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Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann
Pakeitimas 175

4a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2005 m. spalio 19 d. 
nuomonę ir vadovaujantis 29 straipsniu 2005 m. lapkričio 25 d. sukurtos darbo grupės 
nuomonę,

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pabrėžiama duomenų apsaugos svarba ir minimos nuomonės, kuriomis 
grindžiami kiti pakeitimai.

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 176
4a dalis (nauja)

4a. ragina Tarybą užtikrinti, kad šis sprendimas įsigaliotų tik tada, kai bus įsigaliojęs 
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Tarybos pamatinis sprendimas 2005/XX/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų policijos 
ir teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose kontekste, apsaugos;

Or. de

Pagrindimas

Nepaprastai svarbu, kad minėtasis pamatinis sprendimas dėl duomenų apsaugos įsigaliotų 
anksčiau už šį Sprendimą, kad būtų galima užtikrinti aukšto lygio duomenų apsaugą trečiojo 
ramsčio srityje tvarkant į SIS II sistemą įvestus duomenis. 

Pasiūlymas dėl sprendimo

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 177
5 konstatuojamoji dalis

(5) SIS II turėtų būti kompensacinė 
priemonė, padedanti išlaikyti aukšto lygio 
saugumą teritorijoje, kurios vidinės sienos 
nėra kontroliuojamos, tarp valstybių narių, 
skatindama praktinį policijos ir teismų 
bendradarbiavimą nagrinėjant baudžiamąsias 
bylas.

(5) SIS II turėtų būti kompensacinė 
priemonė, padedanti išlaikyti aukšto lygio 
saugumą teritorijoje, kurios vidinės sienos 
nėra kontroliuojamos, tarp valstybių narių, 
skatindama praktinį policijos ir teismų 
bendradarbiavimą nagrinėjant baudžiamąsias 
bylas ir EB sutarties IV antraštinės dalies 
nuostatų, susijusių su laisvu asmenų 
judėjimu, taikymą.

Or. en

Pagrindimas

Europos bendrijos steigimo sutarties suvestinės redakcijos IV antraštinė dalis turi būti 
įtraukta į pasiūlymą, kadangi joje kalbama apie vizų, prieglobsčio, imigracijos ir kitas 
politikos sritis, susijusias su laisvu asmenų judėjimu. 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 178
5 konstatuojamoji dalis

(5) SIS II turėtų būti kompensacinė 
priemonė, padedanti išlaikyti aukšto lygio 
saugumą teritorijoje, kurios vidinės sienos 

(5) SIS II, kaip kompensacinė priemonė, 
turėtų užtikrinti aukšto lygio saugumą 
teritorijoje, kurios vidinės sienos nėra 
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nėra kontroliuojamos, tarp valstybių narių, 
skatindama praktinį policijos ir teismų 
bendradarbiavimą nagrinėjant 
baudžiamąsias bylas.

kontroliuojamos, tarp valstybių narių.

Or. de

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 179
6 konstatuojamoji dalis

(6) Būtina numatyti SIS II tikslus ir nustatyti 
jos veikimo, naudojimo ir įsipareigojimų 
taisykles, įskaitant techninę struktūrą ir 
finansavimą, duomenų, kuriuos reikia įvesti 
į sistemą, kategorijas, jų įvedimo tikslus ir
kriterijus, institucijas, turinčias prieigos prie 
sistemos teisę, perspėjimų tarpusavio ryšį, ir 
būsimas duomenų tvarkymo bei asmens 
duomenų apsaugos taisykles.

(6) Būtina numatyti SIS II tikslus ir nustatyti 
jos veikimo, naudojimo ir įsipareigojimų 
taisykles, įskaitant techninę struktūrą, aukšto 
lygio saugumą ir finansavimą, duomenų, 
kuriuos reikia įvesti į sistemą, kategorijas, jų 
įvedimo tikslus ir kriterijus, institucijas, 
turinčias prieigos prie sistemos teisę, 
perspėjimų tarpusavio ryšį, ir būsimas 
duomenų tvarkymo bei asmens duomenų 
apsaugos taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Tokiai duomenų bazei valdyti reikalingos aiškios gairės, kuriomis būtų užtikrinamas saugus 
sistemos veikimas. Todėl būtina apibrėžti pareigas.

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 180
7 konstatuojamoji dalis

(7) SIS II veikimo išlaidos turėtų būti 
apmokamos iš Europos Sąjungos biudžeto.

(7) SIS II veikimo išlaidos turėtų būti 
apmokamos iš Europos Sąjungos biudžeto.
Tačiau jei valstybės narės nusprendžia 
pasinaudoti galimybe pasidaryti 
nacionalines kopijas, jos turi padengti 
susijusias išlaidas.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 181
8 konstatuojamoji dalis

(8) Reikėtų parengti vadovą, nustatantį 
išsamias keitimosi papildoma informacija, 
susijusia su veiksmais, kurių reikia imtis, 
remiantis perspėjimu, taisykles. Keitimąsi 
tokia informacija turėtų užtikrinti kiekvienos 
valstybės narės nacionalinės institucijos.

(8) Būtina parengti vadovą, nustatantį 
išsamias keitimosi papildoma informacija, 
susijusia su veiksmais, kurių reikia imtis, 
remiantis perspėjimu, taisykles. Keitimąsi 
tokia informacija turėtų užtikrinti kiekvienos 
valstybės narės nacionalinės institucijos.

Or. en

Pakeitimą pateikė Henrik Lax

Pakeitimas 182
9 konstatuojamoji dalis

(9) SIS II operatyvinį valdymą reikėtų 
pavesti Komisijai, visų pirma siekiant 
užtikrinti sklandų perėjimą nuo sistemos 
sukūrimo prie jos veikimo pradžios. 

(9) Per trejų metų pereinamąjį laikotarpį 
nuo šio Sprendimo įsigaliojimo datos SIS II 
operatyvinį valdymą reikėtų pavesti 
Komisijai, visų pirma siekiant užtikrinti 
sklandų perėjimą nuo sistemos sukūrimo 
prie jos veikimo pradžios.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 183
9 konstatuojamoji dalis

(9) SIS II operatyvinį valdymą reikėtų 
pavesti Komisijai, visų pirma siekiant 
užtikrinti sklandų perėjimą nuo sistemos 
sukūrimo prie jos veikimo pradžios.

(9) SIS II operatyvinį valdymą reikėtų 
pavesti Komisijai, visų pirma siekiant 
užtikrinti sklandų perėjimą nuo sistemos 
sukūrimo prie jos veikimo pradžios.
Dabartinėje SIS laikomi duomenys į naują 
sistemą gali būti perkelti tik tada, kai bus 
patikrinta dabartinė sistema ir patvirtintas 
duomenų vientisumas.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų perduodama klaidinga arba nepatikima informacija, senesni 
duomenys, perkeliami į naują duomenų bazę, turi būti tikrinami.

Pakeitimą pateikė Henrik Lax

Pakeitimas 184
9a konstatuojamoji dalis (nauja)

(9a) Po trejų metų pereinamojo laikotarpio 
nuo šio Sprendimo įsigaliojimo datos už 
SIS II operatyvinį valdymą turėtų būti 
atsakinga Europos didelio masto IT 
sistemų eksploatacijos valdymo agentūra.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 185
13 konstatuojamoji dalis

(13) Derėtų nustatyti maksimalius visų 
kategorijų perspėjimų laikymo laikotarpius, 
kuriuos galima viršyti tik jeigu tai būtina 
arba reikalinga perspėjimo tikslui pasiekti.
Paprastai perspėjimus reikėtų ištrinti iš SIS 
II iš karto, kai tik imamasi perspėjime 
nurodytų veiksmų.

(13) Turėtų būti nustatyti maksimalūs visų 
kategorijų perspėjimų laikymo laikotarpiai.
Paprastai perspėjimus reikėtų ištrinti iš SIS 
II iš karto, kai tik imamasi perspėjime 
nurodytų veiksmų.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 186
14 konstatuojamoji dalis

(14) Reikėtų sudaryti galimybę perspėjimus 
apie asmenis, ieškomus suimti ir perduoti 
arba išduoti, asmenis, ieškomus siekiant juos 
apsaugoti arba užkirsti kelią grėsmei, 
perspėjimus apie asmenis, ieškomus dėl 
teismo procesų, SIS II laikyti ne ilgiau kaip 

(14) Reikėtų sudaryti galimybę perspėjimus 
apie asmenis, ieškomus suimti ir perduoti 
arba išduoti, asmenis, ieškomus siekiant juos 
apsaugoti arba užkirsti kelią grėsmei, SIS II 
laikyti ne ilgiau kaip dešimt metų, 
atsižvelgiant į jų svarbą, siekiant išlaikyti 
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dešimt metų, atsižvelgiant į jų svarbą, 
siekiant išlaikyti visuomenės saugumą 
Šengeno teritorijoje.

visuomenės saugumą Šengeno teritorijoje.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 187
14 konstatuojamoji dalis

(14) Reikėtų sudaryti galimybę perspėjimus 
apie asmenis, ieškomus suimti ir perduoti 
arba išduoti, asmenis, ieškomus siekiant juos 
apsaugoti arba užkirsti kelią grėsmei, 
perspėjimus apie asmenis, ieškomus dėl 
teismo procesų, SIS II laikyti ne ilgiau kaip 
dešimt metų, atsižvelgiant į jų svarbą, 
siekiant išlaikyti visuomenės saugumą 
Šengeno teritorijoje.

(14) Reikėtų sudaryti galimybę perspėjimus 
apie asmenis, ieškomus suimti ir perduoti 
arba išduoti, asmenis, ieškomus siekiant juos 
apsaugoti arba užkirsti kelią grėsmei, 
perspėjimus apie asmenis, ieškomus dėl 
teismo procesų, SIS II laikyti ne ilgiau kaip 
trejus metus, atsižvelgiant į jų svarbą, 
siekiant išlaikyti visuomenės saugumą 
Šengeno teritorijoje.

Or. de

Pagrindimas

Dabartinėje sistemoje numatytas ilgiausias duomenų saugojimo laikotarpis yra 3 metai 
(Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 112 straipsnis). Komisija nepagrindžia, kodėl 
perspėjimus sistemoje reikėtų laikyti ilgiau, todėl turėtų būti paliktas dabar numatytas 3 metų 
duomenų saugojimo laikotarpis.

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 188
15 konstatuojamoji dalis

(15) SIS II turėtų būti pritaikyta 
biometriniams duomenims tvarkyti, kad 
būtų galima patikimai identifikuoti 
susijusius asmenis. Siekiant to paties tikslo, 
SIS II taip pat turėtų būti sudaryta galimybė 
tvarkyti duomenis apie asmenis, kurių 
tapatybė buvo suklastota, siekiant išvengti 
nepatogumų, kurie atsiranda dėl neteisingo 
tokių asmenų identifikavimo, taikant 
atitinkamas apsaugos priemones, visų pirma 
gaunant susijusio asmens sutikimą ir griežtai 
apsiribojant tik tais tikslais, kuriais tokius 

(15) SIS II turėtų būti sudaryta galimybė 
tvarkyti duomenis apie asmenis, kurių 
tapatybė buvo suklastota, siekiant išvengti 
nepatogumų, kurie atsiranda dėl neteisingo 
tokių asmenų identifikavimo, taikant 
atitinkamas apsaugos priemones, visų pirma 
gaunant susijusio asmens sutikimą ir griežtai 
apsiribojant tik tais tikslais, kuriais tokius 
duomenis galima tvarkyti teisėtai.
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duomenis galima tvarkyti teisėtai.

Or. de

Pagrindimas

Žiūrėti 39 straipsnio 1 dalies d ir e punktų pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 189
15 konstatuojamoji dalis

(15) SIS II turėtų būti pritaikyta 
biometriniams duomenims tvarkyti, kad būtų 
galima patikimai identifikuoti susijusius 
asmenis. Siekiant to paties tikslo, SIS II taip 
pat turėtų būti sudaryta galimybė tvarkyti 
duomenis apie asmenis, kurių tapatybė buvo 
suklastota, siekiant išvengti nepatogumų, 
atsirandančių dėl neteisingo tokių asmenų 
identifikavimo, taikant atitinkamas apsaugos 
priemones, visų pirma gaunant susijusio 
asmens sutikimą ir griežtai apsiribojant tik 
tais tikslais, kuriais tokius duomenis galima 
tvarkyti teisėtai.

(15) SIS II turėtų būti pritaikyta 
biometriniams duomenims tvarkyti, kad būtų 
galima patikimai identifikuoti susijusius 
asmenis. Tačiau biometriniai duomenys 
negali būti naudojami kaip paieškos 
priemonė. Siekiant to paties tikslo, SIS II 
taip pat turėtų būti sudaryta galimybė 
tvarkyti duomenis apie asmenis, kurių 
tapatybė buvo suklastota, siekiant išvengti 
nepatogumų, atsirandančių dėl neteisingo 
tokių asmenų identifikavimo, taikant 
atitinkamas apsaugos priemones, visų pirma 
gaunant susijusio asmens sutikimą ir griežtai 
apsiribojant tik tais tikslais, kuriais tokius 
duomenis galima tvarkyti teisėtai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 190
17 konstatuojamoji dalis

(17) SIS II valstybėms narėms reikėtų 
sudaryti galimybę sukurti ryšio linijas tarp 
perspėjimų. Ryšio linijos, kurias valstybė 
narė nustato tarp dviejų arba daugiau 
perspėjimų, neturėtų daryti poveikio 
taikytiniems veiksmams, perspėjimų 
laikymo laikotarpiui arba prieigos prie jų 
teisėms.

(17) SIS II valstybėms narėms reikėtų 
sudaryti galimybę sukurti ryšio linijas tarp 
perspėjimų. Ryšio linijos, kurias nustato 
valstybė narė, neturėtų daryti poveikio 
taikytiniems veiksmams, perspėjimų 
saugojimo laikotarpiui arba prieigos prie jų 
teisėms.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 191
18 konstatuojamoji dalis

(18) Europos Sąjunga turėtų glaudžiau 
bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis 
arba tarptautinėmis organizacijomis 
policijos bei teismų bendradarbiavimo 
srityje, skatinant veiksmingą keitimąsi 
informacija. Trečioji šalis, kuriai iš SIS II 
perduodami asmens duomenys, turėtų 
užtikrinti pakankamą sutartimi 
garantuojamą tokių duomenų apsaugos lygį.

(18) Trečioji šalis, kuriai iš SIS II 
perduodami asmens duomenys, turėtų 
užtikrinti aukštą sutartimi garantuojamą 
tokių duomenų apsaugos lygį.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 192
18a konstatuojamoji dalis (nauja)

(18a) SIS II gali būti susieta su kitomis 
duomenų bazėmis tik atlikus kruopščią 
saugumo analizę. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 193
19 konstatuojamoji dalis

(19) Visos valstybės narės ratifikavo 
1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos 
konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšium su 
asmens duomenų automatizuotu tvarkymu.
Šios konvencijos 9 straipsnyje pateikiamos 
joje nustatytų teisių ir prievolių išimtys bei 
išlygos su tam tikrais apribojimais. Asmens 
duomenis, tvarkomus taikant šį sprendimą, 
reikėtų apsaugoti pagal minėtos 

(19) Asmens duomenų tvarkymas pagal šį 
Sprendimą vertinamas remiantis Tarybos 
pamatiniu sprendimu 2005/XX/TVR dėl 
asmens duomenų, tvarkomų policijos ir 
teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose 
bylose kontekste, apsaugos. Taigi pamatinis 
sprendimas turi įsigalioti prieš įsigaliojant 
šiam Sprendimui.
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konvencijos principus. Prireikus minėtoje 
konvencijoje nustatytus principus šiuo 
sprendimu reikėtų papildyti arba išaiškinti.

Or. de

Pagrindimas

Žr. pakeitimo, kuriame numatyta į teisėkūros rezoliucijos projektą įtraukti naują 4a dalį, 
pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 194
22 konstatuojamoji dalis

(22) Valstybių narių atliekamo asmens 
duomenų tvarkymo teisėtumą turėtų 
kontroliuoti nepriklausomos nacionalinės 
priežiūros institucijos, o Komisijos veiklą, 
susijusią su asmens duomenų tvarkymu, 
turėtų stebėti Europos duomenų apsaugos 
priežiūros įstaiga, paskirta 2003 m. gruodžio 
22 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu 2004/55/EB dėl nepriklausomos 
priežiūros įstaigos (Europos duomenų 
apsaugos priežiūros įstaiga), numatytos EB 
sutarties 286 straipsnyje, paskyrimo.

(22) Valstybių narių atliekamo asmens 
duomenų tvarkymo teisėtumą turėtų 
kontroliuoti nepriklausomos nacionalinės 
priežiūros institucijos, o Komisijos veiklą, 
susijusią su asmens duomenų tvarkymu, 
turėtų stebėti Europos duomenų apsaugos 
priežiūros įstaiga, paskirta 2003 m. gruodžio 
22 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu 2004/55/EB dėl nepriklausomos 
priežiūros įstaigos (Europos duomenų 
apsaugos priežiūros įstaiga), numatytos EB 
sutarties 286 straipsnyje, paskyrimo.
Nacionalinės priežiūros institucijos ir 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
įstaiga turėtų glaudžiai bendradarbiauti.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi bus klausimų, svarbių abiem lygmenimis, šios dvi kompetentingos institucijos turėtų 
bendradarbiauti.  

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 195
29 konstatuojamoji dalis

(29) Kol bus pradėtos taikyti visos šio (29) Kol bus pradėtos taikyti visos šio 
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sprendimo nuostatos, reikėtų priimti 
pereinamojo pobūdžio nuostatas dėl pagal 
Šengeno konvenciją į SIS įvedamų 
perspėjimų, kurie bus perduodami į SIS II, 
arba dėl perspėjimų, įvedamų į SIS II 
pereinamuoju laikotarpiu. Kai kurias 
Šengeno acquis nuostatas reikėtų taikyti 
ribotą laikotarpį, kol valstybės narės 
patikrins tų perspėjimų suderinamumą su 
naująja teisine sistema.

sprendimo nuostatos, reikėtų priimti 
pereinamojo pobūdžio nuostatas dėl pagal 
Šengeno konvenciją į SIS įvedamų 
perspėjimų, kurie bus perduodami į SIS II, 
arba dėl perspėjimų, įvedamų į SIS II 
pereinamuoju laikotarpiu. Perspėjimai gali 
būti įtraukiami į SIS II tik tada, kai 
užtikrintas jų vientisumas. Kai kurias 
Šengeno acquis nuostatas reikėtų taikyti 
ribotą laikotarpį, kol valstybės narės 
patikrins tų perspėjimų suderinamumą su 
naująja teisine sistema. Nesuderinami su 
sistema perspėjimai panaikinami.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 196
29a konstatuojamoji dalis (nauja)

(29a) Siekiant užtikrinti tinkamą SIS II 
sistemos veikimą turi būti atliktas 
dabartinės SIS sistemos, įskaitant 
informacijos ir perspėjimų saugumą bei 
vientisumą, pačią techninę sistemą, ryšių 
infrastruktūrą su prieigos vietomis 
valstybėse narėse ir t. t., patikrinimas. Į šio 
patikrinimo rezultatus turi būti atsižvelgta 
prieš diegiant SIS II sistemą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 197
29b konstatuojamoji dalis (nauja)

(29b) Prieš diegiant SIS II sistemą turi būti 
parengtas bendras saugumo planas.
Rengiant šį planą valstybiniu ir Europos 
lygmeniu turi būti atsižvelgta į apsaugos 
sistemos fizinius ir žmonių elgsenos 
aspektus. Plane turi būti aiškiai nustatytos 
asmenų, priklausančių kiekvienam 
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hierarchijos lygmeniui, pareigos.

Or. en

Pagrindimas

Kruopšti saugumo analizė turi apimti ne tik techninius saugumo aspektus, bet ir žmonių, 
dirbančių su sistema, elgseną.

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 198
1 straipsnio 1 dalis

1. Šiuo sprendimu sukuriama 
kompiuterizuota informacinė sistema, 
vadinama antrosios kartos Šengeno 
informacine sistema (toliau – SIS II), kad 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
galėtų keistis informacija asmenų ir daiktų 
kontrolės tikslais.

1. Šiuo sprendimu sukuriama 
kompiuterizuota informacinė sistema, 
vadinama antrosios kartos Šengeno 
informacine sistema (toliau – SIS II), kad 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
galėtų keistis informacija šiame Sprendime 
nurodytais tikslais.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 199
1 straipsnio 2 dalis

2. SIS II padeda išlaikyti aukšto lygio 
saugumą teritorijoje, kurioje nėra vidinių 
sienų kontrolės, tarp valstybių narių.

2. SIS II tikslas − užtikrinti aukšto lygio 
saugumą teritorijoje, kurioje nėra vidinių 
sienų kontrolės, tarp valstybių narių.

Or. de

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 200
1 straipsnio 2 dalis

2. SIS II padeda išlaikyti aukšto lygio 
saugumą teritorijoje, kurioje nėra vidinių 
sienų kontrolės, tarp valstybių narių.

2. SIS II padeda išlaikyti aukšto lygio 
saugumą teritorijoje, kurioje nėra vidinių 
sienų kontrolės, tarp valstybių narių ir 
taikyti EB Sutarties IV antraštinės dalies 
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nuostatas, susijusias su laisvu asmenų 
judėjimu.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 201
2 straipsnio 2 dalis

2. Šis sprendimas taip pat apima nuostatas 
dėl SIS II techninės struktūros, valstybių 
narių ir Komisijos įsipareigojimų, bendro 
duomenų tvarkymo, susijusių asmenų teisių 
ir atsakomybės.

2. Šis sprendimas taip pat apima nuostatas 
dėl SIS II techninės ir apsaugos struktūros, 
valstybių narių ir Komisijos įsipareigojimų, 
bendro duomenų tvarkymo, susijusių 
asmenų teisių ir atsakomybės už sistemos 
vientisumą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 202
4 straipsnio 1 dalies b punktas

(b) viena arba dvi prieigos vietos, kurias
nustato kiekviena valstybė narė (toliau – NI-
SIS);

(b) viena prieigos vieta, kurią nustato 
kiekviena valstybė narė (toliau – NI-SIS);

Or. de

Pagrindimas

Kol nėra deramai pagrįsta, kad reikia dviejų prieigos vietų, reikėtų numatyti tik vieną prieigos 
vietą, siekiant sumažinti piktnaudžiavimo riziką (Europos duomenų apsaugos priežiūros įstaigos 
nuomonė, p. 21).

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 203
4 straipsnio 2 dalis

2. Valstybių narių nacionalinės sistemos 
(toliau – NS) prie SIS II prijungiamos per 

2. Valstybių narių nacionalinės sistemos 
(toliau – NS) prie SIS II prijungiamos per 
NI-SIS. Ryšių sistema turi apimti visus 
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NI-SIS. bendrame SIS II saugumo plane numatytus 
saugumo protokolus.

Or. en

Pakeitimą pateikė Henrik Lax

Pakeitimas 204
4a straipsnis (naujas)

4a straipsnis
Vieta

Pagal Sutarties 251 straipsnyje nustatytą 
tvarką Europos Parlamentas ir Taryba 
priima reglamentą, kuriame nustatoma, 
kur laikomos pagrindinė Centrinė Šengeno 
informacinė sistema ir jos atsarginė 
sistema.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 205
4 a straipsnis (naujas)

4a straipsnis
Europos SIS II eksploatacijos valdymo 
agentūra sprendžia, kur įrengiama CS-SIS 
ir jos duomenų kopijos sistema. 

Or. en

Pagrindimas

Kai tik bus priimtas sprendimas dėl eksploatacijos valdymo, reikės parinkti CS-SIS ir jos 
duomenų kopijos sistemos vietą. Europos agentūra turėtų turėti teisę parinkti tinkamiausią 
vietą. 
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Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 206
6 straipsnis

Kiekviena valstybė narė atsako už savo NS 
veiklą, techninę priežiūrą ir prijungimą prie 
SIS II.

Kiekviena valstybė narė sukuria savo NS ir 
atsako už jos veiklą, techninę priežiūrą ir 
prijungimą prie SIS II. Visos valstybės narės 
įgyvendina bendrame saugumo plane 
nustatytas gaires.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 207
7 straipsnio 1 dalis

1. Kiekviena valstybė narė paskiria įstaigą, 
kuri užtikrina kompetentingų institucijų 
prieigą prie SIS II pagal šį sprendimą.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 
nacionalinę SIS II įstaigą, už kurią atsako 
pati valstybė narė ir kuri prisiima
pagrindinę atsakomybę už nacionalinę 
sistemą, yra atsakinga už sklandų jos 
veikimą ir saugumą bei užtikrina 
kompetentingų institucijų prieigą prie SIS II, 
kaip nustatyta šiame sprendime. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 208
9 straipsnio 2 dalis

2. Prireikus valstybės narės užtikrina, kad 
CS-SIS duomenų bazės duomenų kopijose 
pateikti duomenys visada būtų identiški CS-
SIS ir ją atitiktų.

2. Valstybės narės užtikrina, kad CS-SIS 
duomenų bazės duomenų kopijose pateikti 
duomenys visada būtų identiški CS-SIS 
duomenims ir juos atitiktų.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 209
9 straipsnio 3 dalis

3. Prireikus valstybės narės užtikrina, kad 
CS-SIS duomenų kopijose atliekamos 
paieškos rezultatas nesiskirtų nuo tiesioginės 
paieškos CS-SIS rezultato.

3. Valstybės narės užtikrina, kad CS-SIS 
duomenų kopijose atliekamos paieškos 
rezultatas nesiskirtų nuo tiesioginės paieškos
CS-SIS rezultato.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 210
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Valstybės narės užtikrina, kad prieigą 
prie kopijų duomenų turinčios institucijos 
galėtų matyti tik tuos duomenis, 
perspėjimus ir ryšio linijas, kuriuos jos turi 
teisę matyti. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 211
9 straipsnio 3 b dalis (nauja)

3b. Valstybės narės tvarko žurnalus, 
kuriuose registruoja kopijomis 
besinaudojančius asmenis, esamas kopijas 
ir jų laikymo vietą.   

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 212
10 straipsnis

Saugumas ir konfidencialumas Saugumas
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-1 Valstybės narės įgyvendina 1 dalyje 
numatytame bendrame saugumo plane 
nustatytas saugumo gaires.

1. Valstybės narės, turinčios prieigą prie
SIS II tvarkomų duomenų, imasi visų būtinų 
priemonių:

1. Bendras saugumo planas apima 
priemones, kurių valstybės narės, 
naudodamosi SIS II tvarkomais 
duomenimis, turi imtis siekdamos:

(-a) fiziškai apsaugoti prieigos punktų (NI-
SIS) infrastruktūrą ir vietas bei ryšių 
infrastruktūrą tarp NI-SIS ir CS-SIS;  
(-aa) užtikrinti nuolatinį saugumo lygį 
stebint ir aiškiai žinant atsakingus už 
saugumą asmenis tam tikslui skiriant 
saugumo valdytoją, kuris nustatytų 
pavojus, informacijos valdytoją, kuris 
tikrintų duomenų vientisumą ir tinklo 
valdytoją, kuris būtų atsakingas už tinklo ir 
ryšių infrastruktūros saugumą. Šie 
valdytojai atskaitingi valstybėms narėms.

(a) saugančių nuo asmenų, norinčių 
neteisėtai pasinaudoti prieigos prie 
įrenginių, kuriuose atliekamos su NI-SIS ir 
NS susijusios operacijos, teise (patekimo į 
įrenginius patikros);

(a) neįgaliotiems asmenims neleisti patekti 
prie įrenginių, kuriuose atliekamos su NI-
SIS ir NS susijusios operacijos (patekimo į 
įrenginius kontrolė ir kontrolė įrenginių 
pastato viduje); 

(b) saugančių SIS II duomenis ir duomenų 
laikmenas nuo asmenų, norinčių neteisėtai 
pasinaudoti prieigos prie jų teise, juos 
perskaityti, kopijuoti, keisti arba trinti 
(duomenų laikmenų kontrolė);

(b) neįgaliotiems asmenims neleisti prieiti
prie SIS II duomenų ir duomenų laikmenų,
juos skaityti, kopijuoti, keisti arba trinti
(duomenų laikmenų kontrolė); 

(c) saugančių nuo neteisėtos prieigos prie 
SIS II duomenų, kuriuos ketinama perduoti
tarp NS ir SIS II, neteisėto tokių duomenų 
skaitymo, kopijavimo, pakeitimo arba 
ištrynimo (perdavimo kontrolė);

(c) neįgaliotiems asmenims neleisti prieiti 
prie SIS II duomenų, juos skaityti, kopijuoti, 
keisti arba ištrinti vykdant duomenų
perdavimą ir jų perdavimą tarp NS ir SIS II 
(perdavimo kontrolė);

(d) užtikrinančių galimybę atlikti patikras ir 
a posteriori nustatyti, kokie SIS II 
duomenys buvo įrašyti, kada ir kas juos įrašė 
(duomenų įrašymo kontrolė);

(d) užtikrinti galimybę atlikti patikras ir a 
posteriori nustatyti, kokie duomenys buvo 
įrašyti, kada ir kas juos įrašė (duomenų 
įrašymo kontrolė); 

(e) saugančių nuo neteisėto SIS II 
duomenų tvarkymo NS ir bet kokio 
neteisėto NS įrašytų SIS II duomenų 
keitimo arba trynimo (duomenų įvesties 
kontrolė);

(e) neįgaliotiems asmenims neleisti tvarkyti
SIS II duomenis NS ir keisti arba trinti NS 
įrašytus SIS II duomenis (duomenų įvesties 
kontrolė) užtikrinant prieigą tik tinkamai 
įgaliotiems darbuotojams, turintiems 
asmeninį ir unikalų vartotojo tapatumą ir 
tik konfidencialius slaptažodžius; 
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(ea) užtikrinti, kad visos teisę naudotis SIS 
II turinčios institucijos sudarytų 
darbuotojų, įgaliotų naudotis SIS II 
patalpomis ar pačia sistema, sąrašus; 
nuolat sudaromas naujausiais duomenimis 
papildomas ir nacionalinėms priežiūros 
institucijoms prieinamas sąrašas;

(f) užtikrinančių, kad įgalioti asmenys,
dirbantys su NS, turėtų prieigą tik prie jų 
kompetencijai priskiriamų SIS II duomenų 
(prieigos kontrolė);

(f) užtikrinti, kad dirbdami su NS įgalioti 
asmenys turėtų prieigą tik prie jų 
kompetencijai priskiriamų SIS II duomenų 
(prieigos kontrolė); 

(g) užtikrinančių, kad būtų įmanoma 
patikrinti ir nustatyti, kokioms institucijoms 
duomenų perdavimo įrenginiais galima 
perduoti SIS II duomenis, įrašytus NS 
(perdavimo kontrolė);

(g) užtikrinti, kad būtų įmanoma patikrinti ir 
nustatyti, kokioms institucijoms naudojant 
kodavimo technologijas duomenų 
perdavimo įrenginiais galima perduoti SIS II 
duomenis, įrašytus NS (perdavimo 
kontrolė);

(h) kontroliuojančių šioje straipsnio dalyje 
nurodytų saugumo priemonių 
veiksmingumą (vidaus auditas).

(k) kontroliuoti saugumo veiksmingumą 
(vidaus auditas).

2. Valstybės narės imasi šio straipsnio 1 
dalyje nurodytoms priemonėms lygiaverčių 
saugumo ir konfidencialumo priemonių, 
susijusių su keitimusi papildoma 
informacija ir jos paskesniu tvarkymu.
3. Visiems asmenims ir įstaigoms, kuriems 
tenka dirbti su SIS II duomenimis ir 
papildoma informacija, taikomas 
profesinės paslapties arba lygiavertis 
konfidencialumo įsipareigojimas.
Šie asmenys privalo laikytis 
konfidencialumo įsipareigojimo ir po to, 
kai išeina iš tarnybos ar darbo arba kai 
minėtos įstaigos nutraukia savo veiklą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 213
10 a straipsnis (naujas)

10a straipsnis
Konfidencialumas
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1. Visiems asmenims ir įstaigoms, kuriems 
tenka dirbti su SIS II duomenimis ir 
papildoma informacija, taikomas 
profesinės paslapties arba lygiavertis 
konfidencialumo reikalavimas.
2. Šie asmenys privalo laikytis 
konfidencialumo įsipareigojimo ir po to, 
kai išeina iš tarnybos ar darbo arba kai 
minėtos įstaigos nutraukia savo veiklą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 214
10 straipsnio 1 dalies ha punktas (naujas)

(ha) užtikrinti skubų duomenų atstatymą ir 
duomenų, kurie jau buvo laikomi, 
vientisumą tuo atveju, kai sistema sugenda.   

Or. de

Pagrindimas

Reikalingos ir techninius gedimus reglamentuojančios nuostatos.Kadangi negalima atmesti 
sistemos gedimų galimybės, nuostatose būtina atsižvelgti į tokius atvejus (žiūrėti 2005 m. birželio 
23 d. 29 straipsnio Duomenų apsaugos darbo grupės nuomonės dėl vizų informacinės sistemos 
(VIS) 22 puslapį).

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 215
11 straipsnio 1 dalis

1. Kiekviena valstybė narė duomenų 
tvarkymo teisėtumo stebėsenos, tinkamo NS 
veikimo, duomenų vientisumo ir apsaugos 
tikslais visus pasikeitimus duomenimis su 
SIS II ir joje atliktą paskesnį duomenų 
tvarkymą registruoja registracijos 
žurnaluose. 

1. Kiekviena valstybė narė duomenų 
tvarkymo teisėtumo stebėsenos, vidaus 
audito, tinkamo NS veikimo, duomenų 
vientisumo ir apsaugos tikslais visas 
prieigas prie SIS II laikomų duomenų ir 
visus pasikeitimus duomenimis su SIS II 
registruoja registracijos žurnaluose. 
Naudodamosi kopijomis pagal 4 straipsnio 
3 dalį arba 42 straipsnį, valstybės narės tais 
pačiais tikslais registruoja registracijos 
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žurnaluose visą SIS II duomenų tvarkymą 
tose kopijose.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 216
11 straipsnio 2 dalis

2. Šiuos žurnaluose konkrečiai nurodoma 
duomenų perdavimo data ir laikas, apklausai 
naudojami duomenys, duomenų perdavimas
ir kompetentingos institucijos pavadinimas 
bei asmens, atsakingo už duomenų 
tvarkymą, vardas ir pavardė.

2. Šiuose žurnaluose konkrečiai nurodoma 
perspėjimų istorija, duomenų perdavimo 
data ir laikas, apklausai naudojami 
duomenys, perduoti duomenys ir 
kompetentingos institucijos pavadinimas bei 
duomenis tvarkančio asmens vardas ir 
pavardė.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 217
11 straipsnio 3 dalis

3. Šie žurnalai atitinkamomis priemonėmis 
apsaugomi nuo neteisėtos prieigos ir praėjus 
vieneriems metams ištrinami, jeigu jų 
nereikia jau prasidėjusioms stebėsenos 
procedūroms.

3. Šie žurnalai atitinkamomis priemonėmis 
apsaugomi nuo neteisėtos prieigos ir praėjus 
dvejiems metams ištrinami, jeigu jų nereikia 
jau prasidėjusioms stebėsenos procedūroms.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 218
11 straipsnio 3 dalis

3. Šie žurnalai atitinkamomis priemonėmis 
apsaugomi nuo neteisėtos prieigos ir praėjus 
vieneriems metams ištrinami, jeigu jų 
nereikia jau prasidėjusioms stebėsenos 
procedūroms. 

3. Šie žurnalai atitinkamomis priemonėmis 
apsaugomi nuo neteisėtos prieigos ir praėjus 
trejiems metams nuo perspėjimo, su kuriuo 
jie susiję, datos ištrinami. Žurnalai gali būti 
laikomi ilgiau, jeigu jų reikia jau 
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prasidėjusioms stebėsenos procedūroms.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pranešėjo 11 straipsnio 3 dalies pakeitimą reikėtų įtraukti nuostatą, 
įpareigojančią žurnalus laikyti trejus metus. Tai daryti reikėtų dėl tokių žurnalų svarbos 
vykdant teisėtos prieigos prie duomenų stebėseną ir susijusių asmenų teisinę apsaugą.  

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 219
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Kiekviena prieigos prie SIS II teisę 
turinti valdžios institucija turi vidaus 
kontrolės tarnybą, užtikrinančią, kad būtų 
griežtai laikomasi šio sprendimo nuostatų. 
Šios institucijos reguliariai siunčia 
ataskaitas nacionalinei priežiūros 
institucijai. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Henrik Lax

Pakeitimas 220
12 straipsnio 1 dalis

1. Komisija atsako už SIS II operatyvinį
valdymą.

1. Trejus metus nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo Komisija atsako už SIS II 
eksploatacijos valdymą, iki kol įsigalios 
Reglamentas (EB) Nr. XX/XXXX, kuriuo 
įsteigiama Europos didelio masto IT 
sistemų eksploatacijos valdymo agentūra.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 221
12 straipsnio 1 dalis
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1. Komisija atsako už SIS II operatyvinį
valdymą.

1. Komisija atsako už SIS II operatyvinį 
valdymą ir ypač siekdama užtikrinti 
sklandų perėjimą nuo dabartinės sistemos 
prie naujos sistemos. Duomenys laikomi 
dabartinėje SIS gali būti perkeliami į naują 
sistemą tik atlikus dabartinės sistemos 
analizę ir patikrinus duomenų vientisumą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 222
13 straipsnis

Saugumas ir konfidencialumas Saugumas

SIS II veikimui garantuoti Komisija 
mutatis mutandis taiko 10 straipsnį.

1. Komisija parengia bendrą SIS II 
sistemos saugumo planą. Šiame saugumo 
plane nustatomos valstybių narių ir 
Komisijos pareigos.
2. Europos Komisija pateikia valstybėms 
narėms specialias saugumo gaires ir 
užtikrina, kad valstybės narės visas jas 
taikytų. 
3. Šis bendras saugumo planas apima 
priemones, kurių Komisija turi imtis 
siekdama:
(a) fiziškai apsaugoti C-SIS infrastruktūrą 
ir vietą bei ryšių infrastruktūrą tarp NI-SIS 
ir C-SIS; 
(b) užtikrinti nuolatinį saugumo lygį stebint 
ir aiškiai žinant atsakingus už saugumą 
asmenis tam tikslui skiriant saugumo 
valdytoją, kuris nustatytų pavojus, 
informacijos valdytoją, kuris tikrintų 
duomenų vientisumą ir tinklo valdytoją, 
kuris būtų atsakingas už tinklo ir ryšių 
infrastruktūros saugumą; šie valdytojai 
atskaitingi Komisijai, bet galutinė 
atsakomybė tenka Komisijai;
(c) neįgaliotiems asmenims neleisti patekti 
prie įrenginių, kuriuose atliekamos su NI-
SIS ir NS susijusios operacijos (patekimo į 
įrenginius kontrolė ir kontrolė įrenginių 
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viduje);
(d) neįgaliotiems asmenims neleisti prieiti
prie SIS II duomenų ir duomenų laikmenų,
juos skaityti, kopijuoti, keisti arba trinti 
(duomenų laikmenų kontrolė);
(e) neįgaliotiems asmenims neleisti prieiti 
prie SIS II duomenų, juos skaityti, 
kopijuoti, keisti arba ištrinti vykdant 
duomenų perdavimą ir jų perdavimą tarp 
NS ir SIS II (perdavimo kontrolė);
(f) užtikrinti prieigą prie C-SIS tinkamai 
įgaliotiems darbuotojams, turintiems 
asmeninį ir unikalų vartotojo tapatumą ir 
tik konfidencialius slaptažodžius;
(g) sudaryti darbuotojų, įgaliotų naudotis 
C-SIS patalpomis ar pačia sistema, sąrašus. 
nuolat sudaromas naujausiais duomenimis 
papildomas ir Europos duomenų apsaugos 
priežiūros įstaigai prieinamas sąrašas;
(h) užtikrinti, kad įgalioti asmenys turėtų 
prieigą tik prie C-SIS sistemos, o ne prie 
duomenų (prieigos kontrolė);
(j) užtikrinti, kad duomenų srautai tinkle 
būtų užkuoduoti;
(k) kontroliuoti saugumo veiksmingumą 
(vidaus auditas).
4. Bendras saugumo planas apima visas 
nuostatas, kaip apibrėžta 10 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 223
13 a straipsnis (naujas)

13a straipsnis
Konfidencialumas

1. Visiems asmenims ir įstaigoms, kuriems 
tenka dirbti su SIS II duomenimis ir 
papildoma informacija, taikomas 
profesinės paslapties arba lygiavertis 
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konfidencialumo įsipareigojimas.
2. Šie asmenys privalo laikytis 
konfidencialumo įsipareigojimo ir po to, 
kai išeina iš tarnybos ar darbo arba kai 
minėtos įstaigos nutraukia savo veiklą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 224
14 straipsnio 3 dalis

3. Šie žurnalai atitinkamomis priemonėmis 
saugomi nuo neteisėtos prieigos ir ištrinami 
praėjus vieneriems metams nuo perspėjimo, 
su kuriuo jie susiję, ištrynimo, jeigu jų 
nereikia jau prasidėjusioms stebėsenos 
procedūroms.

3. Šie žurnalai atitinkamomis priemonėmis 
apsaugomi nuo neteisėtos prieigos ir praėjus 
trejiems metams nuo perspėjimo, su kuriuo 
jie susiję, datos ištrinami. Žurnalai gali būti 
laikomi ilgiau, jeigu jų reikia jau 
prasidėjusioms stebėsenos procedūroms.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 11 straipsnio 3 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 225
14 straipsnio 3 dalis

3. Šie žurnalai atitinkamomis priemonėmis 
saugomi nuo neteisėtos prieigos ir ištrinami 
praėjus vieneriems metams nuo perspėjimo, 
su kuriuo jie susiję, ištrynimo, jeigu jų 
nereikia jau prasidėjusioms stebėsenos 
procedūroms.

3. Šie žurnalai atitinkamomis priemonėmis 
apsaugomi nuo neteisėtos prieigos ir praėjus 
dvejiems metams ištrinami, jeigu jų nereikia 
jau prasidėjusioms stebėsenos procedūroms.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 226
18 straipsnio 2 dalis

2. Europos policijos biuras (Europolas) turi 
prieigos teisę prie duomenų, pateikiamų 
perspėjimuose apie suėmimą; šie duomenys 
reikalingi jo užduotims atlikti pagal 1995 m. 
liepos 26 d. Konvenciją dėl Europos 
policijos biuro įsteigimo (Europolo 
konvencija).

2. Europos policijos biuras (Europolas) turi 
prieigos teisę prie duomenų, pateikiamų 
perspėjimuose dėl suėmimo, jeigu šie 
duomenys reikalingi jo užduotims atlikti 
pagal 1995 m. liepos 26 d. Konvenciją dėl 
Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo 
konvencija).

Or. de

Pagrindimas

Tikslingumo principas: būtina užtikrinti, kad Europolas gali naudotis tik tais perspėjimuose 
pateikiamais duomenimis, kurių jam reikia Europolo konvencijoje numatytoms užduotims 
atlikti. Šio pakeitimo tikslas – tai apibrėžti aiškiau.

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 227
18 straipsnio 3 dalis

3. Eurojustas turi prieigos teisę prie 
duomenų, pateikiamų perspėjimuose apie 
suėmimą, ir duomenų, nurodytų 16 bei 17 
straipsniuose; šie duomenys reikalingi jo 
užduotims atlikti pagal Sprendimą 
2002/187/TVR.

3. Kad galėtų suimti asmenis, Eurojustas 
turi prieigos teisę prie perspėjimuose dėl 
suėmimo pateikiamų duomenų ir 16 bei 17 
straipsniuose nurodytų duomenų, jeigu šie 
duomenys reikalingi jo užduotims atlikti 
pagal Sprendimą 2002/187/TVR.

Or. de

Pagrindimas

Tikslingumo principas: būtina užtikrinti, kad Eurojustas gali naudotis tik tais perspėjimuose 
pateikiamais duomenimis, kurių jam reikia Sprendime 2002/187/TVR numatytoms užduotims 
atlikti. Šio pakeitimo tikslas – tai apibrėžti aiškiau.

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 228
19 straipsnio 2 dalis
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2. Perspėjimai, pateikti dėl suėmimo, ir 
papildomi duomenys, nurodyti 16 bei 17 
straipsniuose, savaime ištrinami po 
dešimties metų nuo sprendimo pateikti 
perspėjimą priėmimo datos. Minėtus 
duomenis į SIS II įvedusi valstybė narė gali 
nuspręsti juos laikyti sistemoje, jeigu tai 
pasirodo reikalinga tam tikslui, kuriam 
duomenys buvo įvesti.

2. Perspėjimai, pateikti dėl suėmimo, ir 
papildomi duomenys, nurodyti 16 bei 17 
straipsniuose, savaime ištrinami po trejų
metų nuo sprendimo pateikti perspėjimą 
priėmimo datos. Jeigu praėjus trejiems 
metams vis dar esama 15 straipsnyje 
apibrėžtų aplinkybių, pirmąjį perspėjimą 
pateikusi valstybė narė pateikia naują 
perspėjimą.

Or. de

Pagrindimas

Komisija nepagrindžia, kodėl ji pratęsė laikotarpį, kurį perspėjimus galima laikyti sistemoje. 
Taigi nereikėtų atsisakyti Šengeno įgyvendinimo susitarimo 112 straipsnyje nustatyto trejų 
metų laikotarpio. Be to, reikėtų nustatyti, kad aplinkybėms nepasikeitus būtina pateikti naują 
perspėjimą.

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 229
23 straipsnio 1 dalis

1. Perspėjimus apie dingusius asmenis arba 
asmenis, kuriuos dėl jų pačių saugumo arba 
siekiant užkirsti kelią grėsmei reikia perduoti 
laikinai policijos globai, valstybės narės 
įveda į SIS II kompetentingos valdžios 
institucijos ar kompetentingos teisminės 
institucijos prašymu.

1. Kompetentingos valdžios institucijos 
arba kompetentingos teisminės institucijos 
prašymu valstybės narės į SIS II įtraukia
perspėjimus apie dingusius asmenis arba 
asmenis, kuriuos dėl jų pačių saugumo arba 
užkertant kelią grėsmei reikia perduoti 
policijos globai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 230
25 straipsnio 2 dalis

2. Perspėjimai, nurodyti šio straipsnio 1 
dalyje, savaime ištrinami po dešimties metų 
nuo sprendimo pateikti perspėjimą priėmimo 
datos. Minėtus duomenis į SIS II įvedusi 
valstybė narė gali nuspręsti juos laikyti 
sistemoje, jeigu tai pasirodo reikalinga tam 

2. Perspėjimai, nurodyti šio straipsnio 1 
dalyje, savaime ištrinami po trejų metų nuo 
sprendimo pateikti perspėjimą priėmimo 
datos. Jeigu praėjus trejiems metams vis 
dar esama 23 straipsnyje apibrėžtų 
aplinkybių, pirmąjį perspėjimą pateikusi 
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tikslui, kuriam duomenys buvo įvesti. valstybė narė pateikia naują perspėjimą.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 19 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 231
28 straipsnio 3 dalis

3. Eurojustas turi prieigos teisę prie 
duomenų, pateikiamų 27 straipsnyje 
nurodytuose perspėjimuose, kurie būtini jo 
užduotims atlikti pagal Sprendimą 
2002/187/TVR. 

3. Eurojustas turi prieigos teisę prie 
duomenų, pateiktų 27 straipsnyje
nurodytuose perspėjimuose, jeigu šie 
duomenys reikalingi jo užduotims atlikti 
pagal Sprendimą 2002/187/TVR. 

Or. de

Pagrindimas

Duomenys turėtų būti naudojami tik perspėjimuose numatytais tikslais. Taip pat žr. 18 straipsnio 
3 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 232
29 straipsnio 2 dalis

2. Perspėjimai, nurodyti 27 straipsnyje, 
savaime ištrinami po dešimties metų nuo 
sprendimo pateikti perspėjimą priėmimo 
datos. Minėtus duomenis į SIS II įvedusi 
valstybė narė gali nuspręsti juos laikyti 
sistemoje, jeigu tai pasirodo reikalinga tam 
tikslui, kuriam duomenys buvo įvesti.

2. Perspėjimai, nurodyti 27 straipsnyje, 
savaime ištrinami po trejų metų nuo 
sprendimo pateikti perspėjimą priėmimo 
datos. Jeigu praėjus trejiems metams vis 
dar esama 27 straipsnyje apibrėžtų 
aplinkybių, pirmąjį perspėjimą pateikusi 
valstybė narė pateikia naują perspėjimą.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 19 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 233
31 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentingos teisminės arba valdžios 
institucijos prašymu, siekiant persekioti už 
nusikalstamas veikas arba neleisti kilti 
grėsmei visuomenės saugumui, valstybės 
narės įveda į SIS II perspėjimus apie 
asmenis arba transporto priemones, laivus, 
orlaivius ir konteinerius tam, kad jie būtų 
atsargiai sekami arba kad būtų atliktos 
specialios patikros, jeigu:

1. Kompetentingos teisminės arba valdžios 
institucijos prašymu, siekiant persekioti už 
nusikalstamas veikas arba neleisti kilti 
grėsmei visuomenės saugumui, valstybės 
narės įveda į SIS II perspėjimus apie 
asmenis arba transporto priemones, laivus, 
orlaivius ir konteinerius tam, kad jie būtų 
sekami arba kad būtų atliktos patikros,
jeigu:

(a) yra aiškių įrodymų, kad atitinkami 
asmenys ketina padaryti arba daro daug ir 
itin sunkių nusikalstamų veikų, arba

(a) yra aiškių įrodymų, kad atitinkami 
asmenys ketina padaryti arba daro daug ir 
itin sunkių nusikalstamų veikų, kaip 
nurodyta Europolo konvencijos 2 
straipsnyje ir jos priede arba

(b) jeigu bendras atitinkamo asmens 
įvertinimas, ypač atsižvelgiant į anksčiau jo 
padarytas nusikalstamas veikas, leidžia 
manyti, kad tas asmuo ir ateityje darys itin 
sunkias nusikalstamas veikas.

(b) jeigu bendras atitinkamo asmens 
įvertinimas, ypač atsižvelgiant į anksčiau jo 
padarytas nusikalstamas veikas, leidžia 
manyti, kad tas asmuo ir ateityje darys itin 
sunkias nusikalstamas veikas, kaip nurodyta 
Europolo konvencijos 2 straipsnyje ir jos 
priede.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 234
33 straipsnio 3 dalis

3. Europolas turi prieigos teisę prie 
duomenų, pateiktų perspėjimuose, 
nurodytuose 31 straipsnyje, kurių reikia jo 
užduotims atlikti pagal Europolo konvenciją.

3. Europolas turi prieigos teisę prie 
duomenų, pateiktų perspėjimuose, 
nurodytuose 31 straipsnyje perspėjimuose  
paminėtais tikslais, tiek  kiek reikia jo 
užduotims atlikti pagal Europolo konvenciją.

Or. de

Pagrindimas

Duomenys gali būti naudojami tik tada, kai jie naudojami perspėjimuose paminėtais ir jokiais 
kitais tikslais. Taip pat žr. pagrindimą 18 straipsnio 2 dalies pakeitimui.
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Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 235
37 straipsnio 3 dalis

3. Europolas turi prieigos teisę prie 
duomenų, pateiktų perspėjimuose, 
nurodytuose 35 straipsnyje, kurių reikia jo 
užduotims atlikti pagal Europolo konvenciją.

3. Europolas turi prieigos teisę prie 
duomenų, pateiktų perspėjimuose, 
nurodytuose 35 straipsnyje perspėjimuose  
paminėtais tikslais, tiek  kiek reikia jo 
užduotims atlikti pagal Europolo konvenciją.

Or. de

Pagrindimas

Duomenys gali būti naudojami tik tada, kai jie naudojami perspėjimuose  paminėtais ir 
jokiais kitais tikslais. Taip pat žr. pagrindimą 18 straipsnio 2 dalies pakeitimui.

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 236
39 straipsnio 1 dalies d ir e punktai 

d) nuotraukos; išbraukta
e) pirštų antspaudai;

Or. de

Pagrindimas

Biometrinių duomenų naudojimui  dar nėra pasiruošta techniškai. Netinkama SIS II 
(antrosios Šengeno informacinės sistemos kartos) veikla gali turėti toli siekiančių pasekmių 
nuo to galintiems nukentėti asmenims. Tai ypač aktualu, kai norima šiuos duomenis naudoti 
tokio dydžio duomenų banke. Esant dabartiniam technikos lygiui, tokio dydžio duomenų 
saugumas SIS II sistemoje negali būti užtikrintas. Todėl negalima atlikti biometrinių duomenų 
naudojimo poveikio įvertinimo.

Pakeitimą pateikė Henrik Lax

Pakeitimas 237
39 a straipsnis (naujas)

39a straipsnis
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Specialios nuotraukoms ir pirštų 
antspaudams taikomos taisyklės

1. Remiantis 16 straipsnio 1 dalies d ir e 
punktais, nuotraukos ir pirštų antspaudai 
gali būti naudojami tik šiais atvejais:
(a) nuotraukos ir pirštų antspaudai pagal 
1 dalį gali būti pateikiami perspėjimuose tik 
atlikus specialų kokybės patikrinimą 
siekiant nustatyti, ar jie atitinka minimalų 
duomenų kokybės standartą, kuris turi būti 
sukurtas vadovaujantis 35 straipsnyje 
nurodyta procedūra;
(b) nuotraukos ir pirštų antspaudai gali 
būti naudojami tik siekiant patvirtinti 
trečios šalies piliečio tapatybę remiantis 
tekstine paieška;
(c) pirštų antspaudai gali būti naudojami 
tik siekiant patvirtinti trečios šalies piliečio, 
neturinčio asmens ar kelionės dokumentų, 
tapatybę.

Or. en

Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 238
39 a straipsnis (naujas)

39a straipsnis
Nuo datos. kuri turi būti nustatyta 
remiantis 65 straipsniu, pirštų antspaudai 
ir fotografijos taip pat gali būti naudojamos 
paieškai ir patvirtinimui ar asmuo gali būti 
įspėjimo remiantis SIS II, objektu. 

Or. en

Pagrindimas

Sudaryti sąlygas biometrinei paieškai, jeigu bus įvykdyti teisiniai ir techniniai standartai.
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Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 239
39 a straipsnis (naujas) 

39a straipsnis
Paieška naudojant biometrinius duomenis 
bet kokiu atveju neleidžiama.

Or. de

Pagrindimas

Žr. pagrindimą 39 straipsnio 1 dalies d ir e punkto pakeitimui. Šis pakeitimas laikomas 
papildomu prie pranešėjo C. Coelho pateikto pakeitimo 39 straipsnio a punktui (naujas).

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 240
40 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Visas nuostatas, minimas 10 ir 13 
straipsniuose, visiškai galima taikyti šiam 
straipsniui.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 241
40 straipsnio 3 dalis

3. Prieigos prie SIS II duomenų leidimas 
išduodamas pagal nacionalinės institucijos 
kompetenciją tinkamai įgaliotiems 
darbuotojams.

3. Prieigos prie SIS II duomenų leidimas 
išduodamas pagal nacionalinės institucijos 
kompetenciją tinkamai įgaliotiems 
darbuotojams. Šie darbuotojai gali naudotis 
tik tais duomenimis, kurių jiems reikia savo 
užduotims įvykdyti remiantis galiojančiu 
sprendimu. Nacionalinės institucijos 
sudaro asmenų, turinčių teisę naudotis SIS 
II sistema, sąrašą. Tai taip pat galioja 
Europol  ir Eurojust organizacijoms, bei jų 
tarnautojams.   

Or. de



AM\612230LT.doc 31/37 PE 372.150v01-00

LT

Pagrindimas

Pirmieji du šio pateikto pakeitimo sakiniai perima pranešėjo  pakeitimą Nr. 100, skirtą 40 
straipsnio 3 daliai. Todėl  Europol ir Eurojust organizacijos privalo paklusti toms pačioms 
taisyklėms, kaip ir valstybės narės.

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 242
43 straipsnio 7 dalis

7. SIS II laikomus duomenis ne rečiau kaip 
kartą per metus peržiūri perspėjimą 
pateikianti valstybė narė. Valstybės narės 
gali nustatyti trumpesnį peržiūros laikotarpį.

7. SIS II laikomus duomenis ne rečiau kaip 
kartą per metus peržiūri perspėjimą 
pateikianti valstybė narė. Valstybės narės 
gali nustatyti trumpesnį peržiūros laikotarpį.
Valstybės narės privalo peržiūras pagrįsti 
dokumentais, įskaitant priežastis 
nuolatiniam duomenų ir procentinės 
statistikos apie turimus pavojaus signalus ir 
naujai įvykusius signalus, kaupimą, 
vadovaujantis 19 str. 2 dalimi, 25 str. 2 
dalimi, 29 str. 2 dalimi, 34 str. 2 dalimi ir 
28 str. 4 dalimi. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 243
46 straipsnio 1 dalis

1. Valstybė narė gali sukurti ryšio liniją tarp 
perspėjimų, kuriuos ji pateikia SIS II pagal 
savo nacionalinius teisės aktus. Tokios ryšio 
linijos paskirtis – nustatyti sąsają tarp dviejų 
arba daugiau perspėjimų. 

1. Valstybė narė, vadovaujantis 15 
straipsniu, gali sukurti ryšio liniją tarp 
perspėjimų, kuriuos ji pateikia SIS II pagal 
savo nacionalinius teisės aktus. Tokios ryšio 
linijos paskirtis – nustatyti sąsają tarp dviejų 
arba daugiau perspėjimų. Perspėjimų, kurių 
tikslai yra skirtingi, sąsaja neleidžiama.

Or. de

Pagrindimas

Sąsajos yra įprasta policijos paieškų sistemos priemonė. Todėl toks mechanizmas SIS II 
turėtų būti naudojamas ribotai. Sąsajos turėtų apsiriboti atitinkamų perspėjimo tikslų 
ribomis; sąsajų perspėjimų, kurių tikslai yra skirtingi („Sulaikymas ir perdavimas 
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vadovaujantis Europos sulaikymo sankcija“ pagal 15 str., „Perspėjimai dėl objektų skirtų 
konfiskuoti arba panaudoti kaip įkaltį baudžiamosiose bylose“, vadovaujantis šio Sprendimo 
VIII skyriumi, „Atsisakymas suteikti leidimą įvažiuoti“, pagal Komisijos pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl antrosios kartos Šengeno informacinės 
sistemos (SIS II) įkūrimo, veiklos ir naudojimo(KOM(2005)0236)) 15 str. 1 dalį, vartoti 
negalima.

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 244
46 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

2a. Sąsajos jokiu būdu negali sudaryti 
sąlygų gauti institucijoms prieigą prie 
duomenų, prie kurių jos neturi teisės 
prieiti.

Or. de

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad atliekant sąsajas nebūtų praplėstos prieigos teisės (duomenų apsaugos 
grupės pozicija, 29 straipsnis, 17 psl.)

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 245
46 straipsnio 3 dalis

3. Ryšio linijų sukūrimas nedaro poveikio 
prieigos teisėms, numatytoms šiame 
sprendime. Institucijos, neturinčios prieigos 
prie tam tikrų kategorijų perspėjimų teisės, 
negali naudotis tų kategorijų ryšio linijomis.

3. Ryšio linijų sukūrimas nedaro poveikio 
prieigos teisėms, numatytoms šiame 
reglamente. Institucijos, neturinčios prieigos 
prie tam tikrų kategorijų perspėjimų teisės, 
negali naudotis tų kategorijų ryšio linijomis, 
o taip pat  negali matyti sąsajos su 
perspėjimu, prie kurio jos neturi prieigos.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 246
46 straipsnio 4 a dalis (nauja) 
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4a. Sąsajos privalo būti nedelsiant 
panaikintos, kai tik vienas iš susijusių 
perspėjimų pašalinamas iš sistemos.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi sąsajos sudaro atskirą duomenų kategoriją, kyla pavojus, kad perspėjimas, kuris jau 
yra ištrintas, egzistuos toliau kaip sąsajos duomenys (bendras Šengeno kontrolės komitetas, 9 
psl. ).  Saugumo sumetimais visos sąsajos privalo būti nedelsiant ištrintos, kai tik vienas iš 
susijusių perspėjimų buvo ištrintas.

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 247
48 straipsnis

1. Duomenų, kurie tvarkomi SIS II taikant šį 
sprendimą, negalima perduoti arba pateikti 
trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai, 
išskyrus tuos atvejus, kai tai tiesiogiai 
numatyta ES teisėje.

1. Duomenų, kurie tvarkomi SIS II taikant šį 
sprendimą, negalima perduoti arba pateikti 
privačiai pusei, trečiajai šaliai ar tarptautinei 
organizacijai.

2. Taikant išlygą šio straipsnio 1 daliai, 
asmens duomenis galima perduoti 
trečiosioms šalims arba tarptautinėms 
organizacijoms pagal Europos Sąjungos 
susitarimą policijos arba teismų 
bendradarbiavimo srityje, užtikrinant 
perduodamų asmens duomenų pakankamo 
lygio apsaugą ir gavus duomenis į SIS II 
įvedusios valstybės narės sutikimą.

2. Taikant išlygą šio straipsnio 1 daliai, 
asmens duomenis galima perduoti 
trečiosioms šalims arba tarptautinėms 
organizacijoms, jeigu:

(a) šis perdavimas aiškiai numatomas arba 
jo reikalaujama ES teisėje;.
(b) trečioji šalis arba tarptautinė 
organizacija, kuriai perduodami atitinkami 
duomenys, užtikrina pakankamą duomenų 
apsaugos lygį;
(c) perdavimas yra būtinas siekiant tikslo, 
kuriam įgyvendinti  šie duomenys buvo 
surinkti.
2a. Perdavimas atliekamas vadovaujantis 
Tarybos pamatinio sprendimo XX dėl 
apsaugos asmens duomenų, apdorojamų 
policijos ir teisminio bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose, 15 straipsniu.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 248
48 a straipsnis (naujas)

48a straipsnis
SIS II gali būti susieta su kitomis duomenų 
bazėmis tik atlikus kruopščią saugumo 
analizę. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 249
54 straipsnio 2 dalis

2. Jeigu valstybė narė, kuriai pareiškiamas 
ieškinys pagal šio straipsnio 1 dalį, nėra 
valstybė narė, įvedusi duomenis į SIS II, 
pastaroji valstybė narė, esant pareikalavimui, 
padengia sumas, kurios buvo sumokėtos 
kaip kompensacija, išskyrus tuos atvejus, kai 
prašančioji valstybė narė duomenis naudojo 
pažeisdama šį sprendimą.

2. Jeigu valstybė narė, kuriai pareiškiamas 
ieškinys pagal šio straipsnio 1 dalį, nėra 
valstybė narė, įvedusi duomenis į SIS II, 
pastaroji valstybė narė, esant pareikalavimui, 
padengia sumas, kurios buvo sumokėtos 
kaip kompensacija, išskyrus tuos atvejus, kai 
prašančioji valstybė narė duomenis naudojo 
pažeisdama šį sprendimą. Ieškinys gali būti 
pareikštas tik vienoje valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti „uždarbiavimo“, būtina užkirsti kelią reikalauti kompensacijos daugiau nei 
vienoje valstybėje narėje.

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 250
55 straipsnis

Sankcijos Sankcijos ir baudžiamieji nusikaltimai
Valstybės narės užtikrina, kad sankcijos, Valstybės narės užtikrina, kad nuobaudos, 
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taikomos už SIS II duomenų arba 
papildomos informacijos tvarkymą 
nesilaikant šio sprendimo, būtų veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios pagal jų 
nacionalinę teisę.

taikomos už SIS II duomenų arba 
papildomos informacijos tvarkymą 
nesilaikant šio reglamento, būtų 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios 
pagal jų nacionalinę teisę. Dideli pažeidimai 
laikomi baudžiamaisiais nusikaltimais.
Valstybės narės šiuo tikslu įtraukia 
atitinkamas nuostatas į savo nacionalinę 
teisę. Jos praneša apie visas taikytinas savo 
nacionalinės teisės nuostatas Komisijai iki 
65 straipsnio 2 dalyje nurodytos pranešimo 
dienos ir nedelsdamos praneša jai apie bet 
kokius vėlesnius joms poveikį darančius 
pakeitimus. Tas pat taikoma saugumo 
pažeidimams, kurie padaryti dėl aplaidumo 
ar piktnaudžiavimo.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 251
64 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1. Duomenys laikomi dabartinėje SIS gali 
būti perkeliami į naują sistemą tik atlikus 
dabartinės sistemos analizę ir patikrinus 
duomenų vientisumą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 252
64 straipsnio 2 dalis

2. Biudžeto likutis, susidaręs pagal 65 
straipsnio 2 dalį nustatytą dieną, patvirtintą 
pagal Šengeno konvencijos 119 straipsnį, 
grąžinamas valstybėms narėms. Grąžintinos 
sumos skaičiuojamos pagal valstybių narių 
indėlius, kaip nustatyta 1993 m. gruodžio 14 
d. Vykdomojo komiteto sprendime dėl 
Šengeno informacinės sistemos įrengimo ir 
naudojimo išlaidų finansinio reglamento.

2. Biudžeto likutis, susidaręs pagal 65 
straipsnio 2 dalį nustatytą dieną, patvirtintą 
pagal Šengeno konvencijos 119 straipsnį, 
naudojamas dabartinės sistemos analizei ir 
duomenims, kurie yra dabartinėje 
sistemoje, patikrinti. Visos nepanaudotos 
lėšos turi būti grąžintos valstybėms narėms.
Grąžintinos sumos skaičiuojamos pagal 
valstybių narių indėlius, kaip nustatyta 1993 
m. gruodžio 14 d. Vykdomojo komiteto 
sprendime dėl Šengeno informacinės 
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sistemos įrengimo ir naudojimo išlaidų 
finansinio reglamento.

Or. en

Pakeitimą pateikė Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 253
65 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną 
nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną 
nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje, su sąlyga, kad 
Tarybos pamatinis sprendimas dėl asmens 
duomenų, apdorojamų policijos ir teisminio 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, 
apsaugos – Duomenų apsauga trečiajame 
ramstyje (COM(2005)475), įsigaliojo. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 254
65 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

Jis taikomas nuo datos, kurią nustato 
Komisija pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis.

Jis taikomas nuo datos, kurią nustato 
Komisija pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis,
tačiau ne anksčiau, nei įsigalios Tarybos 
pamatinis sprendimas 2005/XX/JI dėl  
asmens duomenų, apdorojamų policijos ir 
teisminio bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose, apsaugos.

Or. de

Pagrindimas

Žr. Teisėkūros rezoliucijos projekto 1 a pastraipos  pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 255
65 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. SIS II pradeda veikti tik sėkmingai 
atlikus išsamų sistemos, sistemos saugumo 
ir jos visų lygių ryšių infrastruktūros 
bandymą. Jį atlieka Komisija kartu su 
valstybėmis narėmis. Komisija apie 
rezultatus informuoja Europos Parlamentą.
Jei bandymo rezultatai nepatenkinami, 
laikotarpis pratęsiamas, kol bus galima 
užtikrinti tinkamą sistemos veikimą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 256
65 straipsnio 4 a dalis (nauja)

3a. Data, nuo kurios pradedamas  taikyti  
39a straipsnis nustatoma, kai:
a) priimamos būtinos įgyvendinimo 
priemonės ir
b) visos valstybės narės pranešė Komisijai, 
kad jos įgyvendino būtinus techninius ir 
teisinius pasiruošimus pirštų atspaudų ir 
(arba) nuotraukų paieškai. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atitikti 16 str. a punkto reikalavimams, bei sudaryti sąlygas biometrinei paieškai, 
jeigu bus įgyvendinti būtini standartai. 


