/01, Rink. I-08913, 40 punktas; Bylos Komisija prieš Europos 

Parlamentą ir Tarybą [2006], C-178/03, Rink. p. I-107, 43–56 punktai. 
4 Bylos Komisija prieš Tarybą („Titano dioksidas“), [1991], C-300/89, Rink. p. I–2867, 17–25 punktai. Byla 

Portugalija prieš Tarybą [1996], C-268/94, Rink. p. I-6177. 
5 OJ L 135, 2016 5 24, p.53, žr. 17 straipsnio 3 dalį. 
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gali gauti prieigą prie AIS teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, 

atskleidimo ir tyrimo tikslais. 

Pasiūlymo turinį taip pat sudaro 3 straipsnyje pateikiamos sąvokų apibrėžtys, „eu-LISA“ 

vykdomas AIS sukūrimas, konkrečių tikslų, kurių siekiama AIS, sąrašą (5 straipsnis), AIS 

techninės specifikacijos (6 straipsnis) ir sąveika su VIS centrine sistema (7 straipsnis), jame 

taip pat pateikiamos tam tikros nuostatos dėl prieigos prie AIS sąlygų paskirtosioms valstybių 

narių kompetentingoms institucijoms. II skyriuje pateikiamos nuostatos sienos apsaugos 

institucijų atliekamą duomenų įvedimą į AIS ir jų naudojimą, įskaitant vizas turinčių asmenų 

(14 straipsnis), trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikoma pareiga turėti vizą (15 straipsnis), 

trečiųjų šalių piliečiams, kuriems neleista atvykti (16 straipsnis) asmens duomenis tais 

atvejais, kai leidimas būti atšaukiamas, panaikinamas arba pratęsiamas (17 straipsnis). 

Pasiūlymo III skyriuje daugiausia dėmesio skiriama kitų institucijų atliekamam duomenų 

įvedimui į AIS ir jų naudojimuisi šia sistema, pavyzdžiui, vizų išdavimo institucijoms 

nagrinėjant prašymus išduoti vizą ir priimant dėl jų sprendimus (22 straipsnis), 

kompetentingoms institucijoms nagrinėjant prašymus leisti dalyvauti nacionalinėse 

supaprastinto režimo programose (23 straipsnis), kompetentingoms institucijoms atliekant 

trečiųjų šalių piliečių tapatybės ir atvykimo bei buvimo valstybės narės teritorijoje sąlygų 

patikrinimus (24 straipsnis). IV skyrius skirtas procedūroms ir sąlygos, kuriomis valstybių 

narių paskirtosios teisėsaugos institucijos (26, 28 ir 29 straipsniai) ir Europolo paskirtoji 

institucija (27 ir 30 straipsnis) gali gauti prieigą prie AIS. 

V–VII skyriuose daugiausia dėmesio skiriama AIS duomenų valdymui, pavyzdžiui, 

saugojimo laikotarpiui, duomenų tvarkymui, duomenų perdavimui trečiosioms šalims, 

duomenų apsaugai, informacijos apie atskiras bylas teikimui, teisei susipažinti su sistemoje 

saugomais savo duomenimis, juos taisyti ir ištrinti, papildomoms teisių gynimo priemonėms, 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno priežiūros teisėms ir asmens duomenų 

apsaugai ir teisėsaugos tikslais tvarkomų asmens duomenų apsaugai. VIII skyriuje nurodomi 

reikiami kitų galiojančių Sąjungos priemonių pakeitimai, o IX skyriuje pateikiama keletas 

baigiamųjų nuostatų dėl išlaidų, duomenų naudojimo ataskaitoms ir statistikai, mokymų, taip 

pat dėl AIS plėtojimo stebėjimo ir vertinimo. 

V. Analizė ir tinkamo teisinio pagrindo nustatymas 

Komisija kaip tinkamą AIS sukūrimo teisinį pagrindą siūlo Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 77 straipsnio 2 dalies b ir d punktus. SESV 77 straipsnio 2 dalies b ir d punktuose 

numatyta galimybė Europos Parlamentui ir Tarybai priimti priemones, susijusias su išorės 

sienas kertančių asmenų patikra ir laipsnišku integruotos išorės sienų valdymo sistemos 

sukūrimu. Todėl 77 straipsnio 2 dalies b ir d punktai buvo laikomi tinkamas teisinis 

pagrindas, pagal kurį nustatomos valstybių narių išorės sienų kirtimo priemonės ir kuriami 

standartai bei procedūros, kurių turi laikytis valstybės narės prie tokių sienų tikrindamos 

asmenis. 

Be to, peržiūrėtas pasiūlymas remiasi SESV 87 straipsnio 2 dalies a punktu, kuris yra 5 

skyriuje dėl policijos bendradarbiavimo ir pagal kurį Europos Parlamentas ir Taryba, 

spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, gali be kita ko patvirtinti atitinkamos 

informacijos rinkimo, kaupimo, apdorojimo, analizavimo ir keitimosi ja priemones vykdant 

policijos bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja visų valstybių narių kompetentingos 

institucijos. Todėl SESV 87 straipsnio 2 dalies a punktas laikytas tinkamu teisinis pagrindu, 
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kuriuo remiantis nacionalinėms teisėsaugos institucijoms galima suteikti prieigą prie 

atvykimo ir išvykimo sistemos. 

Be to, SESV 87 straipsnio 2 dalies a punktas dėl Europos Parlamento ir Tarybos, 

sprendžiančių pagal įprastą teisėkūros procedūrą, priimamų reglamentų siekiant nustatyti, be 

kita ko, Europolo užduotis, įskaitant informacijos, ypač valstybių narių valdžios institucijų 

arba trečiųjų šalių institucijų ar organų perduotos informacijos, rinkimą, kaupimą, 

apdorojimą, analizavimą ir keitimąsi ja, laikytas tinkamu teisiniu pagrindu, pagal kurį 

Europolui griežtomis sąlygomis suteikiama prieiga prie atvykimo ir išvykimo sistemos. 

Vis dėlto, atsižvelgiant į pasiūlymo tikslą ir turinį, kuriais siekiama nustatyti visoms 

valstybėms narėms vienodos taisyklės dėl prie išorės sienų atliekamų patikrinimų kertant 

sieną ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo prieigos prie atvykimo ir 

išvykimo sistemos teisėsaugos tikslais, atrodo, kad pasiūlymu siekiama dviejų tikslų, t. y. 

išorės sienų valdymo ir prieigos prie AIS suteikimo teisėsaugos institucijoms teroristinių 

nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais. Prieigos 

prie AIS duomenų bazės Europolui suteikimas atspindi pastarąjį bendrąjį tikslą prisidėti prie 

teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo. Todėl 

jis nėra atskiras pasiūlymo dėl AIS tikslas1. Be to, pasiūlyme dėl reglamento nenustatoma 

naujų užduočių ir nesiekiama pakeisti esamų Europolo užduočių, susijusių su informacijos 

rinkimu, kaupimu, apdorojimu, analizavimu ir keitimusi ja, kaip numatyta SESV 87 straipsnio 

2 dalies a punkte ir Europolo reglamento 17 straipsnio 3 dalyje, kurioje jau numatyta, kad 

Europolas turi prieigą prie Sąjungos informacijos sistemų ir kad tokia prieiga ir naudojimasis 

tokia informacija turėtų būtų reglamentuojami taikytinomis Sąjungos priemonėmis2. Išskyrus 

27 ir 30 siūlomo reglamento straipsnius, kuriuose nustatomos konkrečios taisyklės dėl 

Europolo, likusiais atvejais nuorodos į Europolo daromos tik minint nacionalines teisėsaugos 

institucijas3. 

VI. Išvada ir rekomendacija 

Atsižvelgiant į tai, kad išdėstyta pirmiau, kadangi i) pasiūlymo dėl AIS nuostatos, susijusios 

su Europolu, atitinka bendrąjį tikslą prisidėti prie teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių 

nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo, ii) turinio požiūriu jos yra šalutinės, palyginti 

su dviem pagrindiniais komponentais, ir iii) Europolo įgaliojimai ir kompetencija, kurie yra 

suderinti su galiojančiais Europolui taikomais tiesės aktais, nekeičiami, todėl SESV 88 

straipsnio 2 dalie sa punktas neprivalo būti minimas kaip pasiūlymo dėl AIS teisinis 

pagrindas. 

Taigi 2017 m. birželio 12 d. posėdyje Teisės reikalų komitetą 12 narių balsavus už, 11 – prieš 

ir 2 nariams susilaikius4 rekomendavo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui 

                                                 
1 Žr. SJ-0335/16, p. 5. 
2 OL L 135, 2016 5 24, p. 53. 
3 Žr., pavyzdžiui: Pasiūlymo dėl AIS 38 straipsnio 4 dalį ir 44 straipsnio 1dalies a punktą. 
4 Per galutinį balsavimą dalyvavo šie Parlamento nariai: (pirmininkas) Pavel Svoboda, (pirmininko pavaduotoja) 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, (pirmininko pavaduotojas) Jean-Marie Cavada, (pirmininko pavaduotoja) 

Laura Ferrara, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde, Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary 

Honeyball, Danuta Jazlowiecka (ji pagal DTT 200 straipsnio 2 dalį pavadavo Tadeusz Zwiefka), Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Kateřina Konečná (ji pagal DTT 200 straipsnio 2 dalį pavadavo Jiři Maštálka), Merja Kyllönen (ji 

pagal DTT 200 straipsnio 2 dalį pavadavo Kostas Chrysogonos), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António 

Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati (jis pagal DTT 200 straipsnio 2 dalį pavadavo Rosa Estaràs 
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iš siūlomo Reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje 

registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, 

atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie 

AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 ir 

Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, teisinio pagrindo išbraukti SESV 88 straipsnio 2 dalies a 

punktą. 
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