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Pakeitimas 37
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
80 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(80) Klastotų ir autentiškų dokumentų 
internete (FADO) sistema buvo sukurta 
Tarybos Generaliniame sekretoriate 
bendraisiais veiksmais 98/700/TVR – 
valstybių narių valdžios institucijoms buvo 
suteikta prieiga prie informacijos apie 
aptiktus naujus klastojimo būdus ir 
platinamus naujus autentiškus dokumentus;

(80) Klastotų ir autentiškų dokumentų 
internete (FADO) sistema buvo sukurta 
Tarybos Generaliniame sekretoriate 
Tarybos bendraisiais veiksmais 
98/700/TVR1a – valstybių narių valdžios 
institucijoms buvo suteikta prieiga prie 
informacijos apie aptiktus naujus 
klastojimo būdus ir platinamus naujus 
autentiškus dokumentus, siekiant padėti 
kovoti su neteisėta migracija ir suklastotų 
dokumentų naudojimu;

_________________
1a 1998 m. gruodžio 3 d. Tarybos bendrieji 
veiksmai 98/700/TVR, Tarybos priimti 
remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 
straipsniu dėl Europos dokumentų 
archyvavimo sistemos (FADO) sukūrimo 
(OL L 333, 1998 12 9, p. 4). 

Or. en

Pakeitimas 38
Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl reglamento
80 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(80a) FADO sukurta siekiant 
konkretaus tikslo, t. y. saugoti valstybių 
narių, trečiųjų valstybių, teritorinių 
vienetų, tarptautinių organizacijų ir kitų 
tarptautinės teisės subjektų pateiktus 
dokumentų pavyzdžius ir autentiškų ir 
suklastotų dokumentų pavyzdžius, 
įskaitant klastojimo ir padirbinėjimo būdų 
aprašymą. Tiesioginis FADO tikslas – 
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asmens duomenis reikėtų saugoti kaip 
įvairius pavyzdžiuose, autentiškuose ir 
suklastotuose dokumentuose naudojamus 
elementus. Tokie asmens duomenys apims 
vien tik duomenis, būtinus FADO 
tikslams, o nebūtini asmeniniai duomenys 
turėtų būti nuasmeninti, laikantis 
duomenų kiekio mažinimo principo;

Or. en

Pakeitimas 39
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Pasiūlymas dėl reglamento
80 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(80a) valstybėms narėms vis didesnį 
rūpestį kelia tai, kad trečiųjų valstybių 
piliečiai atvykimui į Sąjungą ir gyvenimui 
joje naudoja suklastotus, apgaulės būdu 
gautus ir padirbtus dokumentus arba 
naudoja tokius dokumentus procedūroms, 
susijusioms su gyvenimo įteisinimu, 
įskaitant prieglobsčio suteikimo 
procedūras. Nors naudojantis teisėtais 
dokumentais paprasčiau atvykti ir gyventi 
valstybėse narėse, tačiau buvo sukurta 
paralelinė rinka trečiųjų valstybių 
piliečiams, žinantiems, kad negali įvykdyti 
atvykimui į Sąjungą keliamų kriterijų 
naudodamiesi teisėtais dokumentais ir 
įprastais būdais, arba norintiems nuslėpti 
savo tikrą tapatybę;

Or. en

Pakeitimas 40
Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl reglamento
80 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(80b) nors valstybės narės gali išlaikyti 
arba parengti savo nacionalines sistemas, 
kuriose saugoma informacija apie 
dokumentų pavyzdžius ir autentiškus ir 
suklastotus dokumentus, joms turėtų būti 
nustatyta pareiga pateikti Europos sienų 
ir pakrančių apsaugos agentūrai (toliau – 
Agentūra) jų turimą informaciją apie 
pavyzdžius, autentiškus ir suklastotus 
dokumentus. Agentūra turėtų įvesti tą 
informaciją į FADO, kad būtų užtikrintas 
informacijos vienodumas ir kokybė. Visų 
pirma valstybės narės turėtų pateikti 
informaciją apie visas naujos redakcijos 
valstybių narių išduodamų autentiškų 
dokumentų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, apsaugos priemones;

Or. en

Pakeitimas 41
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
81 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(81a) FADO sukurta siekiant 
konkretaus tikslo, t. y. saugoti valstybių 
narių pateiktus dokumentų pavyzdžius ir 
suklastotų dokumentų pavyzdžius, 
įskaitant klastojimo ir padirbinėjimo būdų 
aprašymą, taip pat galima saugoti tokius 
dokumentus, pateiktus trečiųjų valstybių, 
teritorinių vienetų, tarptautinių 
organizacijų ir kitų tarptautinės teisės 
subjektų. Tiesioginė tokio tikslo 
paskirtis – turėtų būti įmanoma asmens 
duomenis saugoti kaip veido atvaizdus 
FADO, jei dėl dokumento apsaugos 
priemonių negalima jo atskirti nuo veido 
atvaizdų, arba, jei netikras, padirbtas ar 
suklastotas dokumentas arba 
pseudodokumentas turi saugumo 
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ypatybių, kurių negalima atskirti nuo 
veido atvaizdo. Raidiniai skaitmeniniai 
asmens duomenys FADO neturėtų būti 
saugomi. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2019/... įsteigta Europos 
sienų ir pakrančių apsaugos agentūra 
(toliau – Agentūra) turėtų imtis reikiamų 
veiksmų, siekdama nuasmeninti visus 
asmens duomenų elementus, kurie nėra 
reikalingi tais tikslais, kuriais duomenys 
tvarkomi, laikantis Reglamento (ES) 
Nr. 2018/1725 4 straipsnio 1 dalies c 
punkte įtvirtinto duomenų kiekio 
mažinimo principo. Iš FADO neturėtų 
būti įmanoma gauti ar šioje sistemoje 
ieškoti bet kokių asmens duomenų 
elementų;

Or. en

Pagrindimas

Agentūra neturėtų turėti prievolės rinkti dokumentus iš trečiųjų valstybių ir tarptautinių 
organizacijų. Apie tokius dokumentus turimos informacijos patalpinimas yra logiškas 
veiksmas. Be to, asmens duomenų saugojimo būtinybė yra ribota, leidžiant saugoti veido 
atvaizdus, susijusius su dokumentų apsaugos priemonėmis, FADO sistemoje reikėtų saugoti 
tik tokio pobūdžio asmens duomenis, o ne kitus asmens duomenis.

Pakeitimas 42
Saskia Bricmont
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
81 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(81a) FADO sukurta siekiant 
konkretaus tikslo, t. y. saugoti valstybių 
narių, trečiųjų valstybių, teritorinių 
vienetų, tarptautinių organizacijų ir kitų 
tarptautinės teisės subjektų pateiktus 
dokumentų pavyzdžius ir suklastotų 
dokumentų pavyzdžius, įskaitant 
klastojimo ir padirbinėjimo būdų 
aprašymą. Tiesioginė pasekmė siekiant šio 
tikslo yra tai, kad FADO turėtų būti 
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saugomi asmens duomenys, kaip įvairūs 
pavyzdžių ir suklastotų dokumentų 
elementai. Tokie asmens duomenys apima 
tik tuos duomenis, kurių reikia FADO 
tikslams pasiekti. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) 2019/... įsteigta 
Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
agentūra (toliau – Agentūra) turėtų imtis 
reikiamų veiksmų, siekdama nuasmeninti 
visus asmens duomenų elementus, kurie 
nėra reikalingi tais tikslais, kuriais 
duomenys tvarkomi, laikantis Reglamento 
(ES) Nr. 2018/1725 4 straipsnio 1 dalies c 
punkte įtvirtinto duomenų kiekio 
mažinimo principo. Iš FADO neturėtų 
būti įmanoma gauti ar šioje sistemoje 
ieškoti bet kokių asmens duomenų 
elementų, taip pat pavyzdžiuose 
naudojami duomenys neturėtų būti 
naudojami norint nustatyti kokių nors 
fizinių asmenų tapatybę;

Or. en

Pagrindimas

Teoriškai įmanoma nustatyti asmens tapatybę iš pavyzdžiuose naudojamų duomenų, tačiau tai 
niekada neturėtų būti leidžiama.

Pakeitimas 43
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Pasiūlymas dėl reglamento
81 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(81a) FADO turėtų būti saugoma 
informacija apie visų rūšių autentiškus ir 
suklastotus kelionės, asmens tapatybės ir 
teisę gyventi šalyje patvirtinančius 
dokumentus, civilinės būklės dokumentus, 
vairuotojo pažymėjimus, transporto 
priemonių registracijos liudijimus ir kitus 
susijusius oficialius dokumentus, išduotus 
valstybių narių, trečiųjų valstybių, 
teritorinių vienetų, tarptautinių 
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organizacijų ir kitų tarptautinės teisės 
subjektų;

Or. en

Pakeitimas 44
Sira Rego

Pasiūlymas dėl reglamento
81 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(81a) trečiųjų šalių, išskyrus už sienų 
kontrolę atsakingas valdžios institucijas, 
prieiga prie šios sistemos yra draudžiama;

Or. es

Pakeitimas 45
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
81 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(81b) FADO turėtų būti saugoma 
informacija apie valstybių narių išduotus 
visų rūšių autentiškus ir suklastotus 
kelionės, asmens tapatybės, teisę gyventi 
šalyje patvirtinančius dokumentus ir 
civilinės būklės dokumentus, vairuotojo 
pažymėjimus, transporto priemonių 
registracijos liudijimus, kurie taip pat gali 
apimti ir kitus susijusius oficialius 
dokumentus, kurie naudojami prašant 
valstybių narių išduoti kelionės 
dokumentus, teisę gyventi šalyje ar 
asmens tapatybę patvirtinančius 
dokumentus. Tokie dokumentai taip pat 
gali būti bet kokie trečiųjų valstybių, 
teritorinių vienetų, tarptautinių 
organizacijų ir kitų tarptautinės teisės 
subjektų išduoti dokumentai;
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Or. en

Pagrindimas

Egzistuoja per daug valstybėse narėse naudojamų dokumentų, kurie gali būti laikomi 
dokumentais arba pagrindžiamaisiais dokumentais išduodant kelionės dokumentus, teisę 
šalyje gyventi patvirtinančius ar asmens tapatybės dokumentus. Valstybės narės turėtų turėti 
galimybę (tačiau neturėtų būti įpareigotos) numatyti pagrindinius arba pagrindžiančiuosius 
dokumentus FADO sistemoje.

Pakeitimas 46
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
81 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(81c) nors valstybės narės gali išlaikyti 
arba parengti savo nacionalines sistemas, 
kuriose saugoma informacija apie 
autentiškus ir suklastotus dokumentus, 
joms turėtų būti nustatyta pareiga pateikti 
Agentūrai informaciją apie naudojamus 
ir išduodamus autentiškus kelionės, 
asmens tapatybės ir civilinės būklės 
dokumentus, vairuotojo pažymėjimus ir 
transporto priemonių registracijos 
pažymėjimus ir suklastotus tokius 
dokumentus. Agentūra turėtų įvesti tą 
informaciją į FADO, kad būtų užtikrintas 
informacijos vienodumas ir kokybė. Visų 
pirma, valstybės narės turėtų pateikti 
informaciją apie visas naujos redakcijos 
valstybių narių išduodamų autentiškų 
dokumentų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, apsaugos priemones;

Or. en

Pagrindimas

Egzistuoja per daug valstybėse narėse naudojamų dokumentų, kurie gali būti laikomi 
dokumentais arba pagrindžiamaisiais dokumentais išduodant kelionės dokumentus, teisę 
šalyje gyventi patvirtinančius ar asmens tapatybės dokumentus. Valstybės narės turėtų turėti 
galimybę (tačiau neturėtų būti įpareigotos) numatyti pagrindinius arba pagrindžiančiuosius 
dokumentus FADO sistemoje.
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Pakeitimas 47
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Pasiūlymas dėl reglamento
81 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(81d) siekiant užtikrinti, kad valstybių 
narių vykdoma dokumentų klastojimo 
kontrolė būtų aukšto lygio, valstybių 
narių institucijoms, kompetentingoms 
dokumentų klastojimo srityje, kaip antai 
pasienio policijai, kitoms teisėsaugos 
institucijoms ar tam tikroms kitoms 
trečiosioms šalims turėtų būti suteikta 
skirtingo lygmens (priklausomai nuo jų 
reikalavimų) prieiga prie FADO. Kadangi 
tokios prieigos suteikimo sąlygos ir 
priemonės nėra esminiai šį reglamentą 
papildantys elementai, jie turėtų būti 
reglamentuoti deleguotaisiais aktais. 
Lygiai taip pat FADO turėtų sudaryti 
sąlygas tam tikriems naudotojams turėti 
informaciją apie visus naujus jų 
nustatytus klastojimo būdus ir apie tuo 
metu naudojamus naujus autentiškus 
dokumentus;

Or. en

Pakeitimas 48
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Pasiūlymas dėl reglamento
82 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(82) turėtų būti išlaikyta FADO 
sistemos daugiapakopė struktūra, kad 
įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, 
įskaitant plačiąją visuomenę, būtų 
teikiama skirtinga informacija apie 
dokumentus;

(82) FADO turėtų suinteresuotiesiems 
subjektams, įskaitant plačiąją visuomenę, 
suteikti informaciją, taikant skirtingų 
lygmenų (priklausomai nuo dokumentų 
slaptumo) prieigą prie dokumentų;
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Or. en

Pakeitimas 49
Sira Rego

Pasiūlymas dėl reglamento
83 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83a) šis reglamentavimas nedaro 
poveikio tarptautinėje ir Sąjungos teisėje 
nustatytai teisei į tarptautinę apsaugą;

Or. es

Pakeitimas 50
Sira Rego

Pasiūlymas dėl reglamento
84 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84a) šiuo reglamentavimu turi būti 
atsižvelgiama į tai, kad klastotų ar 
padirbtų tapatybės dokumentų 
naudojimas daugumai pabėgėlių yra 
būtinybė, nes nėra teisėtų ir saugių 
patekimo į Sąjungą būdų. Tai 
pripažįstama Konvencijos dėl pabėgėlių 
statuso 31 straipsnyje, pagal kurį 
valstybėms draudžiama bausti pabėgėlius 
už neteisėtą atvykimą į jų teritoriją;

Or. es

Pakeitimas 51
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
101 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(101a) siekiant užtikrinti veiksmingą 
FADO sistemos nuostatų įgyvendinimą, 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų 
būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, 
kuriais nustatomos priemonės, 
suteikiančios prieigą prie FADO valstybių 
narių institucijoms, kompetentingoms 
dokumentų klastojimo srityje, ir kuriomis 
nustatomos priemonės, suteikiančios 
ribotą prieigą prie FADO trečiosioms 
šalims, pavyzdžiui, oro transporto 
bendrovėms, Sąjungos institucijoms, 
įstaigoms, organams ir agentūroms, 
trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms 
organizacijoms. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros1a 
nustatytais principais. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
_________________
1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 52
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80 straipsnis Išbraukta.
1.
Agentūra perima ir administruoja 
klastotų ir autentiškų dokumentų 
internete (FADO) sistemą – duomenų 
bazę, kurioje pateikiama informacija apie 
autentiškus valstybių narių, trečiųjų šalių, 
teritorinių vienetų, tarptautinių 
organizacijų ir kitų tarptautinės teisės 
subjektų išduotus kelionės bei teisę 
gyventi šalyje patvirtinančius dokumentus 
ir jų klastotes. FADO sistemoje 
nepateikiami jokie asmens duomenys.
Valstybės narės šiuo metu FADO 
sistemoje laikomus duomenis perduoda į 
naująją sistemą.
2. Komisija, taikydama 117 straipsnio 
2 dalyje nurodytą procedūrą, priima 
įgyvendinimo aktus, kad:
a) laikantis aukštų standartų būtų 
nustatytos FADO sistemos techninės 
specifikacijos;
b) būtų parengtos FADO sistemoje 
pateikiamos informacijos kontrolės ir 
tikrinimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Šį straipsnį pakeičia kiti pakeitimai.

Pakeitimas 53
Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra perima ir administruoja klastotų 
ir autentiškų dokumentų internete (FADO) 
sistemą – duomenų bazę, kurioje 

Agentūra perima ir administruoja klastotų 
ir autentiškų dokumentų internete (FADO) 
sistemą – duomenų bazę, kurioje 
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pateikiama informacija apie autentiškus 
valstybių narių, trečiųjų šalių, teritorinių 
vienetų, tarptautinių organizacijų ir kitų 
tarptautinės teisės subjektų išduotus 
kelionės bei teisę gyventi šalyje 
patvirtinančius dokumentus ir jų klastotes. 
FADO sistemoje nepateikiami jokie 
asmens duomenys.

pateikiama informacija apie autentiškus 
valstybių narių, trečiųjų šalių, teritorinių 
vienetų, tarptautinių organizacijų ir kitų 
tarptautinės teisės subjektų išduotus 
kelionės bei teisę gyventi šalyje 
patvirtinančius dokumentus ir jų klastotes. 
FADO gali būti saugomi tik tokie asmens 
duomenys, kurie yra pavyzdžiuose, 
autentiškuose ir suklastotuose 
dokumentuose.

Or. en

Pakeitimas 54
Sira Rego

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. FADO sistemoje nepateikiami 
jokie asmens duomenys.

Or. es

Pakeitimas 55
Sira Rego

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Agentūra užtikrina, kad valstybių 
narių valdžios institucijos, atsakingos už 
klastotų ar padirbtų dokumentų 
nustatymą, užtikrintų galimybę 
pasinaudoti teise į tarptautinę apsaugą.

Or. es

Pakeitimas 56
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Sira Rego

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. FADO sistema neleidžia 
prisijungti prie sistemos:
a) trečiosioms valstybėms;
b) tarptautinėms organizacijoms;
c) trečiosioms šalims, pvz., oro vežėjams;
d) plačiajai visuomenei.
Jeigu kuriam nors subjektui, kuris nėra 
už sienų kontrolę atsakinga valstybės 
narės institucija, leidžiama turėti ribotą 
prieigą prie FADO sistemos, Komisija 
leidimą suteikia deleguotuoju aktu.

Or. es

Pakeitimas 57
Saskia Bricmont
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
80 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80a straipsnis
FADO saugomų dokumentų ir duomenų 
kategorijos
1. FADO saugoma:
a) informacija, įskaitant vaizdus, apie 
autentiškus dokumentus ir jų apsaugos 
priemones;
b) informacija, įskaitant vaizdus, apie 
netikrus, padirbtus ar suklastotus 
dokumentus arba pseudodokumentus ir jų 
klastotės požymius;
c) informacijos apie klastojimo būdus 
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santrauka;
d) informacijos apie autentiškų 
dokumentų apsaugos priemones 
santrauka;
e) statistiniai duomenys apie aptiktus 
suklastotus dokumentus;
f) rekomendacijos dėl to, kaip veiksmingai 
nustatyti konkrečius klastojimo būdus.
FADO taip pat gali būti saugomi vadovai, 
kontaktų sąrašai ir informacija apie 
galiojančius kelionės dokumentus ir apie 
tai, ar juos pripažįsta valstybės narės, taip 
pat kita naudinga susijusi informacija.
FADO gali būti saugomi tik tokie asmens 
duomenys, kurie yra pavyzdžiuose ir 
suklastotuose dokumentuose. Valstybės 
narės užtikrina, kad asmenys, kurių 
asmens duomenys naudojami dokumentų 
pavyzdžiuose, būtų savanoriškai davę savo 
sutikimą, įskaitant dėl tokių asmens 
duomenų tvarkymo FADO. Neturi būti 
įmanoma nustatyti asmens tapatybės iš 
asmeninių duomenų, neturint papildomos 
informacijos, ar ieškoti asmens duomenų 
FADO. Asmens duomenys tvarkomi pagal 
Reglamento (EB) 2018/1725 5 straipsnio 
1 dalies a punktą.
2. Valstybės narės nedelsdamos perduoda 
Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
agentūrai (toliau – Agentūra) duomenis 
apie jų tikrinamus autentiškus ir 
suklastotus dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų tvarkymo negalima grįsti sutikimu, kitu atveju asmuo turi teisę atšaukti duotą 
sutikimą, o dokumentų pavyzdžius reikėtų ištrinti. Reikėtų vengti žodžių „duomenų 
nuosavybė“ ar „duomenų turėjimas“. Žodis „kontrolė“ duomenų apsaugos teisės aktuose yra 
techninis terminas.

Pakeitimas 58
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel
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Pasiūlymas dėl reglamento
80 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80a straipsnis
Aprėptis

FADO saugoma informacija apie 
valstybių narių išduotus autentiškus 
kelionės, asmens tapatybės ir teisę gyventi 
šalyje patvirtinančius dokumentus, 
civilinės būklės dokumentus, vairuotojo 
pažymėjimus, transporto priemonių 
registracijos liudijimus ir suklastotas 
tokių dokumentų versijas, taip pat gali 
būti saugoma informacija apie kitus 
susijusius oficialius dokumentus, kurie 
gali būti naudojami prašant valstybės 
narės ir, kai taikoma, trečiųjų valstybių, 
teritorinių subjektų, tarptautinių 
organizacijų ir kitų tarptautinės teisės 
subjektų išduoti kelionės dokumentus, 
teisę gyventi šalyje ar asmens tapatybę 
patvirtinančius dokumentus, ir 
informacija apie tokių dokumentų 
klastotes.

Or. en

Pagrindimas

Egzistuoja per daug valstybėse narėse naudojamų dokumentų, kurie gali būti laikomi 
dokumentais arba pagrindžiamaisiais dokumentais išduodant kelionės dokumentus, teisę 
šalyje gyventi patvirtinančius ar asmens tapatybės dokumentus. Valstybės narės turėtų turėti 
galimybę (tačiau neturėtų būti įpareigotos) numatyti pagrindinius arba pagrindžiančiuosius 
dokumentus FADO sistemoje.

Pakeitimas 59
Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl reglamento
80 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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80a straipsnis
Agentūros vykdomas asmens duomenų 

tvarkymas
Tvarkydama asmens duomenis Agentūra 
taiko Reglamentą (ES) 2018/1725.
Į FADO įkeliama tik tiek asmens 
duomenų, kiek reikia siekiant klastojimo 
būdui apibūdinti ar iliustruoti.
Agentūra, atsižvelgdama į FADO tikslą, 
užtikrina, kad būtų naudojama kuo 
mažiau asmens duomenų.

Or. en

Pakeitimas 60
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
80 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80a straipsnis
Aprėptis

FADO saugoma informacija apie 
autentiškus ir suklastotus kelionės, 
asmens tapatybės ir teisę gyventi šalyje 
patvirtinančius dokumentus, civilinės 
būklės dokumentus, vairuotojo 
pažymėjimus, transporto priemonių 
registracijos liudijimus ir kitus susijusius 
oficialius dokumentus, išduotus valstybių 
narių, trečiųjų valstybių, teritorinių 
vienetų, tarptautinių organizacijų ir kitų 
tarptautinės teisės subjektų.

Or. en

Pakeitimas 61
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
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80 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80b straipsnis
FADO saugomų dokumentų ir duomenų 

kategorijos
1. FADO saugoma:
a) informacija, įskaitant vaizdus, apie 
autentiškus dokumentus ir jų apsaugos 
priemones;
b) informacija, įskaitant vaizdus, apie 
netikrus, padirbtus ar suklastotus 
dokumentus arba pseudodokumentus ir jų 
klastotės požymius;
c) informacijos apie klastojimo būdus 
santrauka;
d) informacijos apie autentiškų 
dokumentų apsaugos priemones 
santrauka;
e) statistiniai duomenys apie aptiktus 
suklastotus dokumentus;
f) rekomendacijos dėl to, kaip veiksmingai 
nustatyti konkrečius klastojimo būdus.
FADO taip pat gali būti saugomi vadovai, 
kontaktų sąrašai ir informacija apie 
galiojančius kelionės dokumentus ir apie 
tai, ar juos pripažįsta valstybės narės, taip 
pat kita naudinga susijusi informacija.
FADO nesaugomi asmens duomenys, 
išskyrus veido atvaizdus, jei dėl 
dokumento apsaugos priemonių negalima 
atskirti tų veido atvaizdų, arba, jei 
netikras, padirbtas ar suklastotas 
dokumentas arba pseudodokumentas 
imituoja saugumo priemones, kurių 
negalima atskirti nuo veido atvaizdo. 
Raidiniai skaitmeniniai asmens duomenys 
FADO nesaugomi. Valstybės narės 
užtikrina, kad asmenys, kurių asmens 
duomenys naudojami dokumentų 
pavyzdžiuose, būtų davę savo sutikimą, 
įskaitant dėl tokių asmens duomenų 
tvarkymo FADO.
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2. Valstybės narės perduoda Europos 
sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai 
(toliau – Agentūra) duomenis apie jų 
turimus autentiškus ir suklastotus 
kelionės, asmens tapatybės, teisę gyventi 
patvirtinančius ir civilinės būklės 
dokumentus, vairuotojo pažymėjimus ir 
transporto priemonių registracijos 
liudijimus. Valstybės narės taip pat gali 
perduoti Agentūrai duomenis apie kitus 
autentiškus oficialius dokumentus, kurie 
naudojami prašant valstybių narių išduoti 
kelionės, teisę gyventi šalyje 
patvirtinančius ar asmens tapatybės 
dokumentus, arba apie bet kokius 
suklastotus šiuos dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi asmens duomenų saugojimo būtinybė yra ribota, leidžiant saugoti veido atvaizdus, 
susijusius su dokumentų apsaugos priemonėmis, FADO sistemoje reikėtų saugoti tik tokio 
pobūdžio asmens duomenis. Egzistuoja per daug valstybėse narėse naudojamų dokumentų, 
kurie gali būti laikomi dokumentais arba pagrindžiamaisiais dokumentais išduodant kelionės 
dokumentus, teisę šalyje gyventi patvirtinančius ar asmens tapatybės dokumentus. Valstybės 
narės turėtų turėti galimybę (tačiau neturėtų būti įpareigotos) numatyti tokius dokumentus 
FADO sistemoje.

Pakeitimas 62
Saskia Bricmont
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
80 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80b straipsnis
FADO struktūra ir prieiga prie sistemos
FADO struktūra sudaromos sąlygos:
a) valstybių narių institucijų, 
kompetentingų dokumentų klastojimo 
srityje, kaip antai pasienio policijos ir kitų 
teisėsaugos institucijų, įgaliotiems 
dokumentų ekspertams naudotis neribota 
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prieiga prie sistemos;
b) valstybių narių valdžios institucijoms, 
kurioms nereikia išsamios informacijos 
apie apsaugos priemones ir dokumentų 
klastojimą, naudotis ribota prieiga prie 
sistemos;
c) trečiosioms šalims, pavyzdžiui, 
Sąjungos institucijoms, įstaigoms, 
organams ir agentūroms, naudotis ribota 
prieiga prie sistemos, kai joms reikia 
prieigos prie informacijos apie apsaugos 
priemones ir dokumentų klastojimą;
d) trečiosioms šalims, pavyzdžiui, 
trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms 
organizacijoms, kurioms nereikia 
išsamios informacijos apie apsaugos 
priemones ir dokumentų klastojimą, 
naudotis ribota prieiga prie sistemos, 
nesuteikiant joms prieigos prie jokių 
asmens duomenų, jei atitinkamas asmuo 
nėra tam savanoriškai davęs savo 
sutikimo;
e) trečiosioms šalims, pavyzdžiui, oro 
transporto bendrovėms, kurioms nereikia 
išsamios informacijos apie apsaugos 
priemones ir dokumentų klastojimą, 
naudotis ribota prieiga prie sistemos, 
nesuteikiant joms prieigos prie jokių 
asmens duomenų;
f) visuomenei naudotis ribota prieiga prie 
sistemos, suteikiant galimybę susipažinti 
su dokumentų pavyzdžiais, bet 
nesuteikiant prieigos prie jokių asmens 
duomenų, jei atitinkamas asmuo nėra tam 
davęs savo sutikimo; visuomenei 
suteikiama prieiga tik prie viešos 
informacija apie apsaugos priemones.

Or. en

Pagrindimas

Oro bendrovių ir kitų privačių subjektų prieiga turėtų būti ribojama labiau, nei trečiųjų šalių 
ar tarptautinių organizacijų prieiga.
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Pakeitimas 63
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Pasiūlymas dėl reglamento
80 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80b straipsnis
FADO struktūra

FADO struktūra sudaromos skirtingų 
lygmenų ribotos prieigos prie sistemos 
galimybės kompetentingoms valstybių 
narių institucijoms, pavyzdžiui, pasienio 
policijai, kitoms teisėsaugos institucijoms 
ar kitoms trečiosioms šalims pagal (X) 
straipsnį, taip pat prieigos visuomenei 
galimybės.

Or. en

Pagrindimas

(X) straipsnis – įgyvendinimo priemones nustatantis straipsnis.

Pakeitimas 64
Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl reglamento
80 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80b straipsnis
Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo … [dveji metai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos].

Or. en
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Pakeitimas 65
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Pasiūlymas dėl reglamento
80 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80c straipsnis
Agentūros pareigos

1. Agentūra sukuria FADO, kaip 
numatyta pagal šį reglamentą. Agentūra 
užtikrina FADO veikimą 24 valandas per 
parą, 7 dienas per savaitę, taip pat 
rūpinasi šios sistemos technine priežiūra 
ir atnaujinimu.
2. Agentūra beveik tikruoju laiku padeda 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms aptikti ir nustatyti 
suklastotus dokumentus.
3. Agentūra atsakinga už tai, kad iš 
valstybių narių gauta informacija laiku ir 
veiksmingai būtų įvedama į sistemą, 
siekiant užtikrinti duomenų vienodumą ir 
kokybę, kartu laikantis Reglamento (ES) 
2018/1725 4 straipsnio 1 dalies c punkte 
įtvirtinto duomenų kiekio mažinimo 
principo.
4. Agentūra atsakinga už informacijos 
apie trečiųjų šalių, teritorinių vienetų, 
tarptautinių organizacijų ir kitų 
tarptautinės teisės subjektų dokumentų ir 
informacijos apie tokių dokumentų 
klastojimą įvedimą į sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kokių veiksmų Agentūra turėtų imtis siekdama įgyvendinti prievolę rinkti 
dokumentus iš trečiųjų šalių, teritorinių subjektų ir tarptautinių organizacijų. Apie tokius 
dokumentus turimos informacijos įvedimas į sistemą yra logiškas veiksmas, tačiau 
reikalavimas Agentūrai rinkti tokią informaciją nepatenka į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 66
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Saskia Bricmont
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
80 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80c straipsnis
Agentūros vykdomas asmens duomenų 
tvarkymas
Tvarkydama asmens duomenis Agentūra 
taiko Reglamentą (ES) 2018/1725.
Agentūra įkelia tik tiek asmens duomenų, 
kiek tikrai būtina apsaugos priemonėms 
ar klastojimo būdui apibūdinti ar 
iliustruoti. Agentūra užtikrina, kad tokie 
duomenys būtų tinkamai nuasmeninami 
tiek, kiek tai įmanoma, jog naudojant 
FADO būtų išvengta bet kokio asmens 
tapatybės nustatymo, nepanaudojant 
papildomų duomenų. Draudžiama 
naudojantis FADO nustatinėti bet kokio 
asmens tapatybę.
Prie FADO prieigą turinčios trečiosios 
šalys sudaro privalomą ir įgyvendinamą 
susitarimą su Agentūra nenaudoti FADO 
asmenų, kurių asmens duomenys yra 
saugomi FADO, tapatybei nustatyti, kaip 
nustatyta Reglamento (ES) 2018/1725 
48 straipsnio 2 dalies a punkte.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Reglamentu dėl duomenų apsaugos ES institucijose ir agentūrose, taip pat 
siekiant užtikrinti, jog būtų taikomos 48 straipsnyje numatytos apsaugos priemonės.

Pakeitimas 67
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
80 c straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80c straipsnis
Įgyvendinimo priemonės

Komisija, atsižvelgdama į atitinkamų 
dokumentų slaptumą, priima 
įgyvendinimo aktus, kuriais siekiama 
nustatyti:
a) informacijos įvedimo į FADO sistemą 
ir saugojimo joje technines specifikacijas, 
atitinkančias aukštus standartus;
b) FADO sistemoje saugomos 
informacijos kontrolės ir tikrinimo 
procedūras;
c) priemones, kuriomis trečiosioms 
šalims, pavyzdžiui, oro transporto 
bendrovėms, Sąjungos institucijoms, 
įstaigoms, organams ir agentūroms, 
trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms 
organizacijoms, suteikiama skirtingo 
lygmens ribota prieiga prie FADO.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
X straipsnio X dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

X straipsnio X dalis – antra šio straipsnio dalis, kurioje nustatoma komiteto procedūra.

Pakeitimas 68
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Pasiūlymas dėl reglamento
80 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80d straipsnis
FADO struktūra ir prieiga prie sistemos

FADO struktūra sudaromos sąlygos:
a) valstybių narių institucijų, 
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kompetentingų dokumentų klastojimo 
srityje, kaip antai pasienio policijos ir kitų 
teisėsaugos institucijų, dokumentų 
ekspertams naudotis neribota prieiga prie 
sistemos;
b) valstybių narių institucijoms ir 
trečiosioms šalims, pavyzdžiui, Sąjungos 
institucijoms, įstaigoms, organams ir 
agentūroms, naudotis ribota prieiga prie 
sistemos, kai joms reikia prieigos prie 
dalies informacijos apie apsaugos 
priemones ir dokumentų klastojimą;
c) trečiosioms šalims, pavyzdžiui, oro 
transporto bendrovėms, trečiosioms 
valstybėms ar tarptautinėms 
organizacijoms, kurioms nereikia 
išsamios informacijos apie apsaugos 
priemones ir dokumentų klastojimą, 
naudotis ribota prieiga prie sistemos, 
nesuteikiant joms prieigos prie jokių 
asmens duomenų, jei atitinkamas asmuo 
nėra tam davęs sutikimo;
d) visuomenei naudotis ribota prieiga prie 
sistemos, suteikiant galimybę susipažinti 
su dokumentų pavyzdžiais, bet 
nesuteikiant prieigos prie jokių asmens 
duomenų, jei atitinkamas asmuo nėra tam 
davęs sutikimo; visuomenei prieiga 
suteikiama tik prie viešos informacija apie 
apsaugos priemones.

Or. en

Pagrindimas

Jei prieiga neribojama, tuomet reikia riboti atitinkamam naudotojui teikiamos informacijos 
kiekį. Tokiu atveju naudotojui reikės šiek tiek informacijos apie apsaugos priemones, tačiau 
ne visos informacijos pagal naudotojo kategoriją, kaip nurodyta a punkte. Atrodo, kad 
pranešimo projekte nėra aiškaus skirtumo tarp b ir c punktų kategorijų naudotojų, todėl juos 
teisėkūros veiksmingumui dėlei reikėtų sujungti į vieną punktą.

Pakeitimas 69
Saskia Bricmont
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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80 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80d straipsnis
Panaikinimas ir pereinamojo laikotarpio 
nuostatos
1. Bendrieji veiksmai 98/700/TVR 
panaikinami nuo datos, kurią Europos 
sienų ir pakrančių apsaugos agentūra 
faktiškai įgyvendina sistemą; dėl šios 
datos nusprendžiama įgyvendinimo aktu, 
priimamu laikantis 80i straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.
2. Tarybos generalinis sekretoriatas 
perduoda sistemai dabartinėje FADO 
saugomus duomenis apie autentiškus ir 
suklastotus dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė „sutinka“ yra prieštaringa. Reglamentui įsigaliojus duomenys bus perduoti 
būtent tuo pagrindu, nereikia jokio kito susitarimo.

Pakeitimas 70
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
80 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80d straipsnis
Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda komitetas, įsteigtas 
pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1683/951a. Tas komitetas – tai 
komitetas, kaip nustatyta Reglamente 
(ES) Nr. 182/2011.
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
5 straipsnis.
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_________________
1a 1995 m. gegužės 29 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1683/95, 
nustatantis vienodą vizų formą (OL L 164, 
1995 7 14). 

Or. en

Pakeitimas 71
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
80 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80e straipsnis
Agentūros vykdomas asmens duomenų 

tvarkymas
Tvarkydama asmens duomenis Agentūra 
taiko Reglamentą (ES) 2018/1725. Kaip 
nustatyta 80b straipsnyje, Agentūra įkelia 
tik tiek asmens duomenų (veido atvaizdų), 
kiek tikrai būtina apsaugos priemonėms 
ar klastojimo būdui apibūdinti ar 
iliustruoti.

Or. en

Pagrindimas

Atitinkamai pagal pasiūlytus 80b straipsnio pakeitimus, į FADO turėtų būti keliami tik veido 
atvaizdai. Veido atvaizdo negalima nuasmeninti.

Pakeitimas 72
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
80 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80f straipsnis
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Deleguotieji ir įgyvendinimo aktai
1. Komisija pagal 80g straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomos:
a) priemonės, kuriomis valstybių narių 
institucijoms, kompetentingoms 
dokumentų klastojimo srityje, suteikiama 
prieiga prie FADO;
b) priemonės, kuriomis trečiosioms 
šalims, pavyzdžiui, oro transporto 
bendrovėms, Sąjungos institucijoms, 
įstaigoms, organams ir agentūroms, 
trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms 
organizacijoms, suteikiama ribota prieiga 
prie FADO.
2. Komisija pagal X straipsnį priima 
įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatomos:
a) informacijos įvedimo į sistemą ir 
saugojimo joje techninės specifikacijos;
b) sistemoje saugomos informacijos 
kontrolės ir tikrinimo procedūros;
c) data, kurią Agentūra faktiškai 
įgyvendina FADO.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
X straipsnyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. en

Pagrindimas

2 dalies a ir b punktuose nurodyti elementai papildo neesminius teisės aktų elementus, kaip 
nurodyta SESV 290 straipsnyje. Priešingai, 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytiems 
elementams reikia vienodų sąlygų Reglamento įgyvendinimui, kaip nurodyta SESV 
291 straipsnyje.

Pakeitimas 73
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
80 g straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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80g straipsnis
Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. 80f straipsnio 1 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo ... [šio reglamento 
įsigaliojimo data].
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 80f straipsnio 1 dalyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
6. Pagal 80f straipsnio 1 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
praneša Komisijai, kad prieštaravimų 
nereikš. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en
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