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Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

Pranešėja: Cornelia Ernst 

A8-0313/2017 

 

 

41 pakeitimas išbraukiamas, nes jame esantis tekstas buvo perkeltas į 44 pakeitimą. 

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.) 

 

Pakeitimas 100 išdėstomas taip: 

Pakeitimas  100 

Pasiūlymas dėl reglamento 

69 m straipsnis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 69m straipsnis (naujas) 

 Teisė reikalauti ištaisyti ar ištrinti 

operatyvinius asmens duomenis ir 

apriboti jų tvarkymą 

 1. Bet kuris duomenų subjektas turi 

teisę reikalauti, kad Sąjungos agentūros ir 

misijos nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų 

netikslius su tuo subjektu susijusius 

operatyvinius asmens duomenis. 

Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys 

buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi 

teisę reikalauti, kad būtų papildyti 

neišsamūs operatyviniai asmens 

duomenys, be kita ko, pateikdamas 

papildomą pareiškimą. Sąjungos 

agentūros ir misijos nedelsdamos ištrina 

operatyvinius asmens duomenis, o 

duomenų subjektas turi teisę reikalauti, 

kad Sąjungos agentūros ir misijos 

nedelsdamos ištrintų su tuo subjektu 

susijusius operatyvinius asmens 

duomenis, jei duomenų tvarkymas 

prieštarauja 69b, 69c ar 69h straipsniams, 

arba jei operatyvinius asmenis duomenis 

būtina ištrinti siekiant laikytis teisinės 

prievolės, kuri taikoma Sąjungos 

agentūroms ir misijoms.  

Sąjungos agentūros ir misijos, užuot 

ištrynusios duomenis, apriboja jų 

tvarkymą tais atvejais, kai: 

 
a) duomenų subjektas ginčija 

operatyvinių asmens duomenų tikslumą, o 

jų tikslumo arba netikslumo patvirtinti 

neįmanoma, arba 

 
b) operatyviniai asmens duomenys 

turi būti išsaugoti įrodymų tikslais. 

 
2. Jei duomenų tvarkymas ribojamas 

pagal 1 dalies antross pastraipos 

a punktą, Sąjungos agentūros ir misijos, 

prieš panaikindamos duomenų tvarkymo 

apribojimą, informuoja apie tai duomenų 
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subjektą. Apriboti duomenys tvarkomi tik 

tuo tikslu, dėl kurio jie buvo neištrinti. 

 
3. Sąjungos agentūros ir misijos 

raštu informuoja duomenų subjektą apie 

bet kokį atsisakymą ištaisyti ar ištrinti 

operatyvinius asmens duomenis arba 

apriboti jų tvarkymą bei apie tokio 

atsisakymo priežastis. Sąjungos agentūros 

ir misijos gali visiškai arba iš dalies 

apriboti prievolę pateikti tokią informaciją 

tokiu mastu, kokiu toks apribojimas, 

tinkamai paisant atitinkamo fizinio 

asmens pagrindinių teisių ir teisėtų 

interesų, yra demokratinėje visuomenėje 

būtina ir proporcinga priemonė, siekiant: 

 
a) netrukdyti atlikti oficialius arba 

teisinius nagrinėjimus, tyrimus ar 

procedūras; 

 
b) išvengti kenkimo nusikalstamų 

veikų prevencijai, atskleidimui, tyrimui ir 

baudžiamajam persekiojimui arba 

baudžiamųjų sankcijų vykdymui; 

 
c) apsaugoti valstybių narių viešąjį 

saugumą; 

 
d) apsaugoti valstybių narių 

nacionalinį saugumą; 

 
e) apsaugoti kitų asmenų teises ir 

laisves. 

 
4. Sąjungos agentūros ir misijos 

informuoja duomenų subjektą apie 

galimybę pateikti skundą Europos 

duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui 

arba teismine tvarka apskųsti sprendimą 

Europos Sąjungos Teisingumo Teisme. 

 
5. Sąjungos agentūros ir misijos 

praneša apie netikslių operatyvinių 

asmens duomenų ištaisymą 

kompetentingai institucijai, iš kurios tie 

netikslūs operatyviniai asmens duomenys 

buvo gauti.  

 
6. Tais atvejais, kai operatyviniai 
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asmens duomenys buvo ištaisyti ar ištrinti 

ar pagal 1, 2 ir 3 dalis buvo apribotas jų 

tvarkymas, Sąjungos agentūros ir misijos 

informuoja duomenų gavėjus ir jiems 

praneša, kad jie turi ištaisyti ar ištrinti 

operatyvinius asmens duomenis arba 

apriboti duomenų tvarkymą, kai tų 

operatyvinių asmens duomenų tvarkymas 

priklauso jų atsakomybei. 

 

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.) 

 


