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PR_COD_1amCom 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių 

sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos 

sprendimas 2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 

2008/633/TVR, Reglamentas (ES) 2016/399 ir Reglamentas (ES) 2017/2226 

(COM(2018)478 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0478), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 16 

straipsnio 2 dalį, 74 straipsnį ir 77 straipsnio 2 dalies a, b, d ir e punktus, pagal kuriuos 

Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0002/2018), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į 

Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0000/2018), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 

pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) siekiant pagerinti išorės sienų 

valdymą, padėti užkirsti kelią neteisėtai 

migracijai ir su ja kovoti ir padėti užtikrinti 

aukšto lygio saugumą Sąjungos laisvės, 

saugumo ir teisingumo erdvėje, įskaitant 

visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos 

bei saugumo palaikymą valstybių narių 

teritorijose, turėtų būti užtikrintas ES 

(9) siekiant pagerinti išorės sienų 

valdymą, padėti užkirsti kelią neteisėtai 

migracijai ir su ja kovoti ir padėti užtikrinti 

aukšto lygio saugumą Sąjungos laisvės, 

saugumo ir teisingumo erdvėje, įskaitant 

visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos 

bei saugumo palaikymą valstybių narių 

teritorijose, siekiant pagerinti bendros vizų 
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informacinių sistemų – [atvykimo ir 

išvykimo sistemos (AIS)], Vizų 

informacinės sistemos (VIS), [Europos 

kelionių informacijos ir leidimų sistemos 

(ETIAS)], EURODAC, Šengeno 

informacinės sistemos (SIS) ir [Europos 

nuosprendžių registrų informacinės 

sistemos, skirtos trečiųjų šalių piliečiams 

(ECRIS-TCN)] – sąveikumas, kad šios ES 

informacinės sistemos ir jų duomenys būtų 

tarpusavyje papildomi. Siekiant šio tikslo 

turėtų būti sukurti sąveikumo komponentai 

– Europos paieškos portalas (EPP), bendra 

biometrinių duomenų atitikties nustatymo 

paslauga (bendra BAP), bendra tapatybės 

duomenų saugykla (bendra TDS) ir 

daugybinių tapatybių detektorius (DTD); 

politikos įgyvendinimą ir padėti nagrinėti 

tarptautinės apsaugos prašymus, kad būtų 

išsaugotas visuomenės pasitikėjimas 

Sąjungos migracijos ir prieglobsčio 

sistema, Sąjungos saugumo priemonėmis 

ir Sąjungos gebėjimais valdyti išorės 

sienas, turėtų būti užtikrintas Sąjungos 

informacinių sistemų – atvykimo ir 

išvykimo sistemos (AIS), Vizų 

informacinės sistemos (VIS), [Europos 

kelionių informacijos ir leidimų sistemos 

(ETIAS)], EURODAC, Šengeno 

informacinės sistemos (SIS) ir [Europos 

nuosprendžių registrų informacinės 

sistemos, skirtos trečiųjų šalių piliečiams 

(ECRIS-TCN)] – sąveikumas, kad šios 

Sąjungos informacinės sistemos ir jų 

duomenys būtų tarpusavyje papildomi. 

Siekiant šio tikslo turėtų būti sukurti 

sąveikumo komponentai – Europos 

paieškos portalas (EPP), bendra 

biometrinių duomenų atitikties nustatymo 

paslauga (bendra BAP), bendra tapatybės 

duomenų saugykla (bendra TDS) ir 

daugybinių tapatybių detektorius (DTD); 

Or. en 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) ES informacinių sistemų 

sąveikumas turėtų leisti šioms sistemoms 

vienoms kitas papildyti, ir taip sudaryti 

geresnes galimybes teisingai nustatyti 

asmenų tapatybę, padėti kovoti su 

tapatybės klastojimu, patobulinti ir 

suderinti atitinkamose ES informacinėse 

sistemose taikomus duomenų kokybės 

reikalavimus, palengvinti esamų bei 

būsimų ES informacinių sistemų techninį 

ir veikimo įgyvendinimą valstybėse narėse, 

sustiprinti ir supaprastinti duomenų 

(10) Sąjungos informacinių sistemų 

sąveikumas turėtų leisti šioms sistemoms 

vienoms kitas papildyti siekiant sudaryti 

geresnes galimybes teisingai nustatyti 

asmenų tapatybę, padėti kovoti su 

tapatybės klastojimu, patobulinti ir 

suderinti atitinkamose Sąjungos 

informacinėse sistemose taikomus 

duomenų kokybės reikalavimus, prisidėti 

prie veiksmingo Sąjungos informacinių 

sistemų, Europolo duomenų ir Interpolo 

duomenų bazių naudojimo, palengvinant 
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saugumo ir duomenų apsaugos priemones, 

taikomas atitinkamoms ES informacinėms 

sistemoms, supaprastinti teisėsaugos 

institucijų prieigą prie AIS, VIS, [ETIAS] 

ir EURODAC ir padėti siekti AIS, VIS, 

[ETIAS], EURODAC, SIS ir [ECRIS-

TCN] tikslų; 

institucijų prieigą prie šių duomenų ir 

duomenų bazių, atsižvelgiant į jų prieigos 

teises ir teisiniuose dokumentuose, kuriais 

reglamentuojamos atitinkamos sistemos, 

nustatytus uždavinius ir tikslus, stiprinti, 

supaprastinti ir suderinti duomenų 

saugumo ir duomenų apsaugos priemones, 

taikomas atitinkamoms Sąjungos 

informacinėms sistemoms, ir supaprastinti 

teisėsaugos institucijų prieigą prie AIS, 

VIS, [ETIAS] ir EURODAC ir padėti 

siekti AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC, SIS 

ir [ECRIS-TCN] tikslų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) turėtų būti sukurtas Europos 

paieškos portalas (EPP), kuris sudarytų 

valstybių narių valdžios institucijoms ir ES 

įstaigoms geresnes technines galimybes 

naudotis greita, sklandžia, sistemine ir 

kontroliuojama prieiga prie ES 

informacinių sistemų, Europolo duomenų 

ir Interpolo duomenų bazių, kurių reikia jų 

užduotims atlikti ir kuriems galioja jų 

prieigos teisės, ir padėtų siekti AIS, VIS, 

[ETIAS], EURODAC, SIS, [ECRIS-TCN] 

ir Europolo duomenų tikslų. EPP sudarys 

galimybę vienu metu atlikti paiešką visose 

reikiamose ES informacinėse sistemose, 

Europolo duomenyse bei Interpolo 

duomenų bazėse, todėl jis turėtų veikti kaip 

vienas langelis arba pranešimų tarpininkas, 

leidžiantis atlikti paiešką įvairiose 

centrinėse sistemose – sklandžiai ir 

laikantis visų pirminėms sistemoms 

taikomų prieigos kontrolės ir duomenų 

apsaugos reikalavimų; 

(13) turėtų būti sukurtas EPP, kuris 

sudarytų valstybių narių valdžios 

institucijoms ir Sąjungos agentūroms 

geresnes technines galimybes naudotis 

prieiga prie Sąjungos informacinių 

sistemų, Europolo duomenų ir Interpolo 

duomenų bazių, kurių reikia jų užduotims 

atlikti, atsižvelgiant į jų prieigos teises, ir 

padėtų siekti AIS, VIS, [ETIAS], 

EURODAC, SIS, [ECRIS-TCN] ir 

Europolo duomenų tikslų. EPP sudarys 

galimybę vienu metu atlikti paiešką visose 

reikiamose Sąjungos informacinėse 

sistemose, Europolo duomenų sistemoje 

bei Interpolo duomenų bazėse, todėl jis 

turėtų veikti kaip vienas langelis arba 

pranešimų tarpininkas, leidžiantis atlikti 

paiešką įvairiose centrinėse sistemose – 

sklandžiai ir laikantis visų pirminėms 

sistemoms taikomų prieigos kontrolės ir 

duomenų apsaugos reikalavimų; 

 (Visame tekste frazė „ES įstaigos“ 

keičiama fraze „Sąjungos agentūros“. Jį 
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priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 

teksto pakeitimus.) 

Or. en 

Pagrindimas 

Įterpiamas naujas 37a straipsnis, kuriame siekiama nustatyti poreikį visiems sąveikumo 

komponentams užtikrinti greitą, sklandžią, veiksmingą ir kontroliuojamą prieigą, taip pat 

visapusišką prieinamumą pagal 53 straipsnio 1 dalį. Tai neturėtų būti susiję tik su EPP. 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) tam, kad būtų užtikrinta greita ir 

sisteminė prieiga prie visų ES 

informacinių sistemų, užklausos AIS, 

VIS, [ETIAS], EURODAC ir [ECRIS-

TCN] turėtų būti teikiamos per Europos 

paieškos portalą (EPP). Vis dėlto 

nacionalinės institucijos turėtų išlaikyti 

galimybę prisijungti prie įvairių ES 

informacinių sistemų, kad turėtų atsarginį 

techninį sprendimą. EPP turėtų naudotis ir 

Sąjungos įstaigos, kai laikydamosi savo 

prieigos teisių ir atlikdamos savo užduotis 

teikia užklausas centrinei SIS. EPP turėtų 

būti dar viena priemonė, leidžianti teikti 

užklausas centrinei SIS, Europolo 

duomenų ir Interpolo sistemoms, papildanti 

jau esamas tam skirtas sąsajas; 

(16) siekiant greitai ir sistemingai 

naudotis visomis Sąjungos 

informacinėmis sistemomis, užklausos 

bendrai tapatybės duomenų saugyklai, 

AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC ir 

[ECRIS-TCN] turėtų būti teikiamos per 

Europos paieškos portalą (EPP). Siekiant 

užtikrinti visų pagrindinių EPP funkcijų 

vykdymą ir panašų portalo veikimą jam 

sugedus, reikėtų sukurti atsarginę 

centrinę Sąjungos EPP kopiją. Vis dėlto 

nacionalinės institucijos turėtų išlaikyti 

galimybę prisijungti prie įvairių Sąjungos 

informacinių sistemų, kad turėtų atsarginį 

techninį sprendimą. EPP turėtų naudotis ir 

Sąjungos agentūros, kai atsižvelgdamos į 

savo prieigos teises ir atlikdamos savo 

užduotis teikia užklausas centrinei SIS. 

EPP turėtų būti dar viena priemonė, 

leidžianti teikti užklausas centrinei SIS, 

Europolo duomenų ir Interpolo sistemoms, 

papildanti jau esamas tam skirtas sąsajas;  

Or. en 
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Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) biometriniai duomenys, kaip antai 

pirštų atspaudai ir veido atvaizdai, yra 

unikalūs, todėl nustatant asmens tapatybę 

yra daug patikimesni už raidinius 

skaitmeninius duomenis. Bendra 

biometrinių duomenų atitikties nustatymo 

paslauga (bendra BAP) turėtų būti 

techninė priemonė, užtikrinsianti 

veiksmingesnį ir sklandesnį atitinkamų ES 

informacinių sistemų ir kitų sąveikumo 

komponentų veikimą. Todėl pagrindinis 

bendros BAP tikslas – padėti nustatyti 

asmens, kuris gali būti užregistruotas 

skirtingose duomenų bazėse, tapatybę, 

palyginant jo biometrinius duomenis su 

kitose sistemose turimais duomenimis, ir 

naudojantis vienu, o ne penkiais kiekvienai 

pirminei sistemai skirtais techniniais 

komponentais. Bendra BAP turėtų padėti 

užtikrinti saugumą ir suteikti naudos 

finansų, techninės priežiūros ir veikimo 

požiūriu, nes ji bus grindžiama vienu, o ne 

penkiais kiekvienai pirminei sistemai 

skirtais techniniais komponentais. Visos 

automatinės pirštų atspaudų identifikavimo 

sistemos, įskaitant dabar naudojamas 

EURODAC, SIS, VIS, yra grindžiamos 

biometrinių duomenų šablonais, kurie 

sudaromi remiantis konkrečių biometrinių 

pavyzdžių savybėmis. Bendroje BAP visi 

šie biometriniai šablonai turėtų būti sutelkti 

vienoje vietoje, kas leistų lengviau 

palyginti įvairių sistemų informaciją pagal 

biometrinius duomenis ir pasiekti masto 

ekonomijos plėtojant ES centrines sistemas 

ir vykdant jų techninę priežiūrą; 

(17) biometriniai duomenys, kaip antai 

pirštų atspaudai ir veido atvaizdai, yra 

unikalūs, todėl nustatant asmens tapatybę 

yra daug patikimesni už raidinius 

skaitmeninius duomenis. Bendra BAP 

turėtų būti techninė priemonė, 

užtikrinsianti veiksmingesnį ir sklandesnį 

atitinkamų Sąjungos informacinių sistemų 

veikimą, veiksmingesnį Europolo 

duomenų ir kitų sąveikumo komponentų 

naudojimą. Todėl pagrindinis bendros 

BAP tikslas – padėti nustatyti asmens, 

kuris gali būti užregistruotas skirtingose 

duomenų bazėse, tapatybę, palyginant jo 

biometrinius duomenis su kitose Sąjungos 

informacinėse sistemose turimais 

duomenimis, ir naudojantis vienu, o ne 

penkiais kiekvienai pirminei sistemai 

skirtais techniniais komponentais. Bendra 

BAP turėtų padėti užtikrinti saugumą ir 

suteikti naudos finansų, techninės 

priežiūros ir veikimo požiūriu, nes ji bus 

grindžiama vienu, o ne penkiais kiekvienai 

pirminei sistemai skirtais techniniais 

komponentais. Visos automatinės pirštų 

atspaudų identifikavimo sistemos, įskaitant 

dabar naudojamas EURODAC, VIS ir SIS, 

yra grindžiamos biometrinių duomenų 

šablonais, kurie sudaromi remiantis 

konkrečių biometrinių pavyzdžių 

savybėmis. Bendroje BAP visi šie 

biometriniai šablonai turėtų būti sutelkti 

vienoje vietoje, kas leistų lengviau 

palyginti įvairių sistemų informaciją pagal 

biometrinius duomenis ir pasiekti masto 

ekonomijos plėtojant Sąjungos centrines 

sistemas ir vykdant jų techninę priežiūrą; 

Or. en 
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Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) bendra tapatybės duomenų 

saugykla (bendra TDS) turėtų tapti bendra 

talpykla, kurioje saugomi trečiųjų šalių 

piliečių, užregistruotų AIS, VIS, [ETIAS], 

EURODAC ir [ECRIS-TCN], biometriniai 

duomenys – tai būtų visas šias sistemas 

sujungiantis bendras komponentas, 

kuriame šie duomenys saugomi ir 

teikiamos jų užklausos; 

(25) bendra TDS turėtų tapti bendra 

talpykla, kurioje saugomi trečiųjų šalių 

piliečių, užregistruotų AIS, VIS, [ETIAS], 

EURODAC ir [ECRIS-TCN], asmens 

tapatybės ir biometriniai duomenys – tai 

būtų visas šias sistemas sujungiantis 

bendras komponentas, kuriame šie 

duomenys saugomi ir teikiamos jų 

užklausos. Siekiant užtikrinti visų 

pagrindinių bendros TDS funkcijų 

vykdymą ir panašų portalo veikimą jam 

sugedus, reikėtų sukurti atsarginę 

centrinę Sąjungos bendros TDS kopiją;  

Or. en 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) siekiant užtikrinti teisingą asmens 

tapatybės nustatymą, valstybės narės 

valdžios institucijoms, atsakingoms už 

neteisėtos migracijos prevenciją ir kovą su 

ja, taip pat kompetentingoms institucijoms, 

nurodytoms Direktyvos 2016/680 3 

straipsnio 7 dalyje, turėtų būti leidžiama 

teikti užklausas bendrai tapatybės 

duomenų saugyklai (bendrai TDS) pagal 
to asmens biometrinius duomenis, 

surinktus per tapatybės patikrinimą; 

(27) kai valstybės narės policijos 

institucija, naudodama asmens pateiktą 

kelionės dokumentą arba pateiktus 

tapatybės duomenis, negali nustatyti 

asmens tapatybės remdamasi bendrai 

TDS pateikta užklausa arba kai kyla 

rimtų abejonių dėl kelionės dokumento 

autentiškumo arba jo turėtojo tapatybės, 

valstybės narės valdžios institucijoms, 

atsakingoms už neteisėtos migracijos 

prevenciją ir kovą su ja, taip pat 

kompetentingoms institucijoms, 

nurodytoms Direktyvos 2016/680 3 

straipsnio 7 dalyje, turėtų būti leidžiama 

teikti užklausas bendrai TDS naudojantis 

per tą tapatybės patikrinimą paimtus to 

asmens biometrinius duomenis, siekiant 
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užtikrinti teisingą to asmens tapatybės 

nustatymą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) jei asmens biometrinių duomenų 

naudoti negalima arba užklausa pagal 

juos neduoda rezultatų, turėtų būti 

teikiama užklausa pagal to asmens 

tapatybės duomenis, kartu su kelionės 

dokumento duomenimis. Jei pateikus 

užklausą sužinoma, kad bendroje 

tapatybės duomenų saugykloje (bendroje 

TDS) duomenų apie tą asmenį yra, 

valstybių narių valdžios institucijoms 

turėtų būti leidžiama susipažinti su 

bendroje TDS saugomais to asmens 

tapatybės duomenimis, niekaip 

nenurodant, iš kurios ES informacinės 

sistemos tie duomenys paimti; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

37 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(37) daugybinių tapatybių detektoriuje 

(DTD) turėtų būti nustatomos ir 

išsaugomos įvairiose ES informacinėse 

sistemose saugomų duomenų sąsajos, kad 

būtų galima nustatyti kelias vieno asmens 

tapatybes, taip siekiant dvejopo tikslo – 

palengvinti bona fide keliautojų tapatybės 

tikrinimą ir kovoti su tapatybės klastojimu. 

(37) DTD turėtų būti nustatomos ir 

išsaugomos įvairiose Sąjungos 

informacinėse sistemose saugomų 

duomenų sąsajos, kad būtų galima nustatyti 

kelias vieno asmens tapatybes, taip siekiant 

dvejopo tikslo – palengvinti bona fide 

keliautojų tapatybės tikrinimą ir kovoti su 

tapatybės klastojimu. DTD turėtų būti 
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DTD turėtų būti saugomos tik asmenų, 

kurie užregistruoti daugiau nei vienoje ES 

informacinėje sistemoje, sąsajos, naudojant 

tik pačius būtiniausius duomenis, kurių 

reikia siekiant patikrinti, ar įrašyti teisėti to 

asmens duomenys, ar keliose sistemose jis 

įrašytas pagal neteisėtai naudojamas kelias 

skirtingas biografines tapatybes, arba 

nustatyti, ar du asmenys, kurių biografiniai 

duomenys panašūs, iš tikrųjų nėra vienas 

asmuo. Siekiant susieti atskirose sistemose 

saugomas asmens bylas, Europos paieškos 

portale (EPP) ir bendros biometrinių 

duomenų atitikties nustatymo paslaugos 

(bendros BAP) sistemoje turėtų būti 

leidžiamas tik pats būtiniausias duomenų 

tvarkymas, todėl tuo momentu, kai į vieną 

iš sistemų, susietų su bendra tapatybės 

duomenų saugykla ir SIS, įvedama naujų 

duomenų, bus galimas tik daugybinių 

tapatybių nustatymas. DTD turėtų būti 

taikomos apsaugos priemonės, kad teisėtai 

kelias tapatybes turintys asmenys nebūtų 

diskriminuojami ar nebūtų priimami jiems 

nepalankūs sprendimai; 

saugomos tik asmenų, kurie užregistruoti 

daugiau nei vienoje Sąjungos 

informacinėje sistemoje, sąsajos, naudojant 

tik pačius būtiniausius duomenis, kurių 

reikia siekiant patikrinti, ar įrašyti teisėti to 

asmens duomenys, ar keliose sistemose jis 

įrašytas pagal neteisėtai naudojamas kelias 

skirtingas biografines tapatybes, arba 

nustatyti, ar du asmenys, kurių biografiniai 

duomenys panašūs, iš tikrųjų nėra vienas 

asmuo. Siekiant susieti atskirose sistemose 

ir Europolo duomenų bazėje saugomas 

asmens bylas, EPP ir bendros BAP 

sistemoje turėtų būti leidžiamas tik pats 

būtiniausias duomenų tvarkymas, todėl tuo 

momentu, kai į vieną iš Sąjungos 

informacinių sistemų, susietų su bendra 

tapatybės duomenų saugykla ir SIS, 

įvedama naujų duomenų, bus galimas tik 

daugybinių tapatybių nustatymas. DTD 

turėtų būti taikomos apsaugos priemonės, 

kad teisėtai kelias tapatybes turintys 

asmenys nebūtų diskriminuojami ar nebūtų 

priimami jiems nepalankūs sprendimai;  

Or. en 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

43 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (43a) „eu-LISA“ turėtų sukurti ir valdyti 

visus sąveikumo komponentus taip, kad 

užtikrintų greitą, sklandžią, veiksmingą ir 

kontroliuojamą prieigą, taip pat 

visapusišką tokių komponentų 

prieinamumą, o laikas, per kurį 

pateikiamas atsakymas, atitiktų valstybių 

narių institucijų operatyvinius poreikius; 

Or. en 
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Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

52 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(52) „<...> vadovaujantis Reglamento 

(EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi 

buvo konsultuojamasi su Europos 

duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, 

kuris pateikė nuomonę [data]“; 

(52) vadovaujantis Reglamento (EB) 

Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi buvo 

konsultuojamasi su Europos duomenų 

apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris 

pateikė nuomonę 2018 m. balandžio 16 d.;  

Or. en 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

53 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(53) dėl konfidencialumo klausimų, 

Europos Sąjungos pareigūnams ar kitiems 

tarnautojams, įdarbintiems ir dirbantiems 

SIS tikslais, turėtų būti taikomos 

atitinkamos Europos Sąjungos pareigūnų 

tarnybos nuostatos ir kitų tarnautojų 

įdarbinimo sąlygų nuostatos; 

(53) dėl konfidencialumo klausimų 

Europos Sąjungos pareigūnams ar kitiems 

tarnautojams, įdarbintiems ir dirbantiems 

duomenų, prie kurių prieinama 

naudojantis visais sąveikumo 

komponentais, srityje, turėtų būti taikomos 

atitinkamos Europos Sąjungos pareigūnų 

tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų 

įdarbinimo sąlygų nuostatos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

58 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(58) vis dėlto tam, kad sienos apsaugos 

pareigūnai būtų įpareigoti tais atvejais, 

kai per Europos paieškos portalą (EPP) 

patikrinus daugybinių tapatybių 

detektorių (DTD) paaiškėja, kad nustatyta 

Išbraukta. 
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geltona arba raudona sąsaja, nukreipti 

trečiosios šalies piliečius į antros linijos 

patikrinimą (kad asmenims pirmosios 

linijos patikrinimo nereikėtų laukti 

ilgiau), reikėtų iš dalies pakeisti 

Reglamentą (ES) 2016/399; 

Or. en 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

59 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(59) jeigu per Europos paieškos portalą 

(EPP) pateikus užklausą daugybinių 

tapatybių detektoriui (DTD) paaiškėja, kad 

nustatyta geltona arba raudona sąsaja, 

antros linijos patikrinimą atliekantis 

sienos apsaugos pareigūnas turėtų 

patikrinti bendrą tapatybės duomenų 

saugyklą arba Šengeno informacinę 

sistemą (arba jas abi), kad įvertintų 

informaciją apie tikrinamą asmenį, 

rankiniu būdu patikrintų kitą jo tapatybę ir 

prireikus pakeistų atitinkamos sąsajos 

spalvą; 

(59) jeigu per EPP pateikus užklausą 

DTD paaiškėja, kad nustatyta geltona arba 

raudona sąsaja, sienos apsaugos pareigūnas 

turėtų patikrinti bendrą TDS arba SIS (arba 

jas abi), kad įvertintų informaciją apie 

tikrinamą asmenį, rankiniu būdu patikrintų 

kitą jo tapatybę ir prireikus pakeistų 

atitinkamos sąsajos spalvą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu, kartu su 

[Reglamentu 2018/xx dėl policijos ir 

teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio 

ir migracijos sistemų sąveikumo] 

sukuriama sistema, kuria užtikrinamas 

atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), Vizų 

1. Šiuo reglamentu, kartu su 

[Reglamentu 2018/xx dėl policijos ir 

teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio 

ir migracijos sistemų sąveikumo] 

sukuriama sistema, kuria užtikrinamas 

atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), Vizų 
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informacinės sistemos (VIS), [Europos 

kelionių informacijos ir leidimų sistemos 

(ETIAS)], EURODAC, Šengeno 

informacinės sistemos (SIS) ir [Europos 

nuosprendžių registrų informacinės 

sistemos, skirtos trečiųjų šalių piliečiams 

(ECRIS-TCN)] sąveikumas, kad šios 

sistemos ir duomenys papildytų vieni 

kitus. 

informacinės sistemos (VIS), [Europos 

kelionių informacijos ir leidimų sistemos 

(ETIAS)], EURODAC, Šengeno 

informacinės sistemos (SIS) ir [Europos 

nuosprendžių registrų informacinės 

sistemos, skirtos trečiųjų šalių piliečiams 

(ECRIS-TCN)] sąveikumas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šio sakinio pabaigos, atsižvelgiant į tai, kaip ją siūlo formuluoti Komisija, tikslas nėra aiškus, 

be to, atrodo, kad ji nereikalinga. Todėl ją geriau išbraukti. 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Šiame reglamente taip pat 

išdėstomos nuostatos dėl duomenų 

kokybės reikalavimų, universalaus 

pranešimų formato (UPF) bei centrinės 

ataskaitų ir statistinių duomenų saugyklos 

(CASS) ir nustatomos valstybių narių bei 

Europos didelės apimties IT sistemų 

laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje 

operacijų valdymo agentūros („eu-LISA“) 

pareigos, susijusios su sąveikumo 

komponentų projektavimu ir veikimu. 

3. Šiame reglamente taip pat 

išdėstomos nuostatos dėl duomenų 

kokybės reikalavimų, universalaus 

pranešimų formato (UPF) bei centrinės 

ataskaitų ir statistinių duomenų saugyklos 

(CASS) ir nustatomos valstybių narių bei 

Europos didelės apimties IT sistemų 

laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje 

operacijų valdymo agentūros („eu-LISA“) 

pareigos, susijusios su sąveikumo 

komponentų projektavimu, kūrimu ir 

veikimu.  

Or. en 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 4 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Be to, šiame reglamente 

suderinamos procedūros ir sąlygos, 

kuriomis valstybių narių teisėsaugos 

institucijos ir Europos Sąjungos 

teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra 

(Europolas), vykdydamos teroristinių 

nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų 

veikų, priklausančių jų kompetencijai, 

prevencijos, atskleidimo ir tyrimo veiklą, 

gali prisijungti prie Atvykimo ir išvykimo 

sistemos (AIS), Vizų informacinės 

sistemos (VIS), [Europos kelionių 

informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS)] 
bei EURODAC. 

4. Be to, šiame reglamente 

suderinamos procedūros ir sąlygos, 

kuriomis valstybių narių paskirtosios 

institucijos ir Europos Sąjungos 

teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra 

(Europolas), vykdydamos teroristinių 

nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų 

veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo 

veiklą, gali prisijungti prie AIS, VIS, 

[ETIAS] bei EURODAC. 

Or. en 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Šiuo reglamentu taip pat 

sudaroma galimybė laikantis šio 

reglamento nuostatų patikrinti įvairias 

Sąjungos informacinėse sistemose 

saugomas asmens tapatybes, taip pat 

tapatybes, kurioms netaikomi 2 dalyje 

nurodyti sąveikumo komponentai. Šiuo 

reglamentu taip pat sudaroma galimybė 

valstybėms narėms panaudoti 

nacionalines teisėkūros priemones, 

kuriomis policijos institucijoms suteikiami 

įgaliojimai pateikti užklausą bendrai TDS 

tik siekiant nustatyti asmens tapatybę.  

Or. en 
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Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pavadinimas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Sąveikumo tikslai Tikslai 

Or. en 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(a) užtikrinant teisingą asmenų 

tapatybės nustatymą; 

(a) palengvinti teisingą trečiosios 

šalies piliečių, užregistruotų Sąjungos 

informacinėse sistemose, tapatybės 

nustatymą;  

Or. en 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(c) gerinant ir derinant atitinkamų ES 

informacinių sistemų duomenų kokybės 

reikalavimus; 

(c) gerinant ir derinant Sąjungos 

informacinėse sistemose saugomų 
duomenų kokybę;  

Or. en 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies d punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(d) palengvinant valstybėms narėms 

turimų ir būsimų ES informacinių 

sistemų techninių ir veikimo aspektų 

įgyvendinimą; 

(d) prisidedant prie veiksmingo 

Sąjungos informacinių sistemų, Europolo 

duomenų ir Interpolo duomenų bazių 

naudojimo užtikrinimo palengvinant 

institucijų prieigą prie šių duomenų ir 

duomenų bazių atsižvelgiant į jų prieigos 

teises ir teisiniuose dokumentuose, kuriais 

reglamentuojamos atitinkamos sistemos, 

nustatytus uždavinius ir tikslus;  

Or. en 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(f) supaprastinant teisėsaugos prieigos 

prie sistemų AIS, VIS, [ETIAS] ir 

EURODAC sąlygas; 

(f) optimizuojant ir supaprastinant 

teisėsaugos prieigos prie sistemų AIS, VIS, 

[ETIAS] ir EURODAC sąlygas;  

Or. en 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) sienos apsaugos institucija – sienos 

apsaugos pareigūnas, pagal nacionalinę 

teisę paskirtas vykdyti patikrinimus kertant 

sieną; 

(3) sienos apsaugos institucija – sienos 

apsaugos pareigūnai, pagal nacionalinę 

teisę paskirti vykdyti patikrinimus kertant 

sieną, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 

2016/399 2 straipsnio 11 dalyje;  

Or. en 
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Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 10 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) pirštų atspaudų duomenys – 

duomenys, susiję su asmens pirštų 

atspaudais; 

(10) daktiloskopiniai duomenys – pirštų 

ir delno atspaudų duomenys, kurie dėl 

savo unikalaus pobūdžio ir juose esančių 

atpažinimo ženklų sudaro sąlygas atlikti 

tikslius ir patikimus palyginimus siekiant 

nustatyti asmens tapatybę;  

Or. en 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 18 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) ES informacinės sistemos – didelės 

apimties IT sistemos, kurias valdo „eu-

LISA“; 

(18) Sąjungos informacinės sistemos – 

AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC, SIS ir 

[ECRIS-TCN], kurias valdo „eu-LISA“;  

Or. en 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 19 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) Europolo duomenys – asmens 

duomenys, teikiami Europolui 

Reglamento (ES) 2016/794 18 straipsnio 2 

dalies a punkte nurodytu tikslu; 

(19) Europolo duomenys – asmens 

duomenys, kuriuos tvarko Europolas 

Reglamento (ES) 2016/794 18 straipsnio 2 

dalies a–c punktuose nurodytais tikslais; 

Or. en 
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Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 25 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) teroristinis nusikaltimas – 

nacionalinėje teisėje nustatyta nusikalstama 

veika, atitinkanti nurodytąsias Direktyvoje 

(ES) 2017/541 arba joms lygiavertė; 

(25) teroristinis nusikaltimas – 

nacionalinėje teisėje nustatyta nusikalstama 

veika, atitinkanti Direktyvos (ES) 2017/541 

3–14 straipsniuose nurodytą vieną iš 

nusikalstamų veikų, arba kuri yra 

lygiavertė vienai iš valstybių narių, kurios 

nėra saistomos šia direktyva, apibrėžtų 

nusikalstamų veikų; 

Or. en 

Pagrindimas 

Siūloma paaiškinti, kad sąvoka „lygiavertė“ taikoma tik toms šalims, kurių nesaisto 

Terorizmo direktyva. 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 31 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(31) SIS – Šengeno informacinė sistema, 

nurodyta [Reglamente dėl SIS naudojimo 

patikrinimams kertant sieną, Reglamente 

dėl SIS naudojimo teisėsaugai ir 

Reglamente dėl SIS naudojimo neteisėtai 

esančių asmenų grąžinimui]; 

(31) SIS – Šengeno informacinė sistema, 

nurodyta [Reglamente dėl SIS naudojimo 

patikrinimams kertant sieną, Reglamente 

dėl SIS naudojimo teisėsaugai ir 

Reglamente dėl SIS naudojimo asmenų 

grąžinimui]; 

 (Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 

priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 

teksto pakeitimus.) 

Or. en 

Pagrindimas 

Ištaisoma klaida versijoje anglų kalba. 
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Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 33 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(33) EPP – Europos paieškos portalas, 

nurodytas 6 straipsnyje; 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Tai ne apibrėžtis, bet santrumpos paaiškinimas. Santrumpos pateikiamos ir paaiškinamos 1 

straipsnyje. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 34 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(34) bendra BAP – bendra biometrinių 

duomenų atitikties nustatymo paslauga, 

nurodyta 15 straipsnyje; 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Tai ne apibrėžtis, bet santrumpos paaiškinimas. Santrumpos pateikiamos ir paaiškinamos 1 

straipsnyje. 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 35 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(35) bendra TDS – bendra tapatybės 

duomenų saugykla, nurodyta 17 

straipsnyje; 

Išbraukta. 
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Or. en 

Pagrindimas 

Tai ne apibrėžtis, bet santrumpos paaiškinimas. Santrumpos pateikiamos ir paaiškinamos 1 

straipsnyje. 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 36 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(36) DTD – daugybinių tapatybių 

detektorius, nurodytas 25 straipsnyje; 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Tai ne apibrėžtis, bet santrumpos paaiškinimas. Santrumpos pateikiamos ir paaiškinamos 1 

straipsnyje. 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 37 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(37) CASS – centrinė ataskaitų ir 

statistinių duomenų saugykla, nurodyta 

39 straipsnyje. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Tai ne apibrėžtis, bet santrumpos paaiškinimas. Santrumpos pateikiamos ir paaiškinamos 1 

straipsnyje. 
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Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio pavadinimas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nediskriminavimas Nediskriminavimas ir pagrindinės teisės 

Or. en 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šio reglamento tikslais tvarkant asmens 

duomenis asmenys nediskriminuojami 

jokiu pagrindu, kaip antai dėl lyties, 

rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 

tikėjimo, negalios, amžiaus arba 

seksualinės orientacijos. Juos tvarkant 

visapusiškai paisoma žmogaus orumo ir 

asmens neliečiamybės. Ypač daug dėmesio 

skiriama vaikams, vyresnio amžiaus 

žmonėms ir neįgaliesiems. 

Šio reglamento tikslais tvarkant asmens 

duomenis asmenys nediskriminuojami dėl 

asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės 

ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, 

kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar 

kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei 

mažumai, turtinės padėties, gimimo, 

negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos. 

Juos tvarkant visapusiškai paisoma 

žmogaus orumo ir asmens neliečiamybės ir 

pagrindinių teisių, įskaitant teisę į privatų 

gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą. 

Ypač daug dėmesio skiriama vaikams, 

vyresnio amžiaus žmonėms ir 

neįgaliesiems. Visų pirma vadovaujamasi 

vaiko interesais. 

Or. en 

Pagrindimas 

Straipsnio formuluotę siūloma suderinti atsižvelgiant į dėl ETIAS pasiektą sutarimą įtraukiant 

Chartijos 21 straipsnyje numatytus pagrindus. 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Europos paieškos portalas (EPP) 

sukuriamas siekiant užtikrinti, kad 

valstybių narių institucijos ir ES įstaigos 

turėtų greitą, sklandžią, sisteminę ir 

kontroliuojamą prieigą prie ES 

informacinių sistemų, Europolo duomenų 

ir Interpolo duomenų bazių, kurios joms 

reikia savo užduotims atlikti naudojantis 

savo prieigos teisėmis, ir padėti siekti 

sistemų AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC, 

SIS, [ECRIS-TCN] bei Europolo duomenų 

tikslų. 

1. Europos paieškos portalas (EPP) 

sukuriamas siekiant sudaryti geresnes 

sąlygas valstybių narių institucijoms ir 

Sąjungos agentūroms naudotis prieiga 
prie Sąjungos informacinių sistemų, 

Europolo duomenų ir Interpolo duomenų 

bazių, vykdant savo užduotims ir 

atsižvelgiant į savo prieigos teises, ir padėti 

siekti sistemų AIS, VIS, [ETIAS], 

EURODAC, SIS, [ECRIS-TCN] bei 

Europolo duomenų uždavinių ir tikslų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Įterpiamas naujas 37a straipsnis, kuriame siekiama nustatyti poreikį visiems sąveikumo 

komponentams (ne tik EPP) užtikrinti greitą, sklandžią, veiksmingą ir kontroliuojamą prieigą, 

taip pat visapusišką prieinamumą pagal 53 straipsnio 1 dalį. 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(b) saugus EPP, valstybių narių ir ES 

įstaigų, pagal Sąjungos teisę turinčių teisę 

naudotis EPP, ryšių kanalas; 

(b) saugus EPP, valstybių narių ir 

Sąjungos agentūrų, turinčių teisę naudotis 

EPP, ryšių kanalas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Nuoroda į Sąjungos teisę pateikta 1 dalyje. Ji nereikalinga dalyje, kurioje aprašoma IT 

struktūra. Be to, terminas „Sąjungos teisė“ nėra pakankamai tikslus. 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (ca) visų pagrindinių EPP funkcijų 

vykdymą ir panašų portalo veikimą jam 

sugedus užtikrinanti atsarginė centrinė 

Sąjungos EPP kopija. EPP ir EPP 

atsarginės kopijos vieta – „eu-LISA“ 

techninės stotys.  

Or. en 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Teisę naudotis EPP turi valstybių 

narių institucijos ir ES įstaigos, turinčios 

Sąjungos ar nacionalinėje teisėje 

nustatytą prieigą prie sistemų AIS, 

[ETIAS], VIS, SIS, EURODAC ir 

[ECRIS-TCN], prie bendros TDS ir 

daugybinių tapatybių detektoriaus, taip pat 

prie Europolo duomenų ir Interpolo 

duomenų bazių. 

1. Teisę naudotis EPP turi valstybių 

narių institucijos ir Sąjungos agentūros, 

turinčios prieigą prie sistemų AIS, 

[ETIAS], VIS, SIS, EURODAC ir 

[ECRIS-TCN], kaip nustatyta teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose tas 

Sąjungos informacines sistemas, prie 

bendros TDS ir daugybinių tapatybių 

detektoriaus, kaip nustatyta šiame 

reglamente, taip pat prie Europolo 

duomenų, kaip nustatyta Reglamente (ES) 

2016/794, ir Interpolo duomenų bazių, kaip 

nustatyta Sąjungos ar nacionalinėje 

teisėse, reglamentuojančioje tokią prieigą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Labai svarbu tiksliai nurodyti teisinį prieigos prie įvairių sistemų pagrindą. 

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Tos valstybių narių institucijos ir 

Sąjungos agentūros gali pasinaudoti EPP 

ir joje pateiktais duomenimis tik 

siekdamos šias Sąjungos informacines 

sistemas reglamentuojančiuose teisės 

aktuose ir šiame reglamente nustatytų 

uždavinių ir tikslų.  

Or. en 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(a) užklausoms teikti naudojamų 

duomenų laukus; 

(a) užklausoms teikti duomenų, kurie 

gali būti naudojami, laukus;  

Or. en 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(b) ES informacines sistemas, 

Europolo duomenų sistemą ir Interpolo 

duomenų bazes, kuriose ieškoma ir gali 

būti ieškoma informacijos ir naudotojui 

pateikiamas atsakymas ir 

(b) Sąjungos informacines sistemas, 

Europolo duomenų sistemą, Interpolo 

duomenų bazes ir šių sistemų elementus, 

kuriems galima pateikti užklausą ir iš 

kurių pateikiamas atsakymas naudotojui; 

naudotojas, kuris prašo duomenų 

remdamasis 22 straipsniu, turi gauti tik 

„yra atitiktis“ arba „nėra atitikties“ 

pranešimą, jeigu naudotojas turi 

įgaliojimus prašyti iš centrinio prieigos 

punkto duomenų, esančių konkrečioje 

Sąjungos informacinėje sistemoje, kurioje 

nustatyta atitiktis, pagal tą sistemą 
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reglamentuojantį teisės aktą;  

Or. en 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisija pagal 63 straipsnį turi 

priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais 

būtų patikslinta 1 dalyje nurodytų profilių, 

skirtų 7 straipsnio 1 dalyje nurodytiems 

EPP naudotojams, techninė informacija. 

2. Komisija pagal 63 straipsnį priima 

deleguotuosius aktus, kuriais patikslinama 

1 dalyje nurodytų profilių, skirtų 7 

straipsnio 1 dalyje nurodytiems EPP 

naudotojams, techninė informacija, 

atsižvelgiant į jų prieigos teises, kaip 

nustatyta Sąjungos informacines sistemas 

reglamentuojančiuose teisės aktuose ir 

nacionalinėje teisėje, jei taikoma.  

Or. en 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Naudotojai, naudodamiesi savo 

naudotojo profiliu ir prieigos teisėmis, 

įveda duomenis į EPP ir pateikia užklausą. 

Kai pateikiama užklausa, naudotojo įvestų 

duomenų Europos paieškos portalas vienu 

metu ieško sistemose AIS, [ETIAS], VIS, 

SIS, EURODAC, [ECRIS-TCN] ir 

bendroje TDS, taip pat Europolo 

duomenyse bei Interpolo duomenų bazėse. 

1. Naudotojai, naudodamiesi savo 

EPP naudotojo profiliu, sukurtu pagal 8 

straipsnį, ir prieigos teisėmis, įveda 

duomenis į EPP ir pateikia užklausą. Kai 

pateikiama užklausa, EPP naudotojo įvestų 

duomenų EPP vienu metu ieško sistemose 

AIS, [ETIAS], VIS, SIS, EURODAC, 

[ECRIS-TCN] ir bendroje TDS, taip pat 

Europolo duomenų sistemoje bei Interpolo 

duomenų bazėse.  

Or. en 
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Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jeigu EPP užklausos rezultatai 

rodo, kad sistemose AIS, [ETIAS], VIS, 

SIS, EURODAC, [ECRIS-TCN], bendroje 

TDS, daugybinių tapatybių detektoriuje, 

Europolo duomenyse ir Interpolo duomenų 

bazėse yra ieškomų duomenų, tie 

duomenys pateikiami. 

4. Jeigu EPP užklausos rezultatai 

rodo, kad sistemose AIS, [ETIAS], VIS, 

SIS, EURODAC, [ECRIS-TCN], bendroje 

TDS ir daugybinių tapatybių detektoriuje, 

Europolo duomenų sistemoje ir Interpolo 

duomenų bazėse yra ieškomų duomenų, tie 

duomenys pateikiami. EPP atsakymai 

naudotojui pateikiami iš karto, kai tik 

duomenys tampa prieinami vienoje iš 

sistemų. EPP naudotojui pateikti 

atsakymai yra unikalūs; juose nurodomi 

visi duomenys, su kuriais naudotojas gali 

susipažinti pagal Sąjungos ir nacionalinę 

teisę. Nedarant poveikio 20 straipsniui, 

EPP pateiktame atsakyme nurodoma 

Sąjungos informacinė sistema ar 

duomenų bazė, iš kurios paimti 

duomenys.  

Or. en 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. EPP turi būti suprojektuotas taip, 

kad, ieškant duomenų Interpolo duomenų 

bazėse, būtų užtikrinta, kad EPP 

naudotojo naudojami duomenys užklausai 

pateikti nebūtų atskleisti Interpolo 

duomenų savininkams. 

5. EPP turi būti suprojektuotas taip, 

kad, ieškant duomenų Interpolo duomenų 

bazėse, būtų užtikrinta, kad jokia 

informacija nebūtų atskleista Interpolo 

perspėjimo savininkui. 

Or. en 
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Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. EPP naudotojui pateiktas 

atsakymas yra unikalus; jame nurodomi 

visi duomenys, su kuriais naudotojas 

pagal Sąjungos teisę gali susipažinti. 

Prireikus, EPP pateiktame atsakyme 

nurodoma informacinė sistema ar 

duomenų bazė, iš kurios paimti 

duomenys. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nedarant poveikio [AIS reglamento 

46 straipsniui], Reglamento (EB) Nr. 

767/2008 34 straipsniui, [ETIAS 

pasiūlymo 59 straipsniui] ir Reglamento 

dėl SIS naudojimo patikrinimams kertant 

sieną 12 ir 18 straipsniams, „eu-LISA“ 

registruoja visas EPP atliekamas duomenų 

tvarkymo operacijas. Registracijos įrašuose 

pateikiama, visų pirma, tokia informacija: 

1. Nedarant poveikio [AIS reglamento 

46 straipsniui], Reglamento (EB) Nr. 

767/2008 34 straipsniui, [ETIAS 

pasiūlymo 59 straipsniui] ir Reglamento 

dėl SIS naudojimo patikrinimams kertant 

sieną 12 ir 18 straipsniams, „eu-LISA“ 

registruoja visas EPP atliekamas duomenų 

tvarkymo operacijas. Registracijos įrašuose 

pateikiama tokia informacija: 

Or. en 

Pagrindimas 

Informacines sistemas reglamentuojančių teisės aktų atitinkamose nuostatose dėl 

registracijos įrašų nėra labai neaiškios formuluotės „visų pirma“. 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalies a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(a) valstybės narės institucija ir 

atskiras EPP naudotojas, įskaitant 8 

straipsnyje nurodytą EPP naudotojo 

profilį; 

(a) valstybės narės institucija arba 

Sąjungos agentūra, pradėjusi užklausą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (ca) naudojamas EPP profilis, kaip 

nurodyta 8 straipsnyje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(d) pagal nacionalines taisykles arba, 

jei taikoma, pagal Reglamentą (ES) 

45/2001 užklausą pateikusio asmens 

identifikavimo ženklas. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Be to, valstybės narės ir Sąjungos 

agentūros saugo registracijos įrašus, 

susijusius su užklausą atliekančio asmens 

atskirais ir unikaliais naudotojo 

identifikatoriais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Tuo atveju, kai dėl EPP gedimo 

nėra techninių galimybių per EPP pateikti 

užklausą vienai ar kelioms 9 straipsnio 1 

dalyje nurodytoms ES informacinėms 

sistemoms arba bendrai TDS, „eu-LISA“ 

apie tai praneša EPP naudotojams. 

1. Tuo atveju, kai dėl EPP gedimo 

nėra techninių galimybių per EPP pateikti 

užklausą vienai ar kelioms Sąjungos 

informacinėms sistemoms arba bendrai 

TDS, „eu-LISA“ apie tai nedelsdama 

praneša EPP naudotojams.  

Or. en 

 

Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Tuo atveju, kai dėl valstybės narės 

nacionalinės infrastruktūros gedimo nėra 

techninių galimybių per EPP pateikti 

užklausą vienai ar kelioms 9 straipsnio 1 

dalyje nurodytoms ES informacinėms 

sistemoms arba bendrai TDS, tos valstybės 

narės kompetentinga institucija apie tai 

praneša „eu-LISA“ ir Komisijai. 

2. Tuo atveju, kai dėl valstybės narės 

nacionalinės infrastruktūros gedimo nėra 

techninių galimybių per EPP pateikti 

užklausą vienai ar kelioms Sąjungos 

informacinėms sistemoms arba bendrai 

TDS, tos valstybės narės kompetentinga 

institucija apie tai nedelsdama informuoja 

visus tos infrastruktūros naudotojus ir 

praneša „eu-LISA“ ir Komisijai.  

Or. en 
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Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Abiem atvejais, kol techninis 

gedimas nebus sutvarkytas, 7 straipsnio 2 ir 

4 dalyse nurodyta prievolė netaikoma, o 

valstybės narės prie 9 straipsnio 1 dalyje 

nurodytų informacinių sistemų arba prie 

bendros TDS gali prisijungti tiesiogiai per 

savo atitinkamą vienodą nacionalinę sąsają 

ar nacionalinę ryšių infrastruktūrą. 

3. Abiem atvejais, kol techninis 

gedimas nebus sutvarkytas, 7 straipsnio 2 ir 

4 dalyse nurodyta prievolė netaikoma, o 

valstybės narės prie Sąjungos informacinių 

sistemų arba prie bendros TDS tiesiogiai 

prisijungia per savo atitinkamą vienodą 

nacionalinę sąsają ar nacionalinę ryšių 

infrastruktūrą.  

Or. en 

 

Pakeitimas 57 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Tuo atveju, kai dėl Sąjungos 

agentūros infrastruktūros gedimo nėra 

techninių galimybių per EPP pateikti 

užklausą vienai ar kelioms Sąjungos 

informacinėms sistemoms arba bendrai 

TDS, ta Sąjungos agentūra apie tai 

praneša „eu-LISA“ ir Komisijai.  

Or. en 

 

Pakeitimas 58 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Bendra biometrinių duomenų 

atitikties nustatymo paslauga (bendra 

1. Bendra biometrinių duomenų 

atitikties nustatymo paslauga (bendra 
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BAP), skirta biometrinių duomenų 

šablonams saugoti ir biometrinių duomenų 

užklausoms kelioms ES informacinėms 

sistemoms teikti, sukurta siekiant padėti 

įgyvendinti bendros TDS ir daugybinių 

tapatybių detektoriaus bei sistemų AIS, 

VIS, EURODAC, SIS ir [ECRIS-TCN] 

tikslus. 

BAP), skirta biometrinių duomenų 

šablonams saugoti ir biometrinių duomenų 

užklausoms kelioms Sąjungos 

informacinėms sistemoms teikti, sukurta 

siekiant padėti įgyvendinti bendros TDS ir 

daugybinių tapatybių detektoriaus bei 

sistemų AIS, VIS, EURODAC, SIS ir 

[ECRIS-TCN], taip pat Reglamento (ES) 

2016/794 tikslus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 59 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(b) saugi bendros BAP, centrinės SIS ir 

bendros TDS ryšių infrastruktūra. 

(b) saugi bendros BAP, centrinės SIS , 

bendros TDS, Sąjungos informacinių 

sistemų ir Europolo ryšių infrastruktūra.  

Or. en 

 

Pakeitimas 60 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 1 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(d) Reglamento dėl SIS naudojimo 

teisėsaugai 20 straipsnio 3 dalies w ir x 

punktuose nurodytų duomenų; 

(d) Reglamento [dėl SIS naudojimo 

teisėsaugai] 20 straipsnio 3 dalies w ir y 

punktuose nurodytų duomenų; 

Or. en 

Pagrindimas 

Ištaisoma klaida versijoje anglų kalba. Nuostatos tikslas nebuvo tvarkyti DNR duomenis. 
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Pakeitimas 61 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 1 dalies f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(f) [EURODAC reglamento 13 

straipsnio a punkte nurodytų duomenų;] 

(f) [EURODAC reglamento 12 

straipsnio ar ir b punktuose, 13 straipsnio 

2 dalies a ir b punktuose ir 14 straipsnio 2 

dalies ar ir b punktuose nurodytų 

duomenų;]  

Or. en 

 

Pakeitimas 62 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (ga) biometrinių duomenų, kuriuos 

tvarko Europolas Reglamento (ES) 

2016/794 18 straipsnio 2 dalies a–c 

punktuose nurodytais tikslais.  

Or. en 

 

Pakeitimas 63 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. 1 dalyje nurodyti duomenys 

saugomi laikantis 37 straipsnio 2 dalyje 

nurodytų kokybės standartų. 

4. 1 dalyje nurodyti duomenys 

saugomi laikantis 37 straipsnyje nurodytų 

kokybės standartų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Geriau pateikti nuorodą į visą 37 straipsnį, o ne tik 2 dalį, nes 37 straipsnyje nurodyti keli 
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duomenų kontrolės mechanizmai. 

 

Pakeitimas 64 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Norint atlikti biometrinių duomenų paiešką 

bendroje TDS ir SIS, turi būti naudojami 

bendros BAP sistemoje saugomi 

biometrinių duomenų šablonai. 

Biometrinių duomenų užklausos teikiamos 

šiame reglamente bei AIS reglamente, VIS 

reglamente, EURODAC reglamente, [SIS 

reglamente] ir [ECRIS-TCN reglamente] 

nustatytais tikslais. 

Norint atlikti biometrinių duomenų, 

saugomų bendroje TDS ir SIS, paiešką, 

bendra TDS, SIS ir Europolo duomenų 

sistema naudoja bendroje BAP sistemoje 

saugomus biometrinių duomenų šablonus. 

Biometrinių duomenų užklausos teikiamos 

šio reglamento 12 straipsnio 1 dalyje ir 
AIS reglamente, VIS reglamente, 

EURODAC reglamente, [SIS reglamente] 

ir [ECRIS-TCN reglamente] nustatytais 

tikslais. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, svarbu pateikti nuorodą į 12 straipsnyje nustatytą tikslą, o 

ne į viso reglamento tikslus. 

 

Pakeitimas 65 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

13 straipsnyje nurodyti duomenys bendros 

BAP sistemoje saugomi tol, kol atitinkami 

biometriniai duomenys saugomi bendroje 

TDS arba SIS. 

13 straipsnyje nurodyti duomenys bendros 

BAP sistemoje saugomi tol, kol atitinkami 

biometriniai duomenys saugomi bendroje 

TDS, kaip nustatyta 19 straipsnyje, SIS 

arba kaip Europolo duomenys. 

Or. en 
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Pakeitimas 66 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nedarant poveikio [AIS reglamento 

46 straipsniui], Reglamento (EB) Nr. 

767/2008 34 straipsniui ir [Reglamento dėl 

SIS naudojimo teisėsaugai 12 ir 18 

straipsniams], „eu-LISA“ registruoja visas 

naudojant bendrą BAP atliekamas 

duomenų tvarkymo operacijas. 

Registracijos įrašuose pateikiama, visų 

pirma, tokia informacija: 

1. Nedarant poveikio [AIS reglamento 

46 straipsniui], Reglamento (EB) Nr. 

767/2008 34 straipsniui ir [Reglamento dėl 

SIS naudojimo patikrinimams kertant 

sieną 12 ir 18 straipsniams], „eu-LISA“ 

registruoja visas naudojant bendrą BAP 

atliekamas duomenų tvarkymo operacijas. 

Registracijos įrašuose pateikiama tokia 

informacija: 

Or. en 

Pagrindimas 

Informacines sistemas reglamentuojančių teisės aktų atitinkamose nuostatose dėl 

registracijos įrašų nėra labai neaiškios formuluotės „visų pirma“. Reikėtų pateikti nuorodą į 

Reglamentą dėl SIS naudojimo patikrinimams kertant sieną, o ne į Reglamentą dėl SIS 

naudojimo teisėsaugai. Ištaisoma klaida versijoje anglų kalba. 

 

Pakeitimas 67 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (aa) valstybės narės institucija arba 

Sąjungos agentūra, pradėjusi užklausą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 68 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalies f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(f) užklausos rezultatai ir rezultato (f) užklausos rezultatai ir rezultato 
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pateikimo data bei laikas; pateikimo data ir laikas, taip pat Sąjungos 

informacinė sistema, iš kurios buvo gauti 

duomenys; 

Or. en 

 

Pakeitimas 69 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalies g punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(g) pagal nacionalines taisykles arba, 

jei taikoma, pagal Reglamentą (ES) 

45/2001 užklausą pateikusio asmens 

identifikavimo ženklas. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 70 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Be to, valstybės narės ir Sąjungos 

agentūros saugo registracijos įrašus, 

susijusius su užklausą atliekančio asmens 

atskirais ir unikaliais naudotojo 

identifikatoriais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 71 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(b) saugus bendros TDS, valstybių (b) saugus bendros TDS, valstybių 
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narių ir ES įstaigų, pagal Sąjungos teisę 

turinčių teisę naudotis Europos paieškos 

portalu (EPP), ryšių kanalas; 

narių ir Sąjungos agentūrų, pagal 

nacionalinę ir Sąjungos teisę turinčių teisę 

naudotis bendra TDS, ryšių kanalas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pateikiant nuorodą į bendrą TDS ištaisoma Komisijos pasiūlyme esanti klaida. 

 

Pakeitimas 72 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (ca) visų pagrindinių bendros TDS 

funkcijų vykdymą ir panašų portalo 

veikimą jam sugedus užtikrinanti 

atsarginė centrinė Sąjungos bendros TDS 

kopija. Bendra TDS ir atsarginė bendros 

TDS kopija gali veikti vienu metu. 

Bendros TDS ir atsarginės bendros TDS 

kopijos vieta – „eu-LISA“ techninės 

stotys. 

Or. en 

 

Pakeitimas 73 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Jeigu duomenys yra papildomi, 

keičiami ar šalinami sistemose AIS, VIS ar 

[ETIAS], atitinkamai automatiškai 

papildomi, keičiami ar šalinami bendros 

TDS asmens byloje saugomi 18 straipsnyje 

nurodyti duomenys. 

1. Jeigu duomenys yra papildomi, 

keičiami ar šalinami sistemose AIS, VIS ar 

[ETIAS], nedublikuojant duomenų, 

esančių atitinkamose Sąjungos 

informacinėse sistemose, atitinkamai 

automatiškai vienu metu papildomi, 

keičiami ar šalinami bendros TDS asmens 

byloje saugomi 18 straipsnyje nurodyti 

duomenys. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 74 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio -1 dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1. Kai valstybės narės policijos 

institucija, remdamasi asmens pateiktu 

kelionės dokumentu arba tapatybės 

duomenimis ir vadovaudamasi 

nacionalinėje teisėje nustatytomis 

taisyklėmis ir procedūromis, negalėjo 

nustatyti to asmens tapatybės arba kai 

kyla rimtų abejonių dėl kelionės 

dokumento autentiškumo arba jo turėtojo 

tapatybės, ta institucija turi galimybę 

pateikti užklausą bendrai TDS pagal 1 ir 2 

dalyje nustatytas taisykles. 

Or. en 

 

Pakeitimas 75 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu valstybės narės policijos institucijai 

2 dalyje nurodytais nacionalinės teisės 

aktais suteikti įgaliojimai, ji gali tik asmens 

tapatybės nustatymo tikslu pateikti 

užklausą bendrai TDS, įvedusi to asmens 

tapatybės patikrinimo metu paimtus 

biometrinius duomenis. 

Susidarius -1 dalyje nurodytai padėčiai ir 

kai valstybės narės policijos institucijai 2 

dalyje nurodytais nacionalinės teisės aktais 

suteikti įgaliojimai, ji gali tik fiziškai 

esančio asmens tapatybės nustatymo tikslu 

pateikti užklausą bendrai TDS, įvedusi to 

asmens tapatybės patikrinimo metu 

paimtus biometrinius duomenis. 

Or. en 

 



 

PE622.263v03-00 40/94 PR\1159909LT.docx 

LT 

Pakeitimas 76 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu užklausos rezultatai rodo, kad to 

asmens duomenys yra saugomi bendroje 

TDS, valstybės narės institucija turi teisę 

susipažinti su 18 straipsnio 1 dalyje 

nurodytais duomenimis. 

Kai užklausos rezultatai rodo, kad to 

asmens duomenys yra saugomi bendroje 

TDS, valstybės narės policijos institucija 

turi teisę susipažinti su 18 straipsnio 1 

dalyje nurodytais duomenimis. 

Susipažinimo su duomenimis metu 

neatskleidžiama, iš kurios Sąjungos 

informacinės sistemos buvo paimti 

duomenys. 

Or. en 

 

Pakeitimas 77 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu asmens biometrinių duomenų 

naudoti negalima arba tų duomenų 

užklausa neduoda rezultatų, užklausa 

pateikiama įvedus asmens tapatybės 

duomenis kartu su kelionės dokumento 

duomenimis arba vien tik to asmens 

pateiktus tapatybės duomenis. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 78 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Norėdamos pasinaudoti šiame 

straipsnyje numatyta galimybe valstybės 

narės turi priimti nacionalinės teisės aktus. 

2. Norėdamos pasinaudoti šiame 

straipsnyje numatyta galimybe valstybės 

narės turi priimti nacionalinės teisės aktus. 
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Tokiais teisės aktais turi būti nustatomi 

konkretūs tapatybės patikrinimo tikslai, 

atitinkantys 2 straipsnio 1 dalies b ir c 

punktuose nurodytus tikslus. Pagal juos 

paskiriamos kompetentingos policijos 

institucijos ir nustatomos tokių patikrinimų 

procedūros, sąlygos bei kriterijai. 

Tokiais teisės aktais turi būti nustatomi 

konkretūs tapatybės patikrinimo tikslai, 

atitinkantys 2 straipsnio 2 dalies b punkte 

nurodytus tikslus, ir nustatomos tokių 

patikrinimų procedūros, sąlygos ir 

kriterijai. Jos paskiria kompetentingas 

policijos institucijas. Šia galimybe 

pasinaudojusios valstybės narės perduoda 

Komisijai savo teisės aktų tekstą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Tokių patikrinimų, atliekamų naudojant ES informacines sistemas, procedūros, sąlygos ir 

kriterijai turėtų būti nustatyti teisės akte. Šio teisės akto tekstas turėtų būti perduotas 

Komisijai siekiant užtikrinti tam tikro lygio skaidrumą šių nuostatų taikymo srityje. 

 

Pakeitimas 79 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Atsakymas, kuriame nurodoma, kad 

kurioje nors iš 1 dalyje nurodytų sistemų 

yra duomenų apie tą asmenį, gali būti 

naudojamas tik pateikiant prašymą 

suteikti prieigą ir laikantis atitinkamuose 

teisės aktuose, reglamentuojančiuose 

tokią prieigą, nustatytų sąlygų ir 

procedūrų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 80 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. 18 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti 

duomenys iš bendros TDS ištrinami 

atitinkamai pagal [AIS reglamento], VIS 

1. 18 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti 

duomenys iš bendros TDS automatiškai 

ištrinami atitinkamai pagal [AIS 
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reglamento ir [ETIAS reglamento] 

duomenų saugojimo nuostatas. 

reglamento], VIS reglamento ir [ETIAS 

reglamento] duomenų saugojimo nuostatas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 81 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Asmens byla saugoma bendroje 

TDS tol, kol saugomi atitinkami duomenys 

bent vienoje informacinėje sistemoje, 

kurios duomenys yra laikomi bendroje 

TDS. Sukurta nuoroda nedaro poveikio nė 

vienam susietųjų duomenų elemento 

saugojimo laikotarpiui. 

2. Asmens byla saugoma bendroje 

TDS tol, kol saugomi atitinkami duomenys 

bent vienoje informacinėje sistemoje, 

kurios duomenys yra laikomi bendroje 

TDS. Sukurta nuoroda nedaro poveikio nė 

vienam susietųjų duomenų elemento 

saugojimo laikotarpiui. Ištrynus visus 

duomenis, į kuriuos buvo sukurta 

nuoroda, automatiškai ištrinama ir pati 

nuoroda. 

Or. en 

 

Pakeitimas 82 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Visais atvejais, kai bendra TDS 

naudojamasi pagal 20 straipsnį, „eu-LISA“ 

registruoja visas bendroje TDS atliekamas 

duomenų tvarkymo operacijas. 

Registracijos įrašuose pateikiama, visų 

pirma, tokia informacija: 

2. Visais atvejais, kai bendra TDS 

naudojamasi pagal 20 straipsnį, „eu-LISA“ 

registruoja visas bendroje TDS atliekamas 

duomenų tvarkymo operacijas. 

Registracijos įrašuose pateikiama tokia 

informacija: 

Or. en 
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Pakeitimas 83 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (-a) užklausą pradėjusi valstybės narės 

institucija; 

Or. en 

 

Pakeitimas 84 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(d) užklausos rezultatai; (d) užklausos rezultatai ir Sąjungos 

informacinė sistema, iš kurios buvo gauti 

duomenys; 

Or. en 

 

Pakeitimas 85 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 2 dalies e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(e) pagal nacionalines taisykles, 

Reglamentą (ES) 2016/794 arba, jei 

taikoma, pagal Reglamentą (ES) 45/2001 

užklausą pateikusio asmens 

identifikavimo ženklas. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 86 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Be to, valstybės narės saugo registracijos 

įrašus, susijusius su užklausą atliekančio 

asmens atskirais ir unikaliais naudotojo 

identifikatoriais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 87 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Visais atvejais, kai bendra TDS 

naudojamasi pagal 21 straipsnį, „eu-LISA“ 

registruoja visas bendroje TDS atliekamas 

duomenų tvarkymo operacijas. 

Registracijos įrašuose pateikiama, visų 

pirma, tokia informacija: 

3. Visais atvejais, kai bendra TDS 

naudojamasi pagal 21 straipsnį, „eu-LISA“ 

registruoja visas bendroje TDS atliekamas 

duomenų tvarkymo operacijas. 

Registracijos įrašuose pateikiama tokia 

informacija: 

Or. en 

 

Pakeitimas 88 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 3 dalies -a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (-a) užklausą pradėjusi valstybės narės 

institucija; 

Or. en 

 

Pakeitimas 89 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 3 dalies c punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(c) prireikus, užklausoje naudoti 

duomenys; 

(c) užklausoje naudoti duomenys; 

Or. en 

 

Pakeitimas 90 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 3 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(d) prireikus, užklausos rezultatai; (d) užklausos rezultatai ir Sąjungos 

informacinė sistema, iš kurios buvo gauti 

duomenys; 

Or. en 

 

Pakeitimas 91 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 3 dalies e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) pagal nacionalines taisykles, 

Reglamentą (ES) 2016/794 arba, jei 

taikoma, pagal Reglamentą (ES) 45/2001 

užklausą pateikusio asmens 

identifikavimo ženklas. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 92 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Be to, valstybės narės saugo registracijos 

įrašus, susijusius su užklausą atliekančio 

asmens atskirais ir unikaliais naudotojo 

identifikatoriais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 93 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Visais atvejais, kai bendra TDS 

naudojamasi pagal 22 straipsnį, „eu-LISA“ 

registruoja visas bendroje TDS atliekamas 

duomenų tvarkymo operacijas. 

Registracijos įrašuose pateikiama, visų 

pirma, tokia informacija: 

Visais atvejais, kai bendra TDS 

naudojamasi pagal 22 straipsnį, „eu-LISA“ 

registruoja visas bendroje TDS atliekamas 

duomenų tvarkymo operacijas. 

Registracijos įrašuose pateikiama tokia 

informacija: 

Or. en 

 

Pakeitimas 94 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(a) nacionalinės bylos numeris; (a) prieigos tikslas ir nacionalinės 

bylos numeris; 

Or. en 

 

Pakeitimas 95 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos c punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(c) užklausoje naudotų duomenų rūšis; (c) duomenys, kuriuos naudojant 

pradėta užklausa, arba pradedant 

užklausą naudotų duomenų rūšis, jeigu 

užklausa pradėta naudojant biometrinius 

duomenis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 96 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(d) užklausos rezultatai; (d) užklausos rezultatai ir Sąjungos 

informacinė sistema, iš kurios buvo gauti 

duomenys; 

Or. en 

 

Pakeitimas 97 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(f) pagal nacionalines taisykles, 

Reglamentą (ES) 2016/794 arba, jei 

taikoma, pagal Reglamentą (ES) 45/2001 

užklausą pateikusio pareigūno 

identifikavimo ženklas ir užklausą 

užsakiusio pareigūno identifikavimo 

ženklas. 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas 98 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Be to, valstybės narės saugo registracijos 

įrašus, susijusius su užklausą atliekančio 

asmens atskirais ir unikaliais naudotojo 

identifikatoriais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 99 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 22 

straipsnio 1–3 dalyse nustatytų procedūrų 

ir sąlygų, tokios prieigos registracijos 

įrašus reguliariai, ne rečiau kaip kas šešis 

mėnesius, tikrina pagal Reglamento (ES) 

2016/679 51 straipsnį arba pagal 

Direktyvos 2016/680 41 straipsnį įsteigta 

kompetentinga priežiūros institucija. 

Siekiant patikrinti, ar laikomasi 22 

straipsnio 1–3 dalyse nustatytų procedūrų 

ir sąlygų, tokios prieigos registracijos 

įrašus reguliariai, ne rečiau kaip kas šešis 

mėnesius, tikrina pagal Reglamento (ES) 

2016/679 51 straipsnį arba pagal 

Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnį 

įsteigta kompetentinga priežiūros 

institucija. „eu-LISA“ sudaro galimybes 

priežiūros institucijoms naudotis praktine 

priemone, kuo labiau palengvinančia ir 

automatizuojančia registracijos įrašų 

patikrinimo procesą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 100 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Sąjungos agentūros registruoja 

savo darbuotojų, pagal 22 straipsnį 
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tinkamai įgaliotų naudotis bendra TDS, 

teikiamas užklausas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 101 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. 6 dalyje nustatytais tikslais „eu-

LISA“ registruoja įrašus, susijusius su 

asmens byloje saugomų duomenų istorija. 

Su saugomų duomenų istorija susiję įrašai 

ištrinami, kai ištrinami duomenys. 

7. 6 dalyje nustatytais tikslais „eu-

LISA“ registruoja įrašus, susijusius su 

asmens byloje saugomų duomenų istorija. 

Su saugomų duomenų istorija susiję įrašai 

automatiškai ištrinami, kai ištrinami 

duomenys. 

Or. en 

 

Pakeitimas 102 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 1 dalies e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(e) valstybių narių SIRENE biurams, 

kai jie sukuria [SIS perspėjimą pagal 

Reglamentą dėl SIS naudojimo 

patikrinimams kertant sieną]; 

(e) valstybių narių SIRENE biurams, 

kai jie sukuria arba atnaujina [SIS 

perspėjimą pagal Reglamentą dėl SIS 

naudojimo patikrinimams kertant sieną]; 

Or. en 

 

Pakeitimas 103 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Daugybinių tapatybių aptikimas 4. Daugybinių tapatybių aptikimas 
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pradedamas tik siekiant vienos 

informacinės sistemos duomenis palyginti 

su kitos informacinės sistemos 

duomenimis. 

pradedamas tik siekiant vienos Sąjungos 

informacinės sistemos duomenis palyginti 

su kitos Sąjungos informacinės sistemos 

duomenimis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 104 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija įgyvendinimo aktais nustato 

skirtingų informacinių sistemų duomenų 

susiejimo technines taisykles. Tie 

įgyvendinimo aktai priimami laikantis 64 

straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 

procedūros. 

Komisija įgyvendinimo aktais, 

bendradarbiaudama su „eu-LISA“, 
nustato skirtingų Sąjungos informacinių 

sistemų duomenų susiejimo technines 

taisykles. Tie įgyvendinimo aktai priimami 

laikantis 64 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros. 

Or. en 

 

Pakeitimas 105 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Tais atvejais, kai už skirtingų 

tapatybių tikrinimą tapatybės patvirtinimo 

byloje atsakinga institucija yra sienos 

apsaugos institucija, pagal AIS reglamento 

14 straipsnį AIS sukūrusi arba atnaujinusi 

asmens bylą, ir kai gauta geltona sąsaja, 

sienos apsaugos institucija per antros 

linijos patikrinimą atlieka papildomus 

tikrinimus. Atlikdama antros linijos 

patikrinimą sienos apsaugos institucija turi 

prieigą prie atitinkamoje tapatybės 

patvirtinimo byloje laikomų susietų 

duomenų; ji įvertina skirtingas tapatybes, 

atnaujina sąsają pagal 31–33 straipsnius ir 

4. Tais atvejais, kai už skirtingų 

tapatybių tikrinimą tapatybės patvirtinimo 

byloje atsakinga institucija yra sienos 

apsaugos institucija, pagal AIS reglamento 

14 straipsnį AIS sukūrusi arba atnaujinusi 

asmens bylą, ir kai gauta geltona sąsaja, 

sienos apsaugos institucija atlieka 

papildomus tikrinimus. Sienos apsaugos 

institucija turi prieigą prie atitinkamoje 

tapatybės patvirtinimo byloje laikomų 

susietų duomenų; ji įvertina skirtingas 

tapatybes, atnaujina sąsają pagal šio 

reglamento 31–33 straipsnius ir 

nedelsdama įveda ją į tapatybės 
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nedelsdama įveda ją į tapatybės 

patvirtinimo bylą. 

patvirtinimo bylą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 106 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Prieš suteikiant įgaliojimus 

patikrinti tapatybes, 1 ir 2 dalyse nurodytų 

institucijų darbuotojams surengiami 

specialūs mokymo, kaip atlikti skirtingų 

tapatybių patikrinimą, kursai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 107 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (ba) susietų duomenų tapatybės 

duomenys yra tokie patys, tačiau skiriasi 

biometriniai duomenys ir nebuvo atliktas 

rankinis skirtingų tapatybių tikrinimas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 108 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Jeigu susietų duomenų 

biometriniai duomenys skiriasi, tapatybės 

duomenys yra panašūs, o už skirtingų 

tapatybių tikrinimą atsakinga institucija 

nustatė, kad jie siejami su dviem 

skirtingais asmenimis, dviejų ar daugiau 

informacinių sistemų duomenų sąsaja 

laikoma žalia. 

1. Sąsaja tarp duomenų, gautų iš 

dviejų ar daugiau informacinių sistemų, 

laikoma žalia, kai: 

 (a)  susietų duomenų biometriniai 

duomenys yra ne tokie patys, bet skiriasi 

panašūs tapatybės duomenys ir už 

skirtingų tapatybių tikrinimą atsakinga 

institucija nusprendė, kad jie susiję su 

dviem skirtingais asmenimis; 

 (b)  susietų duomenų biometriniai 

duomenys yra tokie patys arba panašūs ir 

už skirtingų tapatybių tikrinimą atsakinga 

institucija nusprendė, kad jie susiję su 

dviem skirtingais asmenimis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 109 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Nedarant poveikio nuostatoms dėl 

SIS perspėjimų, nurodytų 

[Reglamentuose dėl SIS naudojimo 

patikrinimams kertant sieną, teisėsaugai 

ir neteisėtai esančių asmenų grąžinimui], 

apdorojimu, ir nedarant poveikio 

apribojimams, kurių reikia saugumui ir 

viešajai tvarkai palaikyti, užkirsti kelią 

nusikaltimams bei užtikrinti, kad nebūtų 

trukdoma jokiam nacionaliniam tyrimui, 

kai nustatoma raudona sąsaja, už skirtingų 

tapatybių tikrinimą atsakinga institucija 

praneša asmeniui apie nustatytas 

4. Nedarant poveikio apribojimams, 

kurių reikia saugumui ir viešajai tvarkai 

palaikyti, užkirsti kelią nusikaltimams bei 

užtikrinti, kad nebūtų trukdoma jokiam 

nacionaliniam tyrimui, kai nustatoma 

raudona sąsaja, už skirtingų tapatybių 

tikrinimą atsakinga institucija praneša 

asmeniui apie nustatytas daugybines 

neteisėtas jo tapatybes, kaip nustatyta 

Reglamento (ES) 2016/679 12, 13, ir 14 

straipsniuose. 
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daugybines neteisėtas jo tapatybes. 

Or. en 

 

Pakeitimas 110 

Pasiūlymas dėl reglamento 

34 straipsnio 1 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(d) kai taikoma, už skirtingų tapatybių 

tikrinimą atsakinga institucija. 

(d) už skirtingų tapatybių tikrinimą 

atsakinga institucija. 

Or. en 

 

Pakeitimas 111 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. „eu-LISA“ registruoja visas DTD 

atliekamas duomenų tvarkymo operacijas. 

Registracijos įrašuose pateikiama, visų 

pirma, tokia informacija: 

1. „eu-LISA“ registruoja visas DTD 

atliekamas duomenų tvarkymo operacijas. 

Registracijos įrašuose pateikiama tokia 

informacija: 

Or. en 

Pagrindimas 

Informacines sistemas reglamentuojančių teisės aktų atitinkamose nuostatose dėl 

registracijos įrašų nėra labai neaiškios formuluotės „visų pirma“. 

 

Pakeitimas 112 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (-a) užklausą pradėjusi valstybės narės 
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institucija; 

Or. en 

 

Pakeitimas 113 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 straipsnio 1 dalies f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(f) užklausą pateikusio asmens 

identifikavimo ženklas. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 114 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Be to, valstybės narės saugo registracijos 

įrašus, susijusius su užklausą atliekančio 

asmens atskirais ir unikaliais naudotojo 

identifikatoriais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 115 

Pasiūlymas dėl reglamento 

37 straipsnio -1 dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1. Valstybės narės užtikrina, kad 

duomenų kokybė sistemose AIS, [ETIAS], 

VIS, SIS, bendros BAP sistemoje, 

bendroje TDS ir DTD būtų atidžiai 

stebima, siekiant užtikrinti, kad šios 

sistemos atitiktų bendrus reikalavimus, 
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taikomus tinkamam atitinkamų Sąjungos 

informacinių sistemų ir sąveikumo 

komponentų veikimui. Valstybės narės 

taip pat užtikrina, kad visi darbuotojai, 

kurie į bet kurią iš šių sistemų įrašo 

duomenis, prieš tokius veiksmus būtų 

apmokomi duomenų kokybės klausimais. 

Or. en 

Pagrindimas 

Aukšto lygmens ekspertų grupė pateikė rekomendacijas dėl atsiskaitymo už kokybę procesų ir 

susijusių mokymo apie duomenų kokybę modulių, skirtų darbuotojams, kurie turi pareigą 

nacionaliniu lygmeniu į sistemą įvesti duomenis. 

 

Pakeitimas 116 

Pasiūlymas dėl reglamento 

37 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. „eu-LISA“ nustato automatizuotos 

duomenų kokybės kontrolės mechanizmus 

ir procedūras dėl duomenų, saugomų 

sistemose AIS, [ETIAS], VIS, SIS, bendros 

biometrinių duomenų atitikties nustatymo 

paslaugos (bendra BAP) sistemoje, 

bendroje tapatybės duomenų saugykloje 

(bendroje TDS) ir daugybinių tapatybių 

detektoriuje (DTD). 

1. „eu-LISA“ nustato automatizuotos 

duomenų kokybės kontrolės mechanizmus 

ir procedūras, skirtus duomenims, 

saugomiems sistemose AIS, [ETIAS], VIS, 

SIS, bendros BAP sistemoje ir bendroje 

TDS. 

Or. en 

 

Pakeitimas 117 

Pasiūlymas dėl reglamento 

37 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Į sistemas AIS, [ETIAS], VIS, SIS, 

bendrą BAP sistemą, bendrą TDS ir DTD 

gali būti įvedami tik būtiniausius kokybės 
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standartus atitinkantys duomenys. 

Or. en 

 

Pakeitimas 118 

Pasiūlymas dėl reglamento 

37 straipsnio 2 dalies 1 b pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Jeigu institucija bando įrašyti duomenis, 

kurie neatitinka taikytinų minimalių 

kokybės standartų, ji iš karto gauna iš 

sistemos automatinį perspėjimą, kad 

duomenų negalima įrašyti, kuriame 

pasiūlomi metodai, kaip užtikrinti 

minimalius kokybės standartus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 119 

Pasiūlymas dėl reglamento 

37 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. „eu-LISA“ valstybėms narėms 

reguliariai teikia ataskaitas dėl 

automatizuotos duomenų kokybės 

kontrolės mechanizmų ir procedūrų bei 

bendrų duomenų kokybės rodiklių. Be to, 

„eu-LISA“ Komisijai reguliariai teikia 

ataskaitas dėl atitinkamoms valstybėms 

narėms iškilusių problemų. 

3. „eu-LISA“ valstybėms narėms 

reguliariai teikia ataskaitas dėl 

automatizuotos duomenų kokybės 

kontrolės mechanizmų ir procedūrų bei 

bendrų duomenų kokybės rodiklių.  Be to, 

„eu-LISA“ Komisijai reguliariai teikia 

ataskaitas dėl atitinkamoms valstybėms 

narėms iškilusių problemų. „eu-LISA“ tas 

ataskaitas taip pat teikia Europos 

Parlamentui ir Tarybai, jei jie to prašo. 

Pagal šią dalį teikiamose ataskaitose 

negali būti jokių asmens duomenų.  

Or. en 
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Pakeitimas 120 

Pasiūlymas dėl reglamento 

37 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 37a straipsnis 

 Prieinamumas ir laikas, per kurį turi būti 

pateikiamas atsakymas į užklausą 

 Visi sąveikumo komponentai kuriami ir 

valdomi taip, kad būtų užtikrinta greita, 

sklandi, veiksminga ir kontroliuojama 

prieiga, visapusiškas jų prieinamumas, 

kaip nustatyta 53 straipsnio 1 dalyje, o 

laikas, per kurį pateikiamas atsakymas, 

atitiktų valstybių narių institucijų 

operatyvinius poreikius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 121 

Pasiūlymas dėl reglamento 

38 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. UPF standartas naudojamas kuriant 

sistemas AIS ir [ETIAS], Europos 

paieškos portalą, bendrą TDS, DTD ir, jei 

reikia, „eu-LISA“ ar bet kuriai kitai ES 

įstaigai kuriant naujus teisingumo ir vidaus 

reikalų srities informacijos mainų šablonus 

ir informacines sistemas. 

2. UPF standartas naudojamas kuriant 

sistemas AIS ir [ETIAS], EPP, bendrą 

TDS, DTD, jei įmanoma, ir, jei reikia, „eu-

LISA“ ar bet kuriai kitai Sąjungos 

agentūrai kuriant naujus teisingumo ir 

vidaus reikalų srities informacijos mainų 

šablonus ir Sąjungos informacines 

sistemas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 122 

Pasiūlymas dėl reglamento 

38 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Gali būti svarstoma galimybė UPF 

standartą taikyti sistemoms VIS ir SIS bei 

jau sukurtiems ar naujiems 

tarpvalstybinių informacijos mainų 

šablonams, taip pat valstybių narių ar 

asocijuotųjų šalių sukurtoms teisingumo 

ir vidaus reikalų informacinėms 

sistemoms. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši nuostata neturi teisinės galios, todėl reglamento tekstui nepriklauso. Ją, tiesą sakant, 

siūloma perkelti į konstatuojamąją dalį. 

 

Pakeitimas 123 

Pasiūlymas dėl reglamento 

39 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Centrinė ataskaitų ir statistinių 

duomenų saugykla (CASS) sukuriama 

siekiant padėti įgyvendinti sistemų AIS, 

VIS, [ETIAS] ir SIS tikslus, taip pat 

politiniais, veiklos ir duomenų kokybės 

užtikrinimo tikslais rinkti tarpsisteminius 

statistinius duomenis ir teikti analitines 

ataskaitas. 

1. Centrinė ataskaitų ir statistinių 

duomenų saugykla (CASS) sukuriama 

siekiant padėti įgyvendinti sistemų AIS, 

VIS, [ETIAS] ir SIS tikslus, taip pat 

politiniais, veiklos ir duomenų kokybės 

užtikrinimo tikslais teikti tarpsisteminius 

statistinius duomenis ir analitines 

ataskaitas.  

Or. en 

Pagrindimas 

Žodis „rinkti“ galėtų būti netinkamai suprantamas, kaip reiškiantis, kad vykdomas tam tikros 

rūšies papildomas duomenų tvarkymas. 

 

Pakeitimas 124 

Pasiūlymas dėl reglamento 

39 straipsnio 2 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Europolui gali būti suteikiama 

prieiga prie CASS, kad jis įvykdytų jam 

Reglamento (ES) 2016/794 4 straipsnyje 

nurodytas užduotis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 125 

Pasiūlymas dėl reglamento 

39 straipsnio 2 dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b. Europos sienų ir pakrančių 

apsaugos agentūrai gali būti suteikiama 

prieiga prie CASS, kad ji įvykdytų jai 

Reglamento (ES) 2016/1624 8 straipsnyje 

nurodytas užduotis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 126 

Pasiūlymas dėl reglamento 

39 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. „eu-LISA“ duomenis paverčia 

anoniminiais ir tokius anoniminius 

duomenis įrašo į CASS. Duomenys 

automatiškai paverčiami anoniminiais. 

3. „eu-LISA“ duomenis paverčia 

anoniminiais ir tokius anoniminius 

duomenis įrašo į CASS. Duomenys 

automatiškai paverčiami anoniminiais. 

„eu-LISA“ darbuotojams nesuteikiama 

tiesioginė prieiga prie Sąjungos 

informacinėse sistemose arba sąveikumo 

komponentuose saugomų asmens 

duomenų. 

Or. en 



 

PE622.263v03-00 60/94 PR\1159909LT.docx 

LT 

Pagrindimas 

Nuostata dėl „eu-LISA“ darbuotojų pateikiama Komisijos pasiūlytoje 47 konstatuojamojoje 

dalyje. Atsižvelgiant į tai, kad konstatuojamosios dalys neturi teisinės galios, nuostatą reikėtų 

įtraukti į straipsnį. 

 

Pakeitimas 127 

Pasiūlymas dėl reglamento 

39 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Iš CASS laikomų duomenų neturi būti 

įmanoma nustatyti asmens tapatybės. 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši dalis pridedama kaip svarbi apsaugos priemonė. 

 

Pakeitimas 128 

Pasiūlymas dėl reglamento 

39 straipsnio 4 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) centrinė infrastruktūra, apimanti 

duomenų saugyklą, kurioje duomenis 

galima paversti anoniminiais; 

a) centrinė infrastruktūra, apimanti 

duomenų saugyklą ir mechanizmą, 

užtikrinantį galimybę duomenis paversti 

anoniminiais ir juos saugoti toje 

saugykloje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 129 

Pasiūlymas dėl reglamento 

40 straipsnio 3 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) Europos sienų ir pakrančių a) Europos sienų ir pakrančių 
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apsaugos agentūra pagal Reglamento (EB) 

Nr. 45/2001 2 straipsnio b punktą laikoma 

duomenų valdytoju, kiek tai susiję su 

ETIAS centrinės sistemos asmens 

duomenų tvarkymu; 

apsaugos agentūra pagal Reglamento (EB) 

Nr. 45/2001 2 straipsnio d punktą laikoma 

duomenų valdytoju, kiek tai susiję su 

ETIAS centrinės sistemos asmens 

duomenų tvarkymu; 

Or. en 

Pagrindimas 

Ištaisoma klaida versijoje anglų kalba. Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio d punkte 

apibrėžiama sąvoka „duomenų valdytojas“. 

 

Pakeitimas 130 

Pasiūlymas dėl reglamento 

40 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 45/2001 duomenų valdytoju, kiek tai 

susiję su sąveikumo komponentų 

informacijos saugumo valdymu, laikoma 

„eu-LISA“. 

Or. en 

Pagrindimas 

Suderinama su ETIAS tekstu. 

 

Pakeitimas 131 

Pasiūlymas dėl reglamento 

41 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 

straipsnio e punktą duomenų tvarkytoju, 

kiek tai susiję su asmens duomenų 

tvarkymu bendroje TDS, laikoma „eu-

LISA“. 

Pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 

straipsnio e punktą duomenų tvarkytoju, 

kiek tai susiję su asmens duomenų 

tvarkymu bendroje biometrinėje sistemoje, 

TDS ir DTD, laikoma „eu-LISA“.  
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Or. en 

Pagrindimas 

Reikia pridėti du trūkstamus sąveikumo komponentus, kuriuose vyksta duomenų tvarkymas. 

EPP pridėti nereikia, nes jame netvarkomi jokie asmens duomenys. 

 

Pakeitimas 132 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Ir „eu-LISA“, ir valstybių narių 

institucijos užtikrina, kad taikant šį 

reglamentą būtų garantuojamas asmens 

duomenų tvarkymo saugumas. „eu-LISA“, 

[ETIAS centrinis padalinys] ir valstybių 

narių institucijos bendradarbiauja 

vykdydami su duomenų saugumu 

susijusias užduotis. 

1. „eu-LISA“, valstybių narių 

institucijos ir Europolas užtikrina, kad 

taikant šį reglamentą būtų garantuojamas 

asmens duomenų tvarkymo saugumas. „eu-

LISA“, [ETIAS centrinis padalinys], 

Europolas ir valstybių narių institucijos 

bendradarbiauja vykdydami su duomenų 

saugumu susijusias užduotis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Duomenis taip pat tvarko Europolas, todėl jį reikėtų nurodyti šiame straipsnyje. Formuluotė 

„taikant šį reglamentą“ nėra aiški. 

 

Pakeitimas 133 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) nesuteikti neįgaliotiems asmenims 

prieigos prie duomenų tvarkymo įrangos 

ir įrenginių; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Suderinama su AIS 43 straipsniu. 

 

Pakeitimas 134 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) užkirsti kelią tam, kad leidimo 

neturintys asmenys, kurie naudojasi 

duomenų perdavimo įranga, naudotųsi 

automatizuotomis duomenų tvarkymo 

sistemomis; 

Or. en 

Pagrindimas 

Suderinama su AIS 43 straipsniu. 

 

Pakeitimas 135 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio 3 dalies h a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ha) užtikrinti, kad nutrūkus įdiegtų 

sistemų darbui būtų galima atkurti 

normalų jų veikimą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Suderinama su AIS 43 straipsniu. 

 

Pakeitimas 136 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio 3 h b punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 hb) užtikrinti patikimumą ir šiuo tikslu 

visada tinkamai pranešti apie bet kokias 

sąveikumo komponentų funkcionavimo 

klaidas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Suderinama su AIS 43 straipsniu. 

 

Pakeitimas 137 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės imasi 3 dalyje 

nurodytoms priemonėms lygiaverčių 

saugumo priemonių, susijusių su asmens 

duomenų tvarkymu, kurį atlieka prieigos 

prie bet kurio sąveikumo komponento teisę 

turinti institucija. 

4. Valstybės narės, Europolas ir 

ETIAS centrinis padalinys imasi 3 dalyje 

nurodytoms priemonėms lygiaverčių 

saugumo priemonių, susijusių su asmens 

duomenų tvarkymu, kurį atlieka prieigos 

prie bet kurio sąveikumo komponento teisę 

turinti institucija. 

Or. en 

 

Pakeitimas 138 

Pasiūlymas dėl reglamento 

43 straipsnio pavadinimas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

SIS duomenų konfidencialumas Duomenų konfidencialumas 

Or. en 

Pagrindimas 

Neaišku, kodėl prievolė užtikrinti duomenų konfidencialumą turėtų būti taikoma tik SIS 
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duomenims. 

 

Pakeitimas 139 

Pasiūlymas dėl reglamento 

43 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstybė narė profesinę 

paslaptį ar kitas lygiavertes 

konfidencialumo pareigas 

reglamentuojančias taisykles pagal savo 

nacionalinę teisę taiko visiems per kurį 

nors sąveikumo komponentą prie SIS 

duomenų prisijungusiems ir su jais 

dirbantiems asmenims ir įstaigoms. Ši 

prievolė taip pat taikoma tiems asmenims 

išėjus iš tarnybos ar darbo arba toms 

įstaigoms nutraukus savo veiklą. 

1. Kiekviena valstybė narė profesinę 

paslaptį ar kitas lygiavertes 

konfidencialumo pareigas 

reglamentuojančias taisykles pagal savo 

nacionalinę teisę taiko visiems per kurį 

nors sąveikumo komponentą prie SIS 

duomenų prisijungusiems ir su jais 

dirbantiems asmenims ir įstaigoms. Ši 

prievolė taip pat taikoma tiems asmenims 

išėjus iš tarnybos ar darbo arba toms 

įstaigoms nutraukus savo veiklą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 140 

Pasiūlymas dėl reglamento 

43 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nedarydama poveikio Europos 

Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir 

kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 17 

straipsniui, „eu-LISA“ visiems su SIS 

duomenimis dirbantiems savo 

darbuotojams taiko atitinkamas profesinę 

paslaptį ar kitas lygiavertes 

konfidencialumo pareigas 

reglamentuojančias taisykles, palyginamas 

su šio reglamento 1 straipsnyje nustatytais 

standartais. Ši prievolė taip pat taikoma 

tiems asmenims išėjus iš tarnybos ar darbo 

arba nutraukus savo veiklą. 

2. Nedarydama poveikio Europos 

Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir 

kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 17 

straipsniui, „eu-LISA“ visiems su SIS 

duomenimis dirbantiems savo 

darbuotojams taiko atitinkamas profesinę 

paslaptį ar kitas lygiavertes 

konfidencialumo pareigas 

reglamentuojančias taisykles, palyginamas 

su šio straipsnio 1 dalyje nustatytais 

standartais. Ši prievolė taip pat taikoma 

tiems asmenims išėjus iš tarnybos ar darbo 

arba nutraukus savo veiklą. 

Or. en 
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Pakeitimas 141 

Pasiūlymas dėl reglamento 

43 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Jeigu „eu-LISA“ arba valstybė 

narė bendradarbiauja su išorės rangovais 

vykdydama bet kurią su sąveikumo 

komponentais susijusią užduotį, ji atidžiai 

stebi rangovo veiklą siekdama užtikrinti 

atitiktį visoms šio reglamento nuostatoms, 

visų pirma įskaitant saugumą, 

konfidencialumą ir duomenų apsaugą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 142 

Pasiūlymas dėl reglamento 

44 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Nedarant poveikio pranešimui ir 

informacijai apie asmens duomenų 

saugumo pažeidimus pagal Reglamento 

(ES) 2016/679 33 straipsnį, Direktyvos 

(ES) 2016/680 30 straipsnį arba abu šiuos 

straipsnius, valstybės narės praneša apie 

saugumo incidentus Komisijai, „eu-LISA“ 

ir Europos duomenų apsaugos priežiūros 

pareigūnui. Jeigu įvyksta su sąveikumo 

komponentų centrine sistema susijęs 

saugumo incidentas, „eu-LISA“ praneša 

apie tai Komisijai ir Europos duomenų 

apsaugos priežiūros pareigūnui. 

3. Nedarant poveikio pranešimui ir 

informacijai apie asmens duomenų 

saugumo pažeidimus pagal Reglamento 

(ES) 2016/679 33 straipsnį, Direktyvos 

(ES) 2016/680 30 straipsnį arba abu šiuos 

straipsnius, valstybės narės ir Europolas 

nedelsdami praneša apie bet kokius 

saugumo incidentus Komisijai, „eu-LISA“ 

ir Europos duomenų apsaugos priežiūros 

pareigūnui. Jeigu įvyksta su sąveikumo 

komponentų centrine sistema susijęs 

saugumo incidentas, „eu-LISA“ praneša 

apie tai Komisijai ir Europos duomenų 

apsaugos priežiūros pareigūnui. 

Or. en 
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Pakeitimas 143 

Pasiūlymas dėl reglamento 

44 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Informacija apie saugumo 

incidentą, kuris paveikė arba gali paveikti 

sąveikumo komponentų veikimą arba 

duomenų prieinamumą, vientisumą ir 

konfidencialumą, pateikiama valstybėms 

narėms ir pranešama laikantis incidentų 

valdymo plano, kurį turi parengti „eu-

LISA“. 

4. Informacija apie saugumo 

incidentą, kuris paveikė arba gali paveikti 

sąveikumo komponentų veikimą arba 

duomenų prieinamumą, vientisumą ir 

konfidencialumą, nedelsiant pateikiama 

valstybėms narėms, prireikus ETIAS 

centriniam padaliniui ir Europolui, ir 

pranešama laikantis incidentų valdymo 

plano, kurį turi parengti „eu-LISA“. 

Or. en 

 

Pakeitimas 144 

Pasiūlymas dėl reglamento 

44 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Įvykus saugumo incidentui 

atitinkamos valstybės narės ir „eu-LISA“ 

bendradarbiauja. Komisija įgyvendinimo 

aktais išsamiai aprašo tokio 

bendradarbiavimo procedūrą. Tie 

įgyvendinimo aktai priimami laikantis 64 

straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 

procedūros. 

5. Įvykus saugumo incidentui 

atitinkamos valstybės narės, ETIAS 

centrinis padalinys, Europolas ir „eu-

LISA“ bendradarbiauja. Komisija 

įgyvendinimo aktais išsamiai aprašo tokio 

bendradarbiavimo procedūrą. Tie 

įgyvendinimo aktai priimami laikantis 64 

straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 

procedūros.  

Or. en 

Pagrindimas 

Tekstą siūloma suderinti su ETIAS tekstu. 

 

Pakeitimas 145 

Pasiūlymas dėl reglamento 

45 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės ir atitinkamos ES įstaigos 

užtikrina, kad kiekviena institucija, turinti 

prieigos prie sąveikumo komponentų teisę, 

imtųsi priemonių, kurios yra būtinos 

stebėti, kaip yra laikomasi šio reglamento, 

ir prireikus bendradarbiautų su priežiūros 

institucijomis. 

Valstybės narės ir atitinkamos Sąjungos 

agentūros užtikrina, kad kiekviena 

institucija, turinti prieigos prie sąveikumo 

komponentų teisę, imtųsi priemonių, kurios 

yra būtinos stebėti, kaip yra laikomasi šio 

reglamento, ir bendradarbiautų su 

priežiūros institucijomis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 146 

Pasiūlymas dėl reglamento 

45 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 45a straipsnis 

 Sankcijos 

 Valstybės narės nustato sankcijų už šio 

reglamento pažeidimus taikymo taisykles 

ir imasi visų priemonių, kurios būtinos jų 

įgyvendinimui užtikrinti. Nustatytos 

sankcijos turi būti veiksmingos, 

proporcingos ir atgrasomos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 147 

Pasiūlymas dėl reglamento 

45 b straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 45 b straipsnis 

 Atsakomybė 

 1.  Nedarant poveikio teisei gauti 

žalos atlyginimą iš duomenų valdytojo ar 

duomenų tvarkytojo ir jų atsakomybei 

pagal reglamentus (EB) Nr. 45/2001 ir 
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(ES) 2016/679 bei Direktyvą (ES) 

2016/680: 

 a)  bet kuris asmuo ar valstybė narė, 

patyrę materialinę arba nematerialinę 

žalą dėl valstybės narės atliktos neteisėtos 

duomenų tvarkymo operacijos ar bet 

kurio kito veiksmo, nesuderinamo su šiuo 

reglamentu, turi teisę gauti žalos 

atlyginimą iš tos valstybės narės; 

 b)  bet kuris asmuo ar valstybė narė, 

patyrę materialinę arba nematerialinę 

žalą dėl bet kurio „eu-LISA“ veiksmo, 

nesuderinamo su šiuo reglamentu, turi 

teisę gauti žalos atlyginimą iš „eu-LISA“. 

„eu-LISA“ taip pat atsako už neteisėtas 

asmens duomenų tvarkymo operacijas 

atsižvelgiant į jos vykdomas duomenų 

tvarkytojo arba, kai taikytina, duomenų 

valdytojo funkcijas. 

 Atitinkama valstybė narė arba „eu-LISA“ 

visiškai arba iš dalies atleidžiamos nuo 

atsakomybės, jei įrodo, kad jos nėra 

atsakingos už įvykį, dėl kurio buvo 

padaryta ta žala. 

 2. Jeigu dėl to, kad valstybė narė nesilaiko 

savo įsipareigojimų pagal šį reglamentą, 

padaroma žala sąveikumo 

komponentams, ta valstybė narė yra 

atsakinga už šią žalą, šios nuostatos 

netaikant tais atvejais ir ta apimtimi, 

kuria „eu-LISA“ arba kita valstybė narė, 

kuriai taikomas reglamentas, nesiėmė 

pagrįstų priemonių, kad neleistų tai žalai 

atsirasti arba kuo labiau sumažintų jos 

poveikį. 

 3. Kompensacijos reikalavimus valstybei 

narei už 1 ir 2 dalyse nurodytą žalą 

reglamentuoja pažeidimu kaltinamos 

valstybės narės nacionalinė teisė. 

Duomenų valdytojui arba „eu-LISA“ 

pateiktiems reikalavimams atlyginti 1 ir 2 

dalyse nurodytą žalą taikomos Sutartyse 

nustatytos sąlygos. 

Or. en 
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Pakeitimas 148 

Pasiūlymas dėl reglamento 

46 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nedarant poveikio Reglamento 

(EB) Nr. 45/2001 11 ir 12 straipsniuose ir 

Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 

straipsniuose nustatytai teisei gauti 

informaciją, asmenims, kurių duomenys 

saugomi bendros biometrinių duomenų 

atitikties nustatymo paslaugos sistemoje, 

bendroje tapatybės duomenų saugykloje ar 

daugybinių tapatybių detektoriuje, jų 

duomenų surinkimo metu institucija, 

renkanti duomenis, praneša apie asmens 

duomenų tvarkymą šio reglamento 

tikslais, be kita ko nurodydama 

atitinkamų duomenų valdytojų tapatybę ir 

kontaktinius duomenis, ir apie 

procedūras, leidžiančias pasinaudoti teise 

susipažinti su duomenimis, reikalauti juos 

ištaisyti ar ištrinti, taip pat jiems nurodo 

Europos duomenų apsaugos priežiūros 

pareigūno bei valstybės narės 

nacionalinės priežiūros institucijos, 

atsakingos už duomenų rinkimą, 

kontaktinius duomenis. 

1. Institucija, renkanti asmenų, kurių 

duomenys saugomi bendros biometrinių 

duomenų atitikties nustatymo paslaugos 

sistemoje, bendroje tapatybės duomenų 

saugykloje ar daugybinių tapatybių 

detektoriuje, duomenis, pateikia jiems 

informaciją, kurios reikalaujama pagal 

Reglamento (EB) Nr. 45/2001 11 ir 12 

straipsnius ir Reglamento (ES) 2016/679 

12, 13 ir 14 straipsnius, ir tai daro 

laikydamasi minėtų nuostatų. Institucija 

informaciją pateikia tokių asmenų 

duomenų rinkimo metu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 149 

Pasiūlymas dėl reglamento 

47 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Bet kuris asmuo, norėdamas 

pasinaudoti savo teisėmis pagal 

Reglamento (EB) 45/2001 13, 14, 15 ir 16 

straipsnius ir Reglamento (ES) 2016/679 

15, 16, 17 ir 18 straipsnius, turi teisę 

1. Bet kuris asmuo, norėdamas 

pasinaudoti savo teisėmis dėl asmens 

duomenų tvarkymo TDS, bendroje BAP 

sistemoje ir DTD pagal Reglamento (EB) 

45/2001 13, 14, 15 ir 16 straipsnius ir 
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kreiptis į valstybę narę, atsakingą už 

rankinį skirtingų tapatybių tikrinimą, arba į 

bet kurią valstybę narę, kuri jo prašymą 

išnagrinėja ir į jį atsako. 

Reglamento (ES) 2016/679 15, 16, 17 ir 18 

straipsnius, turi teisę kreiptis į valstybę 

narę, atsakingą už rankinį skirtingų 

tapatybių tikrinimą, arba į bet kurią kitą 

valstybę narę, kuri jo prašymą išnagrinėja 

ir į jį atsako. 

Or. en 

 

Pakeitimas 150 

Pasiūlymas dėl reglamento 

47 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Už rankinį skirtingų tapatybių 

tikrinimą atsakinga valstybė narė, kaip 

nurodyta 29 straipsnyje, arba valstybė narė, 

kuriai buvo pateiktas prašymas, į tokius 

prašymus atsako per 45 dienas nuo jų 

gavimo. 

2. Už rankinį skirtingų tapatybių 

tikrinimą atsakinga valstybė narė, kaip 

nurodyta 29 straipsnyje, arba valstybė narė, 

kuriai buvo pateiktas prašymas, į tokius 

prašymus atsako kuo skubiau ir ne vėliau 

kaip per 45 dienas nuo jų gavimo. 

Or. en 

 

Pakeitimas 151 

Pasiūlymas dėl reglamento 

47 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Jeigu prašymas ištaisyti ar ištrinti 

asmens duomenis pateikiamas valstybei 

narei, kuri nėra atsakinga valstybė narė, 

prašymą gavusi valstybė narė per septynias 

dienas kreipiasi į atsakingos valstybės 

narės institucijas ir atsakinga valstybė narė 

per 30 dienų nuo tokio kreipimosi patikrina 

duomenų tikslumą ir duomenų tvarkymo 

teisėtumą. 

3. Jeigu prašymas suteikti prieigą, 

ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis 

pateikiamas valstybei narei, kuri nėra 

atsakinga valstybė narė, prašymą gavusi 

valstybė narė per septynias dienas kreipiasi 

į atsakingos valstybės narės institucijas ir 

atsakinga valstybė narė kuo skubiau ir ne 

vėliau kaip per 30 dienų nuo tokio 

kreipimosi patikrina duomenų tikslumą ir 

duomenų tvarkymo teisėtumą. 

Or. en 
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Pakeitimas 152 

Pasiūlymas dėl reglamento 

47 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jeigu išnagrinėjus nustatoma, kad 

daugybinių tapatybių detektoriuje (DTD) 

saugomi duomenys yra faktiškai netikslūs 

arba buvo įrašyti neteisėtai, atsakinga 

valstybė narė arba, jei taikytina, valstybė 

narė, kuriai buvo pateiktas prašymas, šiuos 

duomenis ištaiso arba ištrina. 

4. Jeigu išnagrinėjus nustatoma, kad 

bendroje CIR, bendroje TDS ir DTD 

saugomi duomenys yra faktiškai netikslūs 

arba buvo įrašyti neteisėtai, atsakinga 

valstybė narė arba, jei taikytina, valstybė 

narė, kuriai buvo pateiktas prašymas, šiuos 

duomenis nedelsdama ištaiso arba ištrina. 

Or. en 

 

Pakeitimas 153 

Pasiūlymas dėl reglamento 

47 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Jeigu atsakinga valstybė narė 

pakeičia daugybinių tapatybių detektoriaus 

duomenis jų galiojimo laikotarpiu, 

atsakinga valstybė narė atlieka 27 

straipsnyje ir, kai taikoma, 29 straipsnyje 

nustatytą duomenų tvarkymą, kad būtų 

nustatyta, ar pakeisti duomenys turi būti 

susieti. Jeigu sutvarkius duomenis atitikčių 

nenustatoma, atsakinga valstybė narė arba, 

kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė 

ištrina duomenis iš tapatybės patvirtinimo 

bylos. Jeigu sutvarkius duomenis 

automatiniu būdu nustatyta viena ar kelios 

atitiktys, atsakinga valstybė narė pagal 

atitinkamas šio reglamento nuostatas 

sukuria arba atnaujina atitinkamą sąsają. 

5. Jeigu atsakinga valstybė narė 

pakeičia tapatybės duomenų saugyklos, 

bendros biometrinių duomenų atitikties 

nustatymo paslaugos ar daugybinių 

tapatybių detektoriaus duomenis jų 

galiojimo laikotarpiu, atsakinga valstybė 

narė atlieka 27 straipsnyje ir, kai taikoma, 

29 straipsnyje nustatytą duomenų 

tvarkymą, kad būtų nustatyta, ar pakeisti 

duomenys turi būti susieti. Jeigu sutvarkius 

duomenis atitikčių nenustatoma, atsakinga 

valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą 

gavusi valstybė narė ištrina duomenis iš 

tapatybės patvirtinimo bylos. Jeigu 

sutvarkius duomenis automatiniu būdu 

nustatyta viena ar kelios atitiktys, atsakinga 

valstybė narė pagal atitinkamas šio 

reglamento nuostatas sukuria arba 

atnaujina atitinkamą sąsają. 

Or. en 
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Pakeitimas 154 

Pasiūlymas dėl reglamento 

47 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Jeigu atsakinga valstybė narė arba, 

kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė 

nesutinka, kad duomenys, saugomi DTD, 

yra faktiškai netikslūs arba buvo įrašyti 

neteisėtai, ta valstybė narė nedelsdama 

priima administracinį sprendimą, kuriame 

atitinkamam asmeniui raštu paaiškina, 

kodėl ji nėra pasirengusi ištaisyti arba 

ištrinti su juo susijusių duomenų. 

6. Jeigu atsakinga valstybė narė arba, 

kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė 

nesutinka, kad duomenys, saugomi 

bendroje tapatybės duomenų 

saugykloje, bendroje biometrinių 

duomenų atitikties nustatymo 

paslaugoje ir daugybinių tapatybių 

detektoriuje (DTD), yra faktiškai netikslūs 

arba buvo įrašyti neteisėtai, ta valstybė 

narė nedelsdama priima administracinį 

sprendimą, kuriame atitinkamam asmeniui 

raštu paaiškina, kodėl ji nėra pasirengusi 

ištaisyti arba ištrinti su juo susijusių 

duomenų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 155 

Pasiūlymas dėl reglamento 

47 straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Šiame sprendime atitinkamam 

asmeniui taip pat pateikiama informacija, 

paaiškinanti galimybę apskųsti dėl 3 dalyje 

nurodyto prašymo priimtą sprendimą, 

prireikus informacija, kaip pateikti ieškinį 

arba skundą kompetentingoms 

institucijoms arba teismams, ir informacija 

apie pagalbą, įskaitant kompetentingų 

nacionalinių priežiūros institucijų pagalbą. 

7. Šiame sprendime atitinkamam 

asmeniui taip pat pateikiama informacija, 

paaiškinanti galimybę apskųsti dėl 3 dalyje 

nurodyto prašymo priimtą sprendimą, 

prireikus informacija, kaip pateikti ieškinį 

arba skundą kompetentingoms 

institucijoms arba teismams, ir informacija 

apie pagalbą, įskaitant kompetentingų 

nacionalinių priežiūros institucijų pagalbą 

kartu su jų kontaktiniais duomenimis. 

Or. en 
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Pakeitimas 156 

Pasiūlymas dėl reglamento 

48 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Asmens duomenys, saugomi sąveikumo 

komponento sistemoje arba prieinami per 

jį, neperduodami ir prieiga prie jų 

nesuteikiama trečiosioms šalims, 

tarptautinėms organizacijoms ar privatiems 

subjektams, išskyrus perdavimą 

Interpolui [ETIAS reglamento 18 

straipsnio 2 dalies b ir m punktuose] 

nurodyto automatizuoto tvarkymo tikslu 

arba Reglamento (ES) 2016/399 8 

straipsnio 2 punkto tikslais. Toks asmens 

duomenų perdavimas Interpolui atitinka 

Reglamento (EB) Nr. 45/2001 9 straipsnio 

ir Reglamento (ES) 2016/679 V skyriaus 

nuostatas. 

Nedarant poveikio [ETIAS reglamento 

55 straipsniui], Reglamento (ES) 

2017/2226 44 straipsniui, Reglamento 

(EB) Nr. 676/2008 31 straipsniui ir 

paieškai duomenų Interpolo duomenų 

bazėse per EPP pagal šio reglamento 9 

straipsnio 5 dalį, asmens duomenys, 

saugomi sąveikumo komponento sistemoje 

arba prieinami per jį, neperduodami ir 

prieiga prie jų nesuteikiama trečiosioms 

šalims, tarptautinėms organizacijoms ar 

privatiems subjektams. Asmens duomenų 

perdavimas Interpolui atitinka Reglamento 

(EB) Nr. 45/2001 9 straipsnio ir 

Reglamento (ES) 2016/679 V skyriaus 

nuostatas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikėtų pateikti nuorodas į nuostatas, kuriose numatytas duomenų perdavimas iš atitinkamų 

IT sistemų. Be to, reikėtų pateikti nuorodą tik į naują nuostatą dėl perdavimų šiame 

reglamente, t. y. užklausų dėl Interpolo duomenų teikimą per EPP. Automatizuoto tvarkymo 

siekiant įvertinti paraišką dėl kelionės leidimo teisinis pagrindas numatytas ETIAS 

reglamente, todėl čia turėtų būti išbrauktas. 

 

Pakeitimas 157 

Pasiūlymas dėl reglamento 

49 straipsnio -1 dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, 

kad Reglamento (ES) 2016/679 51 

straipsnio 1 dalyje nurodyta priežiūros 

institucija nepriklausomai stebėtų, ar 

atitinkama valstybė narė teisėtai tvarko 

asmens duomenis pagal šį reglamentą. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 158 

Pasiūlymas dėl reglamento 

49 straipsnio -1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1a. Kiekviena valstybė narė užtikrina, 

kad pagal Direktyvą (ES) 2016/680 priimti 

nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai 

taip pat būtų taikomi jų policijos ir 

paskirtųjų institucijų prieigai prie 

sąveikumo komponentų, be kita ko, 

asmenų, prie kurių duomenų prieiga 

suteikta, teisių atžvilgiu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 159 

Pasiūlymas dėl reglamento 

49 straipsnio -1 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1b. Direktyvos (ES) 2016/680 41 

straipsnio 1 dalyje nurodyta priežiūros 

institucija stebi valstybių narių policijos ir 

paskirtųjų institucijų prieigos prie asmens 

duomenų teisėtumą. Atitinkamai taikomos 

šio reglamento 49 straipsnio 2 ir 2a dalys. 

Or. en 

 

Pakeitimas 160 

Pasiūlymas dėl reglamento 

49 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Priežiūros institucija arba 1. Priežiūros institucija arba 
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institucijos, paskirtos pagal Reglamento 

(ES) 2016/679 49 straipsnį, užtikrina, kad 

ne rečiau kaip kas ketverius metus laikantis 

atitinkamų tarptautinių audito standartų 

būtų atliekamas atsakingų nacionalinių 

institucijų vykdytų duomenų tvarkymo 

operacijų auditas. 

institucijos, paskirtos pagal Reglamento 

(ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalį, 

užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius 

metus laikantis atitinkamų tarptautinių 

audito standartų būtų atliekamas atsakingų 

nacionalinių institucijų vykdytų duomenų 

tvarkymo operacijų auditas. Į šio audito 

rezultatus gali būti atsižvelgta pagal 

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1053/20131a 

sukurtą mechanizmą atliekamuose 

vertinimuose. Reglamento (ES) 2016/679 

51 straipsnio 1 dalyje nurodytos priežiūros 

institucijos kasmet skelbia prašymų 

ištaisyti, papildyti ar ištrinti duomenis ar 

apriboti jų tvarkymą skaičių, veiksmus, 

kurių imtasi vėliau, ir ištaisymų, 

papildymų ir ištrynimų ir tvarkymo 

apribojimų, padarytų atsižvelgiant į 

atitinkamų asmenų pateiktus prašymus, 

skaičių. 

 __________________ 

 1a 2013 m. spalio 7 d. Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo 

sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma 

Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos 

mechanizmas, ir panaikinamas 1998 m. 

rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto 

sprendimas, įsteigiantis Šengeno 

įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį 

komitetą (OL L 295, 2013 11 6, p. 27). 

Or. en 

 

Pakeitimas 161 

Pasiūlymas dėl reglamento 

49 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės užtikrina, kad jų 

priežiūros institucija turėtų pakankamai 

išteklių šiuo reglamentu jai pavestoms 

užduotims atlikti. 

2. Valstybės narės užtikrina, kad 

priežiūros institucija turėtų pakankamai 

išteklių šiuo reglamentu jai patikėtoms 

užduotims atlikti ir galimybę gauti 

asmenų, turinčių pakankamai žinių apie 

biometrinius duomenis, konsultaciją. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 162 

Pasiūlymas dėl reglamento 

49 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Valstybės narės teikia visą 

Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 

dalyje nurodytoms institucijoms prašomą 

informaciją, visų pirma pateikia jai 

informaciją apie veiklą, vykdytą pagal 

joms šiame reglamente nustatytas 

pareigas. Valstybės narės suteikia 

Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 

dalyje nurodytoms institucijoms prieigą 

prie savo registracijos žurnalų ir leidžia 

joms bet kuriuo metu patekti į visas savo 

patalpas sąveikumo tikslais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 163 

Pasiūlymas dėl reglamento 

50 straipsnio -1 dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Europos duomenų apsaugos priežiūros 

pareigūnas yra atsakingas už „eu-LISA“, 

Europolo ir Europos sienų ir pakrančių 

apsaugos agentūros pagal šį reglamentą 

vykdomos asmens duomenų tvarkymo 

veiklos stebėseną ir užtikrinimą, kad tokia 

veikla būtų vykdoma laikantis 

Reglamento (EB) Nr. 45/2001 ir šio 

reglamento. 

Or. en 
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Pakeitimas 164 

Pasiūlymas dėl reglamento 

50 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „eu-LISA“ pateikia Europos duomenų 

apsaugos priežiūros pareigūno prašomą 

informaciją, suteikia jam prieigą prie visų 

dokumentų ir savo registracijos žurnalų, 

nurodytų 10, 16, 24 ir 36 straipsniuose, ir 

leidžia jam bet kuriuo metu patekti į visas 

savo patalpas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 165 

Pasiūlymas dėl reglamento 

51 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Iškilus konkretiems klausimams, 

kuriems išspręsti reikia valstybių narių 

dalyvavimo, Europos duomenų apsaugos 

priežiūros pareigūnas veikia glaudžiai 

bendradarbiaudamas su nacionalinėmis 

priežiūros institucijomis, visų pirma jeigu 

Europos duomenų apsaugos priežiūros 

pareigūnas arba nacionalinė priežiūros 

institucija nustato didelių valstybių narių 

praktikos neatitikimų arba galimo 

neteisėto duomenų perdavimo sąveikumo 

komponentų ryšių kanalais atvejų, arba 

vienai ar kelioms nacionalinėms 

priežiūros institucijoms pateikus klausimų 

dėl šio reglamento įgyvendinimo ir 

aiškinimo. 

1. Priežiūros institucijos ir Europos 

duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, 

veikdami pagal savo kompetenciją, 

aktyviai bendradarbiauja vykdydami savo 

atitinkamas pareigas ir užtikrina 

koordinuotą sąveikumo komponentų 

naudojimo priežiūrą ir kitų šio reglamento 

nuostatų taikymą. 

Or. en 
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Pakeitimas 166 

Pasiūlymas dėl reglamento 

51 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalyje nurodytais atvejais 

koordinuota priežiūra užtikrinama pagal 
Reglamento (ES) XXXX/2018 [peržiūrėto 

Reglamento 45/2001] 62 straipsnį. 

2. Europos duomenų apsaugos 

priežiūros pareigūnas ir priežiūros 

institucijos keičiasi aktualia informacija, 

padeda vieni kitiems atlikti auditą ir 

patikrinimus, nagrinėja šio reglamento 

aiškinimo ar taikymo sunkumus, 

analizuoja problemas, susijusias su 

nepriklausomos priežiūros vykdymu ar 

naudojimusi duomenų subjekto teisėmis, 

rengia suderintus pasiūlymus dėl 

problemų bendrų sprendimų ir reikiamu 

mastu didina informuotumą apie teises į 

duomenų apsaugą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši dalis – vienintelė pasiūlymo nuostata, kurioje Komisija pateikia nuorodą į pasiūlymą 

peržiūrėti Reglamentą (EB) Nr. 45/2001, o likusioje šio reglamento dalyje ji pateikia nuorodą 

į galiojantį reglamentą. Kadangi naujas reglamentas dar nepriimtas, atrodo, kad labiau tiktų 

išlaikyti nuostatą kaip ir IT sistemose. 

 

Pakeitimas 167 

Pasiūlymas dėl reglamento 

51 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. 2 dalyje nurodytu tikslu priežiūros 

institucijos ir Europos duomenų apsaugos 

priežiūros pareigūnas ne rečiau kaip du 

kartus per metus rengia posėdžius 

Europos duomenų apsaugos valdyboje, 

įsteigtoje Reglamentu (ES) 2016/679 

(toliau – Europos duomenų apsaugos 

valdyba). Šių posėdžių išlaidas sumoka ta 

valdyba, kuri juos taip pat organizuoja. 

Pirmame posėdyje patvirtinamos darbo 

tvarkos taisyklės. Tolesni darbo metodai 
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rengiami bendrai, atsižvelgiant į poreikį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 168 

Pasiūlymas dėl reglamento 

51 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b. Europos duomenų apsaugos 

valdyba nusiunčia bendrą veiklos 

ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, 

Komisijai, Europolui, Europos sienų ir 

pakrančių apsaugos agentūrai ir „eu-

LISA“ praėjus dvejiems metams nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos ir vėliau 

tokią ataskaitą siunčia kas dvejus metus. 

Toje ataskaitoje yra kiekvienai valstybei 

narei skirtas skyrius, kurį parengia tos 

valstybės narės priežiūros institucija. 

Or. en 

 

Pakeitimas 169 

Pasiūlymas dėl reglamento 

52 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. „eu-LISA“ savo techninėse stotyse 

suteikia sąveikumo komponentams 

prieglobą ir užtikrina, kad šiame 

reglamente nustatytos funkcijos būtų 

vykdomos laikantis 53 straipsnio 1 dalyje 

nurodytų saugumo, prieinamumo, kokybės 

ir operatyvumo sąlygų. 

2. „eu-LISA“ savo techninėse stotyse 

suteikia sąveikumo komponentams 

prieglobą ir užtikrina, kad šiame 

reglamente nustatytos funkcijos būtų 

vykdomos laikantis 37 ir 37a straipsniuose 

ir 53 straipsnio 1 dalyje nurodytų saugumo, 

prieinamumo, kokybės ir operatyvumo 

sąlygų. 

Or. en 
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Pakeitimas 170 

Pasiūlymas dėl reglamento 

52 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„eu-LISA“ yra atsakinga už sąveikumo 

komponentų kūrimą, bet kokias pritaikymo 

priemones, kurios yra reikalingos siekiant 

užtikrinti sąveikumą tarp sistemų AIS, 

VIS, [ETIAS], SIS ir EURODAC centrinių 

sistemų ir [ECRIS-TCN] ir Europos 

paieškos portalo, bendros biometrinių 

duomenų atitikties nustatymo paslaugos, 

bendros tapatybės duomenų saugyklos ir 

daugybinių tapatybių detektoriaus. 

„eu-LISA“ yra atsakinga už sąveikumo 

komponentų kūrimą, bet kokias pritaikymo 

priemones, kurios yra reikalingos siekiant 

užtikrinti sąveikumą tarp sistemų AIS, 

VIS, [ETIAS], SIS ir EURODAC centrinių 

sistemų ir [ECRIS-TCN] ir EPP, bendros 

BAP, TDS, TDT ir CASS. 

Or. en 

Pagrindimas 

Būtina įterpti atsižvelgiant į 39 straipsnio 2 dalį. 

 

Pakeitimas 171 

Pasiūlymas dėl reglamento 

52 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kūrimas apima techninių specifikacijų 

parengimą ir įgyvendinimą, bandymus ir 

bendrą projekto koordinavimą. 

Kūrimas apima techninių specifikacijų 

parengimą ir įgyvendinimą, bandymus ir 

bendrą projekto valdymą ir koordinavimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 172 

Pasiūlymas dėl reglamento 

53 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiekvienam sąveikumo komponentui 

pradėjus veikti, „eu-LISA“ yra atsakinga 

Kiekvienam sąveikumo komponentui 

pradėjus veikti, „eu-LISA“ yra atsakinga 
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už centrinės sistemos ir vienodų 

nacionalinių sąsajų techninį valdymą. 

Bendradarbiaudama su valstybėmis 

narėmis ji užtikrina, kad visada, remiantis 

sąnaudų ir naudos analize, būtų 

naudojamos geriausios turimos 

technologijos. Be to, „eu-LISA“ yra 

atsakinga už 6, 12, 17, 25 ir 39 

straipsniuose nurodytos ryšių 

infrastruktūros techninį valdymą. 

už sąveikumo komponentų centrinės 

sistemos, įskaitant priežiūrą ir 

technologinę raidą, techninį ir saugumo 

valdymą. Bendradarbiaudama su 

valstybėmis narėmis ji užtikrina, kad 

visada, remiantis sąnaudų ir naudos 

analize, būtų naudojamos geriausios 

turimos technologijos. Be to, „eu-LISA“ 

yra atsakinga už 6, 12, 17, 25 ir 39 

straipsniuose nurodytos ryšių 

infrastruktūros techninį valdymą ir 

saugumą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 173 

Pasiūlymas dėl reglamento 

53 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Sąveikumo komponentų techninis 

valdymas apima visas užduotis, 

reikalingas, kad sąveikumo komponentai 

veiktų visą parą 7 dienas per savaitę pagal 

šį reglamentą, visų pirma vykdant techninę 

priežiūrą ir darant techninius pakeitimus, 

būtinus siekiant užtikrinti, kad 

komponentai veiktų palaikant pakankamą 

techninės kokybės lygį, visų pirma kiek tai 

susiję su laiku, per kurį centrinės 

infrastruktūros turi pateikti atsakymą į 

užklausą, vadovaujantis techninėmis 

specifikacijomis. 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

Or. en 

 

Pakeitimas 174 

Pasiūlymas dėl reglamento 

53 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Sąveikumo komponentų saugumo 

valdymą sudaro visos užduotys, kurios yra 

būtinos siekiant užtikrinti visų sąveikumo 

komponentų vientisumą, konfidencialumą 

ir prieinamumą pagal šį reglamentą, ypač 

prevencinės priemonės, kuriomis 

siekiama išvengti fizinių ir IT saugumo 

incidentų, ir veiksmai, kurie yra būtini 

reaguojant į tokius incidentus ir padėties 

atstatymui įvykus tokiems incidentams, jei 

jų neįmanoma išvengti. 

Or. en 

 

Pakeitimas 175 

Pasiūlymas dėl reglamento 

54 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 54a straipsnis 

 Europolo pareigos 

 1.  Europolas užtikrina užklausų 

Europolo duomenų sistemai per EPP ir 

bendrą bendra BAP tvarkymą ir 

atitinkamai pritaiko savo Užklausų 

Europolo sistemoms (QUEST) sąsają, kad 

ją būtų galima naudoti pagrindinio 

apsaugos lygio duomenims. 

 2.  Europolas yra atsakingas už savo 

tinkamai įgaliotų darbuotojų prieigos prie 

atitinkamai EPP ir bendros TDS ir jų 

naudojimo pagal šį reglamentą valdymą ir 

tvarką ir tų darbuotojų bei jų profilių 

sąrašo sudarymą ir reguliarų jo 

atnaujinimą. 

 3.  Visoms duomenų tvarkymo 

operacijoms, kurias pagal šį reglamentą 

atlieka Europolas, taikomas Reglamentas 

(ES) 2016/794. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 176 

Pasiūlymas dėl reglamento 

55a straipsnio 1 dalis  

Reglamentas (ES) Nr. 2016/399 

8 straipsnio 4a dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Antros linijos patikrinimą atliekantis 

sienos apsaugos pareigūnas, norėdamas 

įvertinti susietų tapatybių skirtumus, 

daugybinių tapatybių detektoriuje 

saugomus duomenis palygina su bendroje 

tapatybės duomenų saugykloje, nurodytoje 

[Reglamento 2018/XX dėl sąveikumo 4 

straipsnio 35 punkte], ir (arba) Šengeno 

informacinėje sistemoje saugomais 

duomenimis ir atlieka papildomą tikrinimą, 

kurio reikia sprendimui dėl statuso ir 

sąsajos spalvos priimti, taip pat sprendimui 

dėl leidimo atvykti arba atsisakymo leisti 

atitinkamam asmeniui atvykti priimti. 

Sienos apsaugos pareigūnas, norėdamas 

įvertinti susietų tapatybių skirtumus, 

daugybinių tapatybių detektoriuje 

saugomus duomenis palygina su bendroje 

tapatybės duomenų saugykloje, nurodytoje 

[Reglamento 2018/XX dėl sąveikumo 4 

straipsnio 35 punkte], ir (arba) Šengeno 

informacinėje sistemoje saugomais 

duomenimis ir atlieka papildomą tikrinimą, 

kurio reikia sprendimui dėl statuso ir 

sąsajos spalvos priimti, taip pat sprendimui 

dėl leidimo atvykti arba atsisakymo leisti 

atitinkamam asmeniui atvykti priimti. 

Or. en 

 

Pakeitimas 177 

Pasiūlymas dėl reglamento 

55b straipsnio 1 dalies 14 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2017/2226 

32 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Prieiga prie AIS, kaip priemonės siekiant 

nustatyti teroristinio nusikaltimo arba kitos 

sunkios nusikalstamos veikos vykdytojo, jų 

padarymu įtariamo asmens arba jų 

spėjamos aukos tapatybę, suteikiama, jeigu 

buvo pateikta užklausa bendrai TDS pagal 

[Reglamento 2018/XX dėl sąveikumo 22 

straipsnį] ir įvykdytos visos 1 ir 1a dalyse 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 
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nurodytos sąlygos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 178 

Pasiūlymas dėl reglamento 

55d straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1) 1 straipsnis papildomas šia dalimi: 1) 2 straipsnis papildomas šia dalimi: 

Or. en 

Pagrindimas 

2 straipsnyje išvardijami VIS tikslai, o 1 straipsnyje nagrinėjamas dalykas ir taikymo sritis. 

 

Pakeitimas 179 

Pasiūlymas dėl reglamento 

55d straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 

2 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Tapatybės, kelionės dokumento ir 

biometrinių duomenų saugojimas bendroje 

tapatybės duomenų saugykloje (bendroje 

TDS), sukurtoje [Reglamento 2018/XX dėl 

sąveikumo 17 straipsniu], to straipsnio 1 

dalyje nurodytomis sąlygomis ir 

galutiniais tikslais supaprastina ir 

palengvina teisingą VIS registruotų 

asmenų tapatybės nustatymą.“ 

2. Tapatybės, kelionės dokumento ir 

biometrinių duomenų saugojimas bendroje 

tapatybės duomenų saugykloje (bendroje 

TDS), sukurtoje [Reglamento 2018/XX dėl 

sąveikumo 17 straipsniu], šio reglamento 

20 straipsnyje nurodytomis sąlygomis ir tik 

tapatybės nustatymo tikslu supaprastina ir 

palengvina teisingą nurodytomis sąlygomis 

VIS registruotų asmenų tapatybės 

nustatymą.“ 

Or. en 
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Pakeitimas 180 

Pasiūlymas dėl reglamento 

56 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) asmens pilietybe, lytimi ir gimimo 

metais; 

b) asmens pilietybe, lytimi ir gimimo 

metais; remiantis šiais duomenimis neturi 

būti sudaromos sąlygos nustatyti asmens 

tapatybę; 

Or. en 

 

Pakeitimas 181 

Pasiūlymas dėl reglamento 

56 straipsnio 3 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) asmens pilietybe, lytimi ir gimimo 

metais; 

a) asmens pilietybe, lytimi ir gimimo 

metais; remiantis šiais duomenimis neturi 

būti sudaromos sąlygos nustatyti asmens 

tapatybę; 

Or. en 

 

Pakeitimas 182 

Pasiūlymas dėl reglamento 

56 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) sąsajų tarp įvairių Sąjungos 

informacinių sistemų skaičiumi; 

Or. en 

 

Pakeitimas 183 

Pasiūlymas dėl reglamento 

56 straipsnio 3 dalies d b punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 db) laikotarpiu, kuriuo geltona sąsaja 

išliko sistemoje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 184 

Pasiūlymas dėl reglamento 

56 straipsnio 3 dalies d c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 dc) laikotarpiu, kuriuo raudona sąsaja 

išlieka sistemoje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 185 

Pasiūlymas dėl reglamento 

59 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Vienų metų laikotarpiu nuo „eu-

LISA“ pranešimo apie baigtą bandymą, 

nurodytą 62 straipsnio 1 dalies b punkte ir 

susijusį su daugybinių tapatybių 

detektoriumi (DTD), ir prieš MID veikimo 

pradžią, ETIAS centrinis padalinys, 

nurodytas [Reglamento (ES) 2016/1624 33 

straipsnio a punkte] yra atsakingas už 

daugybinių tapatybių aptikimą, tikrinant 

sistemose VIS, EURODAC ir SIS 

saugomus duomenis. Daugybinių tapatybių 

aptikimas vykdomas naudojant tik 

biometrinius duomenis pagal šio 

reglamento 27 straipsnio 2 dalį. 

1. Vienų metų laikotarpiu nuo „eu-

LISA“ pranešimo apie baigtą bandymą, 

nurodytą 62 straipsnio 1 dalies b punkte ir 

susijusį su DTD, ir prieš MID veikimo 

pradžią, ETIAS centrinis padalinys, 

nurodytas [Reglamento (ES) 2016/1624 33 

straipsnio a punkte] yra atsakingas už 

daugybinių tapatybių aptikimą, tikrinant 

sistemose VIS, EURODAC, AIS ir SIS 

saugomus duomenis. Daugybinių tapatybių 

aptikimas vykdomas naudojant tik 

biometrinius duomenis pagal šio 

reglamento 27 straipsnio 2 dalį. 

Or. en 
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Pakeitimas 186 

Pasiūlymas dėl reglamento 

59 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Pranešimas pagal 61 straipsnio 3 

dalį teikiamas tik patikrinus visas geltonas 

sąsajas ir jas pakeitus į žalią arba 

raudoną sąsają. 

Or. en 

 

Pakeitimas 187 

Pasiūlymas dėl reglamento 

59 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Prireikus „eu-LISA“ padeda 

ETIAS centriniam padaliniui vykdant 

šiame straipsnyje nurodytą daugybinių 

tapatybių aptikimą. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kadangi „eu-LISA“ neturi prieigos prie duomenų, ji negali padėti atlikti daugybinių 

tapatybių aptikimo. 

 

Pakeitimas 188 

Pasiūlymas dėl reglamento 

62 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) „eu-LISA“ pranešė, kad sėkmingai 

atliktas išsamus atitinkamų sąveikumo 

komponentų bandymas, kurį „euLISA“ 

turi atlikti bendradarbiaudama su 

valstybėmis narėmis; 

b) „eu-LISA“ pranešė, kad sėkmingai 

atliktas išsamus atitinkamų sąveikumo 

komponentų bandymas, kurį „eu-LISA“ 

turi atlikti bendradarbiaudama su 

valstybėmis narėmis ETIAS centriniu 
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padaliniu ir Europolu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 189 

Pasiūlymas dėl reglamento 

67 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su 

valstybėmis narėmis, „eu-LISA“ ir kitomis 

atitinkamomis agentūromis, parengia 

praktinį sąveikumo komponentų 

įgyvendinimo ir valdymo vadovą. Šiame 

praktiniame vadove pateikiamos techninės 

ir veiklos gairės, rekomendacijos ir 

geriausios praktikos pavyzdžiai. Komisija 

priima praktinį vadovą kaip 

rekomendaciją. 

Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su 

valstybėmis narėmis, „eu-LISA“ ir kitomis 

atitinkamomis agentūromis, atnaujina 

praktinius vadovus, teikiamus sistemoms 

AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC, SIS ir 

[ECRIS-TCN], įtraukdama reikiamą 

informaciją, ir parengia praktinį 

sąveikumo komponentų įgyvendinimo ir 

valdymo vadovą. Vadovuose pateikiamos 

techninės ir veiklos gairės, rekomendacijos 

ir geriausios praktikos pavyzdžiai. 

Komisija priima atnaujinimus laikydamasi 

taisyklių ir atitinkamuose teisės aktuose 

nustatyta forma. Vadovas dėl sąveikumo 

komponentų priimamas kaip 

rekomendacija. 

Or. en 

 

Pakeitimas 190 

Pasiūlymas dėl reglamento 

68 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Praėjus ketveriems metams nuo 

visų sąveikumo komponentų veikimo 

pradžios ir vėliau kas ketverius metus „eu-

LISA“ teikia Europos Parlamentui, Tarybai 

ir Komisijai sąveikumo komponentų 

techninio veikimo, įskaitant jų saugumą, 

ataskaitą. 

4. Praėjus trejiems metams nuo visų 

sąveikumo komponentų veikimo pradžios 

ir vėliau kas trejus metus „eu-LISA“ teikia 

Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai 

sąveikumo komponentų techninio veikimo, 

įskaitant jų saugumą, ataskaitą. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 191 

Pasiūlymas dėl reglamento 

68 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) valstybių narių bendros TDS 

naudojimo identifikavimo tikslais 

įvertinimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 192 

Pasiūlymas dėl reglamento 

68 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos d b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 db) užklausų pateikimo bendrai TDS 

teisėsaugos tikslais įvertinimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 193 

Pasiūlymas dėl reglamento 

68 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos e a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) paieškos Interpolo duomenų 

bazėse per EPP įvertinimą, įskaitant 

informaciją apie Interpolo duomenų 

bazėse rastų atitikčių skaičių ir 

informaciją apie bet kokias kilusias 

problemas. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Buvo pranešimų apie netinkamą Interpolo perspėjimų naudojimą politiniais sumetimais tam 

tikrose trečiosiose šalyse. Todėl svarbu stebėti, kaip Interpolo duomenų bazės naudojamos ES 

sistemose. Pakeitimas atliekamas atsižvelgiant į panašų pakeitimą, dėl kurio sutarta ETIAS 

reglamente. 

 

Pakeitimas 194 

Pasiūlymas dėl reglamento 

68 straipsnio 8 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Komisija šias vertinimo ataskaitas 

perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, 

Europos duomenų apsaugos priežiūros 

pareigūnui ir Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių agentūrai. 

Or. en 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Pasiūlymo aplinkybės ir turinys 
 

Komisija pateikė pasiūlymą dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos 

sukūrimo (COM(2017) 793) ir pasiūlymą dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teisminio 

bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo 

(COM(2017) 794), prie kurių pridedama finansinė teisės akto pasiūlymo pažyma ir kurie yra 

pagrįsti 2017 m. gruodžio 12 d. paskelbtu poveikio vertinimu. Pasiūlymai, be kita ko, yra 

pagrįsti 2016 m. balandžio 6 d. Komisijos komunikatu „Patikimesnės ir pažangesnės sienų ir 

saugumo informacinės sistemos“ (COM(2016) 205), kuriame Komisija išdėsto poreikį 

Europos Sąjungai stiprinti ir tobulinti savo IT sistemas, duomenų architektūrą ir keitimąsi 

informacija sienų valdymo, teisėsaugos ir kovos su terorizmu srityse, ir 2017 m. gegužės 11 d. 

pateikta aukšto lygio informacinių sistemų ir sąveikumo ekspertų grupės galutine ataskaita, 

kurioje padaryta išvada, kad būtina ir techniškai įmanoma dirbti siekiant praktinių sąveikumo 

sprendimo būdų ir kad jie iš esmės gali būti naudingi veikloje ir nustatomi laikantis duomenų 

apsaugos reikalavimų. 

 

Pasiūlyme nustatyti keturi sąveikumo komponentai: Europos paieškos portalas (EPP), bendra 

biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslauga (bendra BAP), bendra tapatybės duomenų 

saugykla (bendra TDS) ir daugybinių tapatybių detektorius (DTD). Be to, pasiūlyme 

įtvirtintos nuostatos, susijusios su sąveikumo komponentų uždaviniais ir jų technine 

architektūra, komponentų naudojimo, registracijos įrašų saugojimo, duomenų kokybės, 

duomenų apsaugos ir priežiūros taisyklės, taip pat įvairių agentūrų ir valstybių narių pareigos. 

Pasiūlyme taip pat pateikiami įvairių kitų teisėkūros priemonių pakeitimai. 

 

Procedūra 

 

Siekdami įvertinti Komisijos pasiūlymą ir pasirengti šiam pranešimo projektui, pranešėjai 

ieškojo informacijos labai įvairiuose šaltiniuose. Buvo surengta nemažai šešėlinio lygmens 

susitikimų su Komisijos tarnybomis siekiant išsamiai aptarti visą pasiūlymą. Be to, 

posėdžiuose su šešėliniais pranešėjais buvo pakviesta dalyvauti įvairių suinteresuotųjų 

subjektų ir ekspertų. Tai buvo Europos agentūros, kurioms pasiūlymai turėjo įtakos arba 

kurios buvo jais suinteresuotos („eu-LISA“, Europolas, FRONTEX, FRA), ir Europos 

duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Papildomai prie šių susitikimų buvo pateiktas 

prašymas Pagrindinių teisių agentūrai pateikti nuomonę ir surengtas vizitas į „eu-LISA“ 

techninio aptarnavimo tarnybą Strasbūre. 

 

Pranešėjų nuomonė 

 

Pranešėjai teigiamai vertina Komisijos pasiūlymus dėl ES informacinių sistemų sąveikumo 

sistemos sukūrimo. ES piliečiai tikisi, kad Europos Sąjunga užtikrins veiksmingą prieglobsčio 

ir migracijos valdymą, tinkamą išorės sienų valdymą ir šalins vidaus saugumui kylančias 

grėsmes. Pabėgėlių krizė ir daugybė teroristinių išpuolių per pastaruosius metus parodė, kad 

būtina skubiai pagerinti dalijimąsi svarbia informacija. Šiuos klausimus svarbu išspręsti 

siekiant išlaikyti visuomenės pasitikėjimą Sąjungos migracijos ir prieglobsčio sistema, 

Sąjungos saugumo priemonėmis ir Sąjungos gebėjimu valdyti išorės sienas.  
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Be to, pranešėjai sutinka su Komisija, kad galimybes, kurias suteikia sąveikumas kaip 

priemonė saugumui ir išorės sienų apsaugai didinti, reikia vertinti atsižvelgiant į prievolę 

užtikrinti, kad, vadovaujantis proporcingumo principu, poveikis pagrindinėms teisėms, kuris 

gali būti susijęs su naująja sąveikumo sistema, neviršytų to, kas tikrai būtina, kad būtų iš 

tikrųjų pasiekti bendrojo intereso tikslai. Ši pusiausvyra išsamiai aptarta pasiūlytuose 

pakeitimuose. Be to, pranešėjai mano, kad sąveikumo komponentai suteikia galimybę 

padidinti pagrindinių teisių apsaugą, pvz., užtikrinant tinkamą bona fide asmenų 

identifikavimą ir kovą su tapatybės klastojimu. 

 

Sąveikumo sukūrimas pagerina išorės sienų valdymą, nes nustatoma greita, paprasta ir 

veiksminga prieiga prie ES informacinių sistemų. Todėl turime būti atidūs ir nepadidinti 

užduočių, kurias prašome vykdyti sienos apsaugos pareigūnus, skaičiaus. Šiuo tikslu 

pranešėjai pateikė keletą pasiūlymų: pirma, sienos apsaugos pareigūnams nereikėtų nustatyti 

griežto įpareigojimo atliekant antros linijos patikrinimus nustatyti geltonas žymas. Šį 

sprendimą savo nuožiūra turėtų priimti pats sienos apsaugos pareigūnas, nes jis yra mokomas, 

kaip nustatyti suklastotą tapatybę. Antra, Europos paieškos portale (EPP) atsakymai sienos 

apsaugos pareigūnui turėtų būti pateikiami iš karto, kai jie pateikiami pirminėse sistemose. 

Nereikėtų laukti, kol portale bus surinkti visi atsakymai iš pirminių sistemų, ir tik tuomet juos 

pateikti sienos apsaugos pareigūnui. Trečia, daugiau dėmesio reikėtų skirti tinkamam sienos 

apsaugos pareigūnų mokymui dirbti su rankinio patikrinimo sistema, kuri bus sukurta šiuo 

pasiūlymu.  

 

Pranešėjai įtraukė atskirą straipsnį, kuriame atkreipiamas dėmesys į poreikį, kad visi 

sąveikumo komponentai sudarytų sąlygas suteikti greitą, sklandžią, veiksmingą ir 

kontroliuojamą prieigą naudojant geriausias turimas technologijas, siekiant užtikrinti, kad 

laikas, per kurį pateikiamas atsakymas į užklausą, derėtų su operatyviniais poreikiais. 

Daugelis sienos apsaugos, policijos, imigracijos pareigūnų ir konsulinių darbuotojų kasdienių 

operacijų priklausys nuo teisingo šių sąveikumo komponentų funkcionavimo. Todėl labai 

svarbu užtikrinti tinkamą komponentų funkcionavimą, tačiau pranešėjai mano, kad lygiai taip 

pat svarbu sukurti sistemos atsarginę kopiją, visų pirma skirtą bendrai tapatybės duomenų 

saugyklai (bendrai TDS) ir EPP. Tinkamas visų komponentų ir pirminių sistemų 

funkcionavimas priklausys nuo šių dviejų komponentų, todėl reikėtų numatyti atsarginės 

kopijos struktūrą. 

 

Pranešėjai norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad sąveikumo komponentai nepakeis pirminių 

sistemų, taisyklių ir procedūrų. Sąveikumo komponentai turėtų supaprastinti prieigą, tačiau 

prieigos teisės šiuo pasiūlymu nebus pakeistos. Siekiant paaiškinti šį aspektą, pateikta keletas 

pakeitimų. Vieninteliai su prieigos teisėmis susiję pakeitimai yra padaryti prieigos teisėsaugos 

tikslais srityje, kurioje kelių etapų procedūra pakeičiama principu „yra atitiktis“ arba „nėra 

atitikties“ pagrįstu mechanizmu. Tai padeda ne tik optimizuoti prieigą prie pirminių sistemų, 

bet ir užtikrinti, kad paieška būtų atliekama tik tose duomenų bazėse, kuriose yra svarbios 

informacijos. Pranešėjai iš dalies pakeitė pasiūlyme nustatytą procedūrą, siekdami užtikrinti, 

kad paiešką sistemose pagal procedūrą „yra atitiktis“ arba „nėra atitikties“ galėtų atlikti tik tie 

teisėsaugos pareigūnai, kuriems yra suteikta visapusiška prieiga prie duomenų sistemų.  

 

Be to, pagal pasiūlymą valstybių narių policijos institucijoms leidžiama, jei joms tokie 

įgaliojimai suteikti pagal nacionalinę teisę, naudoti bendrą TDS asmens tapatybės nustatymui 

per tapatybės patikrą. Pasak pranešėjų, tapatybės nustatymo procedūroje turėtų atsispindėti 

standartinė valstybių narių praktika. Todėl buvo pateikti daliniai pakeitimai, siekiant asmens 
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tapatybę nustatyti pirmiausia naudojant tapatybės arba kelionės dokumentus pagal 

nacionalinės teisės taisykles ir procedūras, ir tik po to leisti pateikti užklausą bendroje TDS, 

naudojant asmens biometrinius duomenis. Siekiant nustatyti asmens tapatybę, užklausa 

bendrai TDS gali būti pateikiama tik kai asmuo fiziškai dalyvauja.  

 

Siekiant stiprinti Europos Komisijos, Tarybos ir Europos Parlamento gebėjimą stebėti ir 

vertinti šio pasiūlymo veikimą, buvo padaryti papildomi daliniai šio straipsnio pakeitimai. 

Visų pirma atsižvelgiant į bendros TDS naudojimą tapatybės nustatymo tikslais, teisėsaugos 

tikslais ir Interpolo duomenų bazės naudojimo per EPP tikslais. 

 

 


