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Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 62
Teisėkūros rezoliucija

4a. ragina Tarybą užtikrinti, kad šis sprendimas įsigaliotų jau įsigaliojus Tarybos 
pamatiniam sprendimui 2007/XX/JI dėl asmens duomenų, tvarkomų policijos ir 
teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose kontekste, apsaugos;

Or. de

Pagrindimas

Ypač svarbu, kad minėtas pamatinis sprendimas dėl duomenų apsaugos jau galiotų prieš 
įsigaliojant šiam sprendimui, kad visose valstybėse narėse būtų užtikrinami tinkami duomenų 
apsaugos standartai tvarkant asmens duomenis.

Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, 
Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, 
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Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos 
Respublikos, Italijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, 
Rumunijos ir Švedijos Karalystės iniciatyva

Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, 
Vokietijos Federacinės Respublikos, 

Ispanijos Karalystės, Prancūzijos 
Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios 
Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, 

Austrijos Respublikos, Slovėnijos 
Respublikos, Slovakijos Respublikos, 

Italijos Respublikos, Suomijos Respublikos, 
Portugalijos Respublikos, Rumunijos ir 

Švedijos Karalystės siūlomas tekstas

Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Stavros Lambrinidis

Pakeitimas 63
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

(10a) Kadangi Taryba turėtų atlikti išsamų 
Priumo sutarties būtinumo, 
proporcingumo, veikimo ir veiksmingumo 
vertinimą, taip pat jos poveikio 
pagrindinėms teisėms ir duomenų 
saugumui vertinimą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Stavros Lambrinidis

Pakeitimas 64
17 konstatuojamoji dalis

(17) Vykdant glaudų policijos ir teisminį 
bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose 
tuo pat metu turi būti gerbiamos pagrindinės 
teisės, visų pirma teisė į privatumą ir asmens 
duomenų apsaugą.

(17) Vykdant glaudų policijos ir teisminį 
bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose 
tuo pat metu turi būti gerbiamos pagrindinės 
teisės, visų pirma teisė į privatumą ir asmens 
duomenų apsaugą.

Tai turėtų būti garantuojama sprendime 
nustatytomis išsamiomis specialiomis 
duomenų apsaugos priemonėmis, kurios 

Tai turėtų būti garantuojama išsamiu 
pamatiniu sprendimu dėl asmens duomenų 
apsaugos saugumo ir policijos 
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turėtų būti pritaikytos konkretaus pobūdžio 
keitimuisi duomenimis, kurį reglamentuoja 
sprendimas. Sprendime numatytomis 
konkrečiomis duomenų apsaugos 
nuostatomis visų pirma turėtų būti 
atsižvelgiama į tarpvalstybinės operatyvios 
prieigos prie duomenų bazių specifinį 
pobūdį. Kadangi esant operatyviai prieigai 
rinkmeną administruojančiai valstybė narė 
negali atlikti išankstinės patikros, šis 
sprendimas turėtų užtikrinti, kad vyktų post-
hoc stebėsena.

bendradarbiavimo pagal trečiąjį ramstį, 
kurį Taryba, atsižvelgdama į visas 
Parlamento rekomendacijas, turėtų priimti 
iki šio sprendimo priėmimo, ir išsamiomis 
specialiomis duomenų apsaugos 
priemonėmis, kurios turėtų būti pritaikytos 
konkretaus pobūdžio keitimuisi duomenimis, 
kurį reglamentuoja sprendimas. Sprendime 
numatytomis konkrečiomis duomenų 
apsaugos nuostatomis visų pirma turėtų būti 
atsižvelgiama į tarpvalstybinės operatyvios 
prieigos prie duomenų bazių specifinį 
pobūdį. Kadangi esant operatyviai prieigai 
rinkmeną administruojančiai valstybė narė 
negali atlikti išankstinės patikros, šis 
sprendimas turėtų užtikrinti, kad vyktų post-
hoc stebėsena.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 65
18 konstatuojamoji dalis

(18) Suprasdamos šio sprendimo svarbą 
asmens teisių apsaugai ir tai, kad suteikiant 
asmens duomenis kitai valstybei narei 
gaunančioji valstybė narė turi taikyti 
tinkamus duomenų apsaugos standartus, 
valstybės narės turėtų numatyti veiksmingą
visų sprendime numatytų duomenų 
apsaugos taisyklių įgyvendinimą.

(18) Suprantant šio sprendimo svarbą 
asmens teisių apsaugai ir tai, kad suteikiant 
asmens duomenis kitai valstybei narei 
gaunančioji valstybė narė turi taikyti 
tinkamus duomenų apsaugos standartus, 
ypač svarbu, kad tokie tinkami duomenų 
apsaugos standartai būtų sukurti visose 
valstybėse narėse veiksmingai taikant visas
sprendime numatytas duomenų apsaugos 
taisykles ir įgyvendinant Tarybos pamatinį 
sprendimą 2007/XX/JI dėl asmens 
duomenų, tvarkomų policijos ir teisminio 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 
kontekste, apsaugos.

Or. de

Pagrindimas 

Žr. pakeitimo dėl teisėkūros rezoliucijos pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Stavros Lambrinidis

Pakeitimas 66
20 konstatuojamoji dalis

(20) Šiuo sprendimu gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
kurie pripažįstami visų pirma Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje,

(20) išsami Priumo sutarties peržiūra ir jos 
ligšiolinio veikimo įvertinimas bei 
pamatinio sprendimo dėl duomenų 
apsaugos pagal trečiąjį ramtį parengimas 
yra būtina sąlyga šiam sprendimui įsigalioti 
ir jį įgyvendinti,

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 67
1 straipsnis

Šiuo sprendimu valstybės narės siekia 
gerinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą tais 
klausimais, kuriems taikoma ES sutarties VI 
antraštinė dalis, visų pirma agentūrų, 
atsakingų už nusikaltimų prevenciją ir 
tyrimą, tarpusavio keitimąsi informacija. 
Todėl šiame sprendime nustatomos taisyklės 
šiose srityse:

Šiuo sprendimu valstybės narės siekia 
gerinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą tais 
klausimais, kuriems taikoma ES sutarties VI 
antraštinė dalis, visų pirma agentūrų, 
atsakingų už nusikaltimų pagal 2002 m. 
birželio 13 d. Europos Sąjungos Tarybos 
pamatinio sprendimo 2002/584/JI 
2 straipsnį ir 2002 m. birželio 13 d. 
Pamatinio sprendimo 2002/475/JI 
1−3 straipsnius prevenciją ir tyrimą, 
tarpusavio keitimąsi informacija. Todėl 
šiame sprendime nustatomos taisyklės šiose 
srityse:

Or. de

Pagrindimas 

Šiame straipsnyje būtina apriboti plačią šio sprendimo taikymo sritį, ypač todėl, kad nėra 
vieningos europinės baudžiamosios teisės. Europos arešto orderio nusikaltimų sąrašas yra 
tinkamas pagrindas užtikrinant Europos įstatymų taikymą ir darną šioje srityje.
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Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 68
1 straipsnis

Šiuo sprendimu valstybės narės siekia 
gerinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą tais 
klausimais, kuriems taikoma ES sutarties VI 
antraštinė dalis, visų pirma agentūrų, 
atsakingų už nusikaltimų prevenciją ir 
tyrimą, tarpusavio keitimąsi informacija. 
Todėl šiame sprendime nustatomos taisyklės 
šiose srityse:

Šiuo sprendimu valstybės narės siekia 
gerinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą tais 
klausimais, kuriems taikoma ES sutarties VI 
antraštinė dalis, visų pirma agentūrų, 
atsakingų už nusikaltimų prevenciją ir 
tyrimą, tarpusavio keitimąsi informacija, 
kartu užtikrinant aukštą duomenų 
apsaugos lygį. Todėl šiame sprendime 
nustatomos taisyklės šiose srityse:

Or. en

Pagrindimas 

Bet kokio teisės dokumento tikslas ir taikymo sritis yra valstybių narių pagrindinių interesų 
vertinimo išraiška. Žinoma, nusikaltimų prevencija ir tyrimas yra vienas iš tokių pagrindinių 
interesų, tačiau nemažiau svarbūs interesai yra ir pagrindinės teisės į privatumą apsauga ir 
asmens duomenų apsauga. Kad jų svarba būtų deramai įvertinta, šiame straipsnyje juos taip 
pat reikia paminėti.

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 69
1 straipsnio 4a punktas (naujas)

4a. Nuostatos dėl minimalaus duomenų 
apsaugos lygio tvarkant duomenis pagal 
šiame sprendime nustatytas procedūras 
(6 skyrius).

Or. en

Pagrindimas 

Bet kokio teisės dokumento tikslas ir taikymo sritis yra valstybių narių pagrindinių interesų 
vertinimo išraiška. Žinoma, nusikaltimų prevencija ir tyrimas yra vienas iš tokių pagrindinių 
interesų, tačiau nemažiau svarbūs interesai yra ir pagrindinės teisės į privatumą apsauga ir 
asmens duomenų apsauga. Kad jų svarba būtų deramai įvertinta, šiame straipsnyje juos taip 
pat reikia paminėti.
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Pakeitimą pateikė Adina-Ioana Vălean

Pakeitimas 70
1 straipsnio 4a punktas (naujas)

4a. Nuostatos dėl duomenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis (6 skyrius).

Or. en

Pakeitimą pateikė Adina-Ioana Vălean

Pakeitimas 71
1a straipsnis (naujas)

1a straipsnis
Duomenų kategorijos

Valstybės narės aiškiai išskiria šiuos 
asmens duomenis:
– asmens, įtariamo padarius nusikaltimą 
arba prie jo prisidėjus, 
– asmens, nuteisto už nusikaltimą,

– asmens, kurio atžvilgiu yra rimtų 
priežasčių manyti, kad jis arba ji padarys 
nusikaltimą,

– asmens, kuris gali būti pakviestas liudyti 
tiriant nusikaltimą arba nagrinėjant 
baudžiamąją bylą,

– asmens, kuris yra nusikaltimo auka arba 
kurio atžvilgiu yra tam tikrų faktų, 
leidžiančių manyti, kad jis gali būti 
nusikaltimo auka,

– asmens, kuris gali suteikti informacijos 
apie nusikaltimą,

– asmens, kuris yra kurio nors iš pirmiau 
išvardytų asmenų pažįstamas arba 
bendrininkas, ir 

– asmens, kuris nepatenka nė į vieną iš 
pirmiau išvardytų kategorijų. 

Or. en



AM\663967LT.doc 7/30 PE 388.484v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 72
2 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užveda ir saugoja 
nacionalines DNR analizės duomenų
rinkmenas nusikaltimų tyrimo tikslais. Šiose
rinkmenose saugomi duomenys pagal šį 
sprendimą tvarkomi taikant šį sprendimą ir 
laikantis tvarkymui taikomų nacionalinės 
teisės aktų.

1. Valstybės narės užveda ir saugoja 
nacionalines DNR analizės duomenų 
rinkmenas sunkių nusikaltimų tyrimo 
tikslais. DNR duomenys šioms DNR 
analizės duomenų rinkmenoms gali būti 
rengiami tik nusikaltimų prevencijos arba 
tyrimo kontekste.

DNR analizės duomenų rinkmenose turi 
būti aiškiai atskiriami šių asmenų 
kategorijų DNR duomenys:

− asmenų, kurie buvo nuteisti už 
baudžiamąją veiką,

− asmenų, įtariamų įvykdžius baudžiamąją 
veiką arba prie jos prisidėjus,

− asmenų, kurių atžvilgiu yra rimtų 
priežasčių manyti, kad jie įvykdys 
baudžiamąją veiką,

− asmenų, kurie gali būti pakviesti liudyti 
atliekant baudžiamosios veikos tyrimą arba 
liudyti baudžiamojoje byloje,

− asmenų, kurie buvo baudžiamosios veikos 
aukomis arba kurių atžvilgiu esantys faktai 
suteikia pagrindo manyti, kad jie gali būti 
baudžiamosios veikos aukomis,

− asmenų, galinčių suteikti informacijos 
apie baudžiamąją veiką,

− asmenų, kurie yra nors vieno iš pirmiau 
išvardytų asmenų pažįstami ar su jais susiję 
asmenys, ir

− asmenų, kurie nepriklauso nė vienai iš 
pirmiau minėtų kategorijų.
Be to, šiose rinkmenose saugomi duomenys 
pagal šį sprendimą tvarkomi taikant šį 
sprendimą ir laikantis tvarkymui taikomų 
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nacionalinės teisės aktų.

Or. de

Pagrindimas 

Asmenų kategorijos paimtos iš Komisijos pasiūlymo dėl pamatinio sprendimo COM(2005)475 
dėl asmens duomenų apsaugos. Toks skirstymas yra būtinas siekiant sudaryti atitinkamas 
taisykles dėl tolesnio asmens duomenų tvarkymo priklausomai nuo asmens įtraukties į 
baudžiamąją veiką laipsnio (taip pat žr. 2007 m. balandžio 4 d. Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūno nuomonę Nr. 75 dėl šios iniciatyvos).

Pakeitimą pateikė Adina-Ioana Vălean

Pakeitimas 73
2 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. „Nekoduojama DNR dalis“ – tai 
chromosomų zonos, neturinčios genetinės 
išraiškos, t. y. apie kurias nežinoma, kad 
jos gali suteikti informacijos apie 
konkrečias paveldimas savybes. Nepaisant 
mokslinės pažangos, iš nekoduojamos DNR 
dalies daugiau neturi būti gaunama jokios 
informacijos nei dabar, nei ateityje.

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 74
6 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Atskiros valstybės narės perduoda 
paskirtų nacionalinių kontaktinių centrų 
sąrašą kitoms valstybėms narėms ir 
Europos Komisijai.

Or. de

Pagrindimas 

Nacionalinių kontaktinių centrų sąrašą tikslinga perduoti kitoms valstybėms narėms ir
papildomai pateikti jį Komisijai.



AM\663967LT.doc 9/30 PE 388.484v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 75
7 straipsnio įvadinė dalis

Jei vykdant tyrimą ar nagrinėjant 
baudžiamąją bylą neturima valstybės narės, 
kurios prašoma informacijos, teritorijoje 
esančio konkretaus asmens DNR duomenų, 
valstybė narė, kurios prašoma informacijos, 
suteikia teisinę pagalbą surinkdama to 
asmens ląstelinę medžiagą ir atlikdama jos 
analizę bei pateikdama gautus DNR 
duomenis, jei:

Jei vykdant tyrimą ar nagrinėjant 
baudžiamąją bylą dėl sunkaus nusikaltimo 
neturima valstybės narės, kurios prašoma 
informacijos, teritorijoje esančio konkretaus 
asmens, kuris įtariamas padaręs tokį 
nusikaltimą, DNR duomenų, valstybė narė, 
kurios prašoma informacijos, suteikia teisinę 
pagalbą surinkdama to asmens ląstelinę 
medžiagą ir atlikdama jos analizę bei 
pateikdama gautus DNR duomenis, jei:

Or. en

Pagrindimas 

7 straipsnis įpareigoja valstybes nares aktyviai kaupti biometrinę informaciją apie asmenį, o 
tai gali turėti didelės įtakos to asmens pagrindinėms teisėms. Toks įpareigojimas būtų 
proporcingas tik tuomet, jei būtų patikslintos jo sąlygos ir jei jis būtų taikomas tik asmens, 
įtariamo padarius sunkų nusikaltimą, atžvilgiu.

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 76
11 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Atskiros valstybės narės perduoda 
paskirtų nacionalinių kontaktinių centrų 
sąrašą kitoms valstybėms narėms ir 
Europos Komisijai.

Or. de

Pagrindimas 

Nacionalinių kontaktinių centrų sąrašą tikslinga perduoti kitoms valstybėms narėms ir 
papildomai pateikti jį Komisijai.
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Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 77
12 straipsnio 1 dalis

1. Nusikaltimų prevencijos ir tyrimo tikslais 
bei nusikaltimų, priklausančių paiešką 
atliekančios valstybės narės teismų ar 
prokurorų tarnybos jurisdikcijai, tyrimo 
tikslais, taip pat siekdamos palaikyti viešąją 
tvarką ir saugumą valstybės narės suteikia 
galimybę kitų valstybių narių nacionaliniams 
kontaktiniams centrams, nurodytiems 
2 dalyje, naudotis šiais nacionalinių
transporto priemonių registracijos 
duomenimis atskirais atvejais suteikiant 
jiems teisę atlikti automatinę paiešką:

1. Nusikaltimų tyrimo tikslais bei 
nusikaltimų, priklausančių paiešką 
atliekančios valstybės narės teismų ar 
prokurorų tarnybos jurisdikcijai, tyrimo 
tikslais, taip pat siekdamos palaikyti viešąją 
tvarką ir saugumą valstybės narės suteikia 
galimybę kitų valstybių narių nacionaliniams 
kontaktiniams centrams, nurodytiems 2 
dalyje, naudotis šiais nacionalinių transporto 
priemonių registracijos duomenimis atskirais 
atvejais suteikiant jiems teisę atlikti 
automatinę paiešką:

Or. de

Pagrindimas 

Nėra prasmės rinkti transporto priemonių registracijos duomenų ir juos perduoti nusikaltimų 
prevencijos tikslais. Nepastebima papildomos naudos.

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 78
15 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Atskiros valstybės narės perduoda 
paskirtų nacionalinių kontaktinių centrų 
sąrašą kitoms valstybėms narėms ir 
Europos Komisijai.

Or. de

Pagrindimas 

Nacionalinių kontaktinių centrų sąrašą tikslinga perduoti kitoms valstybėms narėms ir 
papildomai pateikti jį Komisijai.
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Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 79
16 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Atskiros valstybės narės perduoda 
paskirtų nacionalinių kontaktinių centrų 
sąrašą kitoms valstybėms narėms ir 
Europos Komisijai.

Or. de

Pagrindimas 

Nacionalinių kontaktinių centrų sąrašą tikslinga perduoti kitoms valstybėms narėms ir 
papildomai pateikti jį Komisijai.

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 80
17 straipsnio 2 dalis

2. Kiekviena valstybė narė, būdama 
priimančioji valstybė narė, pagal savo 
nacionalinę teisę ir sutikus 
komandiruojančiai valstybei narei gali 
perduoti bendroje operacijoje 
dalyvaujantiems komandiruojančių valstybių 
narių pareigūnams vykdomuosius 
įgaliojimus arba, jei tai leidžiama pagal 
priimančiosios valstybės narės teisę, leisti 
kitų valstybių narių pareigūnams naudotis 
savo vykdomaisiais įgaliojimais pagal 
komandiruojančios valstybės narės teisę.
Tokiais vykdomaisiais įgaliojimais gali būti 
naudojamasi tik vadovaujant priimančiosios 
valstybės narės pareigūnams ir paprastai 
jiems dalyvaujant. Komandiruojančių 
valstybių narių pareigūnams taikoma 
priimančiosios valstybės narės nacionalinė 
teisė. Priimančioji valstybė narė prisiima 
atsakomybę už jų veiksmus.

2. Kiekviena valstybė narė, būdama 
priimančioji valstybė narė, pagal savo 
nacionalinę teisę ir sutikus 
komandiruojančiai valstybei narei gali 
perduoti bendroje operacijoje 
dalyvaujantiems komandiruojančių valstybių 
narių pareigūnams vykdomuosius 
įgaliojimus. Tokiais vykdomaisiais 
įgaliojimais gali būti naudojamasi tik 
vadovaujant priimančiosios valstybės narės 
pareigūnams ir paprastai jiems dalyvaujant. 
Komandiruojančių valstybių narių 
pareigūnams taikoma priimančiosios 
valstybės narės nacionalinė teisė. 
Priimančioji valstybė narė prisiima 
atsakomybę už jų veiksmus.

Or. de
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Pagrindimas 

Komandiruojamų pareigūnų įgaliojimai turi būti skirti užtikrinti teisinį duomenų subjektų 
apibrėžtumą pagal priimančiosios valstybės narės teisę.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 81
17a straipsnis (naujas)

17a straipsnis
Priemonės tiesioginio pavojaus atveju

1. Skubiais atvejais vienos valstybės narės 
pareigūnai gali be išankstinio kitos 
valstybės narės sutikimo kirsti dviejų 
valstybių sieną tam, kad arti sienos 
esančioje kitos valstybės narės teritorijos
dalyje pagal priimančiosios valstybės 
nacionalinę teisę jie galėtų imtis laikinų 
priemonių, būtinų siekiant išvengti gyvybei 
ir sveikatai gresiančio tiesioginio pavojaus.
2. Laikoma, kad 1 dalyje nurodyta situacija 
susidarė, jei esama grėsmės, kad iškiltų 
realus pavojus laukiant, kol priimančiosios 
valstybės pareigūnai imsis veiksmų ar 
pradės vadovauti, kaip nurodyta 
24 straipsnio 2 dalyje.

3. Sieną kertantys pareigūnai turi 
nedelsdami apie tai pranešti priimančiajai 
valstybei. Priimančioji valstybė patvirtina, 
kad gavo pranešimą, ir nedelsdama imasi 
priemonių, reikalingų išvengti pavojaus, 
bei pradeda vadovauti operacijai. Sieną 
kertantys pareigūnai gali veikti 
priimančioje valstybėje tik iki tol, kol 
priimančioji valstybė imasi reikalingų 
apsaugos priemonių. Sieną kertantys 
pareigūnai privalo laikytis priimančiosios 
valstybės nurodymų.

4.Valstybės narės sudaro papildomą 
susitarimą, kuriame nurodoma, kokioms 
institucijoms turi būti nedelsiant 
pranešama, kaip nurodyta 3 dalyje. Sieną 
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kertantys pareigūnai privalo laikytis šio 
straipsnio nuostatų ir valstybės narės, 
kurios teritorijoje jie veikia, įstatymų.

5. Priimančioji valstybė prisiima 
atsakomybę už priemones, kurių ėmėsi 
sieną kertantys pareigūnai.

Or. de

Pagrindimas 

Šis pakeitimas atitinka Priumo sutarties 25 straipsnio tekstą. Nuostatos dėl priemonių 
tiesioginio pavojaus atveju taip pat turėtų būti įtrauktos į Tarybos sprendimą siekiant 
užtikrinti veiksmingesnį policijos bendradarbiavimą pasienio srityse.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 82
18a straipsnis (naujas)

18a straipsnis

Bendradarbiavimas paprašius

1. Paprašius kompetentingos valstybių 
narių institucijos teikia viena kitai pagalbą 
pagal savo kompetenciją ir laikydamosis 
nacionalinės teisės.
2. Kompetentingos valstybių narių 
institucijos teikia viena kitai pagalbą pagal 
1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl 
1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo 
vykdymo 39 straipsnio 1 dalies pirmąjį 
sakinį dėl laipsniško bendrų valstybės sienų 
kontrolės mažinimo, ypač

1) nustatydamos kelių, vandens arba oro 
transporto priemonių savininkus ir 
turėtojus bei šių priemonių vairuotojus ir 
pilotus, jeigu to dar neapima 12 straipsnis,

2) teikdamos informaciją apie vairuotojo 
pažymėjimus, vairininko sertifikatus ir 
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palyginamus leidimus,

3) nustatydamos asmenų buvimo ir 
gyvenamąją vietą,

4) nustatydamos su leidimais gyventi šalyje 
susijusią informaciją,

5) nustatydamos telefoninio ryšio abonentų 
ir kitų nuotolinio ryšio priemonių 
savininkų duomenis, jeigu informacija apie 
juos yra viešai pasiekiama,

6) nustatydamos asmenų tapatybę,

7) nustatydamos daiktų, pvz., ginklų, kelių 
ir vandens transporto priemonių kilmę 
(teikdamos paklausimus dėl pirkimo 
sandorių),

8) teikdamos žinias iš policijos duomenų 
bazių ir policijos dokumentų bei 
informaciją iš institucijų viešai pasiekiamų 
duomenų bazių,

9) perduodamos skubius pranešimus apie 
ginklus ir sprogstamąsias medžiagas bei 
pranešimus apie pinigų ir vertybinių 
popierių padirbinėjimo atvejus,

10) teikdamos informaciją apie praktinį 
tarpvalstybinio masto stebėsenos priemonių 
vykdymą, tarpvalstybinio masto paieškas ir 
kontroliuojamas siuntas,

11) nustatydamos informaciją teikiančio 
asmens pasirengimą duoti parodymus.

3. Jeigu institucija, kurios buvo prašoma 
pagalbos, yra nekompetentinga ją teikti, ši 
institucija perduoda prašymą 
kompetentingai institucijai. Institucija, 
kurios buvo prašoma pagalbos, praneša 
pagalbos prašiusiai institucijai apie tai, kad 
prašymas buvo perduotas institucijai, 
atsakingai už. prašomos pagalbos teikimą. 
Kompetentinga institucija atlieka prašyme 
nurodytą užduotį ir perduoda rezultatus 
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pagalbos prašiusiai institucijai.

Or. de

Pagrindimas 

Šis pakeitimas atitinka Priumo sutarties 27 straipsnio tekstą. Nuostatos dėl priemonių 
tiesioginio pavojaus atveju taip pat turėtų būti įtrauktos į Tarybos sprendimą siekiant 
užtikrinti veiksmingesnį policijos bendradarbiavimą pasienio srityse.

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 83
24 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

1a. „asmens duomenys“ – bet kokia 
informacija, susijusi su fiziniu asmeniu 
(„duomenų subjektu“), kurio tapatybė yra 
arba gali būti nustatyta; asmuo, kurio 
tapatybė gali būti nustatyta – tai asmuo, 
kurio tapatybė gali būti tiesiogiai ar 
netiesiogiai nustatyta, be kita ko, pagal 
asmens tapatybės kodą arba vieną ar kelis 
to asmens fizinei, fiziologinei, protinei, 
ekonominei, kultūrinei ar socialinei 
tapatybei būdingus veiksnius;

Or. en

Pagrindimas 

Dėl teisinio aiškumo turėtų būti įterpta asmens duomenų apibrėžtis, tokia pat, kokia pateikta 
Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio a punkte ir siūlomo pamatinio sprendimo dėl asmens 
duomenų 2 straipsnio a punkte.

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 84
24 straipsnio 1 dalies 1b punktas (naujas)

1b. „nekoduojama DNR dalis“ –
chromosomų zonos, neturinčios genetinės 
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išraiškos, t. y. apie kurias nežinoma, kad 
jos gali suteikti informacijos apie 
konkrečias paveldimas savybes;

Or. en

Pagrindimas 

DNR duomenų, tad ir nekoduotų DNR dalių, apibrėžtis yra lemiamos svarbos, nes nurodo, 
kokią informaciją galima gauti iš DNR. Todėl ši sąvoka turėtų būti apibrėžta Tarybos 
sprendime, o ne palikta įgyvendinančioms priemonėms, kurias priima Taryba, spręsdama 
kvalifikuota balsų dauguma, žr. EBSS 34 straipsnio 2 dalies c punkto antrą sakinį. Ši 
apibrėžtis tokia pat, kokia pateikta pagal Priumo sutarties įgyvendinimo susitarimą (Tarybos 
dok. 5437/07, 2.5.).

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 85
24 straipsnio 2 dalis

2. Toliau išdėstytos nuostatos taikomos 
duomenims, kurie teikiami ar buvo suteikti 
vadovaujantis šiuo sprendimu, išskyrus 
atvejus, kai pirmiau išdėstytuose skyriuose 
numatyta kitaip.

2. Toliau išdėstytos nuostatos taikomos bet 
kokiam asmens duomenų tvarkymui šio 
sprendimo kontekste.

Or. de

Pagrindimas 

Būtina paaiškinti, kad 6 skyriaus taisyklės taikomos visiems duomenų tvarkymo procesams, 
taigi taip pat valstybių narių duomenims ir ne tik tada, kai duomenys jau perduoti kitai 
valstybei narei. Pastaruoju atveju atsirastų nevienodas duomenų apsaugos lygis.

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 86
24 straipsnio 2 dalis

2. Toliau išdėstytos nuostatos taikomos 
duomenims, kurie teikiami ar buvo suteikti 
vadovaujantis šiuo sprendimu, išskyrus 
atvejus, kai pirmiau išdėstytuose skyriuose 

2. Šio skyriaus taisyklės taikomos DNR 
analizės duomenų rinkmenų ir 
daktiloskopinių duomenų saugojimui ir 
tvarkymui valstybėse narėse. 6 skyriaus 
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numatyta kitaip. nuostatos taip pat taikomos kitų asmens 
duomenų perdavimui pagal šio sprendimo 
nuostatas.

Or. de

Pagrindimas 

Būtina aiškiai pabrėžti, kad yra taikoma išskirtinai šiuo sprendimu nustatyta duomenų 
apsaugos tvarka.

Pakeitimą pateikė Adina-Ioana Vălean

Pakeitimas 87
24 straipsnio 2 dalis

2. Toliau išdėstytos nuostatos taikomos 
duomenims, kurie teikiami ar buvo suteikti 
vadovaujantis šiuo sprendimu, išskyrus 
atvejus, kai pirmiau išdėstytuose skyriuose 
numatyta kitaip.

2. Toliau išdėstytos nuostatos taikomos 
duomenims, kurie teikiami ar buvo suteikti 
vadovaujantis šiuo sprendimu, išskyrus 
atvejus, kai pirmiau išdėstytuose skyriuose 
numatyta kitaip.

Šios nuostatos taip pat taikomos DNR 
informacijos ir pirštų atspaudų rinkimui ir 
tvarkymui valstybėje narėje bei kitų asmens 
duomenų teikimui šio sprendimo taikymo 
srityje.

Or. en

Pakeitimą pateikė Adina-Ioana Vălean

Pakeitimas 88
24a straipsnis (naujas)

24a straipsnis
„Asmens duomenys“ – bet kokia 
informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, 
kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta; 
asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta –
tai asmuo, kurio tapatybė gali būti 
tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, be kita 
ko, pagal asmens tapatybės kodą arba vieną 
ar kelis to asmens fizinei, fiziologinei, 
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protinei, ekonominei, kultūrinei ar 
socialinei tapatybei būdingus veiksnius.

Or. en

Pakeitimą pateikė Stavros Lambrinidis

Pakeitimas 89
25 straipsnis

Tvarkant asmens duomenis, teikiamus ar 
suteiktus pagal šį sprendimą, kiekviena 
valstybė narė savo nacionalinėje teisėje 
užtikrina asmens duomenų apsaugos lygį, 
bent lygiavertį tam, kuris numatytas 1981 
m. sausio 28 d. Europos Tarybos 
konvencijoje dėl asmenų apsaugos ryšium 
su asmens duomenų automatizuotu 
tvarkymu ir jos 2001 m. lapkričio 8 d. 
Papildomame protokole, atsižvelgdama į 
1987 m. rugsėjo 17 d. Europos Tarybos 
Ministrų komiteto rekomendaciją Nr. R 
(87) 15 valstybėms narėms dėl asmens 
duomenų naudojimo policijos sektoriuje, 
taip pat tais atvejais, kai duomenys nėra 
tvarkomi automatinėmis priemonėmis.

Išsamus pamatinis sprendimas dėl asmens 
duomenų apsaugos saugumo ir policijos 
bendradarbiavimo pagal trečiąjį ramstį yra 
būtina sąlyga šio sprendimo gyvendinimui 
ir turėtų būti minimalus pagrindas imtis 
papildomų šiame sprendime numatytų 
duomenų apsaugos priemonių.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 90
25 straipsnio 1 dalis

1. Tvarkant asmens duomenis, teikiamus ar 
suteiktus pagal šį sprendimą, kiekviena 
valstybė narė savo nacionalinėje teisėje 
užtikrina asmens duomenų apsaugos lygį, 
bent lygiavertį tam, kuris numatytas 1981 
m. sausio 28 d. Europos Tarybos 
konvencijoje dėl asmenų apsaugos ryšium 
su asmens duomenų automatizuotu 
tvarkymu ir jos 2001 m. lapkričio 8 d. 

1. Laikantis specialiųjų šio sprendimo 
nuostatų asmens duomenų tvarkymas 
atsižvelgiant į šį sprendimą nustatomas 
remiantis Tarybos pamatiniu sprendimu 
2007/XX/JI dėl asmens duomenų, 
tvarkomų policijos ir teismų
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 
kontekste, apsaugos. Nepažeidžiant jo 
nuostatų būtina taikyti 1981 m. sausio 28 d. 
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Papildomame protokole, atsižvelgdama į 
1987 m. rugsėjo 17 d. Europos Tarybos 
Ministrų komiteto rekomendaciją Nr. R (87) 
15 valstybėms narėms dėl asmens duomenų 
naudojimo policijos sektoriuje, taip pat tais 
atvejais, kai duomenys nėra tvarkomi 
automatinėmis priemonėmis.

Europos Tarybos konvenciją dėl asmenų 
apsaugos ryšium su asmens duomenų 
automatizuotu tvarkymu ir jos 2001 m. 
lapkričio 8 d. Papildomą protokolą ir 
tvarkant asmens duomenis šio sprendimo 
kontekste laikyti įpareigojančia 1987 m. 
rugsėjo 17 d. Europos Tarybos Ministrų 
komiteto rekomendaciją Nr. R (87) 15 
valstybėms narėms dėl asmens duomenų 
naudojimo policijos sektoriuje, taip pat tais 
atvejais, kai duomenys nėra tvarkomi 
automatinėmis priemonėmis.

Or. de

Pagrindimas 

Asmens duomenų tvarkymas atsižvelgiant į šį sprendimą turi būti atliekamas laikantis minėto 
pamatinio sprendimo nuostatų, kad visose valstybėse narėse būtų užtikrinamas tinkamas 
duomenų apsaugos lygis. Nepaisant to, valstybės narės turi privalomai taikyti minėtas 
Europos Tarybos teisines priemones.

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 91
25 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybės narės atsižvelgia į įvairias 
asmens duomenų kategorijas ir į skirtingus 
jų rinkimo tikslus nustatydamos jų 
saugojimo terminus ir atitinkamas jų 
rinkimo, tolesnio tvarkymo ir perdavimo 
sąlygas. Asmenų, kurie nėra įtariami 
padarę nusikalstamą veiką ar dalyvavę joje, 
asmens duomenys tvarkomi tik tikslu, dėl 
kurio jie buvo surinkti, ir ribotą laiką. 
Valstybės narės nustato atitinkamus jų 
naudojimo ir perdavimo apribojimus.

Or. de

Pagrindimas 

Priklausomai nuo įtraukties į baudžiamąją veiką laipsnio, turi būti taikomos atitinkamos 
duomenų apsaugos nuostatos (atitinka 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento priimto 
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teksto dėl Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl asmens duomenų, 
tvarkomų policijos ir teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose kontekste, apsaugos 
14 pakeitimą).

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 92
25 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Asmens duomenys trečiosioms šalims 
neperduodami.

Or. de

Pagrindimas 

Paaiškinimas dėl asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims, kuriose duomenų apsaugos 
lygis gali būti nepakankamas.

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 93
26 straipsnio 1 dalis

1. Asmens duomenis gaunančiai valstybei 
narei leidžiama juos tvarkyti tik tais tikslais, 
kuriais duomenys buvo suteikti pagal šį 
sprendimą. Tvarkyti kitais tikslais leidžiama 
tik gavus rinkmeną administruojančios 
valstybės narės išankstinį leidimą ir tik 
laikantis duomenis gaunančios valstybės 
narės nacionalinės teisės. Toks leidimas gali 
būti suteiktas, jei duomenis tvarkyti kitais 
tikslais leidžiama pagal rinkmeną 
administruojančios valstybės narės 
nacionalinę teisę.

1. Asmens duomenis gaunančiai valstybei 
narei leidžiama juos tvarkyti tik tais tikslais, 
kuriais duomenys buvo suteikti pagal šį 
sprendimą. Tvarkyti kitais tikslais leidžiama 
laikantis 25 straipsnio 1a dalies taisyklių tik 
gavus rinkmeną administruojančios 
valstybės narės išankstinį leidimą ir tik 
laikantis duomenis gaunančios valstybės 
narės nacionalinės teisės. Toks leidimas gali 
būti suteiktas, jei duomenis tvarkyti kitais 
tikslais leidžiama pagal rinkmeną 
administruojančios valstybės narės 
nacionalinę teisę ir kiekvienu atskiru atveju 
atlikus patikrą.

Or. de

Pagrindimas 

Asmenų, kurie nėra įtariami įvykdę baudžiamąją veiką ir nebuvo nuteisti už baudžiamąją 
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veiką, asmens duomenys iš esmės neturėtų būti tvarkomi kitais tikslais. Be to, būtina išvengti, 
kad būtų suteikiamas visuotinis sutikimas tvarkyti duomenis kitais tikslais; kiekvienu atskiru 
atveju turėtų būti pakartotinai tikrinama, ar sąlygos yra įvykdytos.

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 94
26 straipsnio 2 dalis

2. Rinkmeną administruojanti valstybė narė 
gali jai suteiktus duomenis tvarkyti pagal 3, 
4 ir 9 straipsnius tik tuo atveju, jei tai yra 
būtina lyginimo, automatinių atsakymų į 
paiešką pateikimo ir registravimo pagal 30 
straipsnį tikslais. Suteikti duomenys 
nedelsiant ištrinami palyginus duomenis ar 
gavus automatinį atsakymą į paiešką, 
išskyrus atvejus, kai duomenis toliau 
tvarkyti būtina pirmos pastraipos b ir c 
punktuose minimais tikslais.

2. Rinkmeną administruojanti valstybė narė 
gali jai suteiktus duomenis tvarkyti pagal 3, 
4 ir 9 straipsnius tik tuo atveju, jei tai yra 
būtina lyginimo, automatinių atsakymų į 
paiešką pateikimo ir registravimo pagal 30 
straipsnį tikslais. Suteikti duomenys 
nedelsiant ištrinami palyginus duomenis ar 
gavus automatinį atsakymą į paiešką, 
išskyrus atvejus.

Or. de

Pagrindimas 

Išimtis duomenų ištrynimui neturėtų būti daroma.

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 95
27 straipsnis

Suteiktus asmens duomenis gali tvarkyti tik 
institucijos, organai ir teismai, kurie yra 
atsakingi už 26 straipsnyje minimų tikslų 
siekimą. Visų pirma duomenis galima 
suteikti kitiems subjektams tik gavus 
duomenis teikiančios valstybės narės 
išankstinį leidimą ir laikantis duomenis 
gaunančios valstybės narės teisės.

Suteiktus asmens duomenis gali tvarkyti tik 
institucijos, organai ir teismai, kurie yra 
atsakingi už 26 straipsnyje minimų tikslų 
siekimą. Visų pirma duomenis galima 
suteikti kitiems subjektams tik gavus 
duomenis teikiančios valstybės narės 
išankstinį leidimą kiekvienu atskiru atveju 
ir laikantis duomenis gaunančios valstybės 
narės teisės.

Or. de
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Pagrindimas 

Būtina išvengti, kad būtų suteikiamas visuotinis sutikimas tvarkyti duomenis kitais tikslais; 
kiekvienu atskiru atveju turėtų būti pakartotinai tikrinama, ar sąlygos yra įvykdytos.

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 96
Artikel 28, paragraph 1

1. Valstybės narės turi užtikrinti asmens 
duomenų tikslumą ir aktualumą. Paaiškėjus, 
įskatinat pranešimą iš duomenų subjekto ar 
kitokiu būdu, kad buvo suteikti netikslūs 
duomenys ar duomenys, kurie neturėjo būti 
suteikti, apie tai nedelsiant turi būti 
informuojama duomenis gaunanti valstybė 
narė ar valstybės narės. Atitinkama valstybė 
narė ar valstybės narės privalo ištaisyti ar 
ištrinti duomenis. Be to, suteikti asmens 
duomenys ištaisomi, jei nustatoma, kad jie 
yra netikslūs. Jei duomenis gaunanti 
institucija turi pagrindo manyti, kad suteikti 
duomenys yra netikslūs ar juos reikėtų 
ištrinti, apie tai nedelsiant informuojama
duomenis teikianti institucija.

1. Kai asmens duomenys nebėra reikalingi 
tikslams, kuriems jie buvo surinkti, jie turi 
būti ištrinti. Valstybės narės turi užtikrinti 
asmens duomenų tikslumą ir aktualumą 
peržiūrėdamos šiuos duomenis bent kartą 
per dvejus metus nuo duomenų įvedimo. 
Paaiškėjus, įskatinat pranešimą iš duomenų 
subjekto ar kitokiu būdu, kad buvo suteikti 
netikslūs duomenys ar duomenys, kurie 
neturėjo būti suteikti, apie tai nedelsiant turi 
būti informuojama duomenis gaunanti 
valstybė narė ar valstybės narės. Atitinkama 
valstybė narė ar valstybės narės privalo 
ištaisyti ar ištrinti duomenis. Be to, suteikti 
asmens duomenys ištaisomi, jei nustatoma, 
kad jie yra netikslūs. Jei duomenis gaunanti 
institucija turi pagrindo manyti, kad suteikti 
duomenys yra netikslūs ar juos reikėtų 
ištrinti, apie tai nedelsiant informuojama 
duomenis teikianti institucija.

Or. en

Pagrindimas 

Reikia užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nebėra reikalingi tikslams, kuriems jie buvo 
surinkti, būtų ištrinti (ne tik asmens duomenys, gauti iš kitos valstybės narės; 28 straipsnio 
3 dalis); todėl valstybės narės turi būti teisiškai įpareigotos bent kartą per dvejus metus nuo 
duomenų įvedimo peržiūrėti, ar jie teisingi ir ar juos reikėtų ištrinti.

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 97
30 straipsnio 4 dalis
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4. Įregistruoti duomenys tinkamomis 
priemonėmis apsaugomi nuo netikslingo 
naudojimo ir kitų netinkamo naudojimo 
formų bei saugomi dvejus metus. Pasibaigus 
saugojimo laikotarpiui, įregistruoti 
duomenys nedelsiant ištrinami.

4. Įregistruoti duomenys tinkamomis 
priemonėmis apsaugomi nuo netikslingo 
naudojimo ir kitų netinkamo naudojimo 
formų bei saugomi penkerius metus. 
Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, 
įregistruoti duomenys nedelsiant ištrinami.

Or. de

Pagrindimas 

Įregistruotų duomenų saugojimo terminas turėtų būti pratęstas iki penkerių metų.

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 98
31 straipsnio pavadinimas

Duomenų subjektų teisė gauti informaciją ir 
žalos atlyginimas

Duomenų subjektų teisė gauti informaciją ir 
žalos atlyginimas

Or. de

Pagrindimas 

Palyginimui žr. 31 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 99
31 straipsnio 1 dalis

1. Duomenų subjekto pagal nacionalinę 
teisę prašymu, laikantis nacionalinės teisės, 
duomenų subjektui suteikiama informacija 
apie su juo susijusius tvarkomus duomenis, 
duomenų kilmę, gavėją ar gavėjų grupę, 
tvarkymo tikslą ir teisinį pagrindą, pateikus 
tapatybę patvirtinantį dokumentą, 
nesudarant nepagrįstų išlaidų, visiems 
suprantama forma ir nepagrįstai nevėluojant. 
Be to, duomenų subjektas turi teisę 
reikalauti, kad netikslūs duomenys būtų 
ištaisyti, o neteisėtai tvarkomi duomenys –

1. Duomenų subjektui, laikantis 
nacionalinės teisės, duomenų subjektui 
suteikiama informacija apie su juo susijusius 
tvarkomus duomenis, duomenų kilmę, 
gavėją ar gavėjų grupę, tvarkymo tikslą ir 
teisinį pagrindą, nesudarant nepagrįstų 
išlaidų, visiems suprantama forma ir 
nepagrįstai nevėluojant. Be to, duomenų 
subjektas turi teisę reikalauti, kad netikslūs 
duomenys būtų ištaisyti, o neteisėtai 
tvarkomi duomenys – ištrinti. Apie tai taip 
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ištrinti. Valstybės narės taip pat užtikrina, 
kad su duomenų apsauga susijusių teisių 
pažeidimo atveju duomenų subjektas galėtų 
veiksmingai pateikti skundą 
nepriklausomam teismui, kaip apibrėžta 
Europos žmogaus teisių konvencijos 6 
straipsnio 1 dalyje, arba nepriklausomai 
priežiūros institucijai, kaip apibrėžta 1995 
m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo
28 straipsnyje, ir kad jis turėtų galimybę 
reikalauti atlyginti žalą ar gauti kitokią 
teisėtą kompensaciją. Reikalavimo pripažinti 
šias teises procedūros išsamias taisykles ir 
prieigos teisės apribojimo priežastis 
reglamentuoja valstybės narės, kurioje 
duomenų subjektas reikalauja pripažinti savo 
teises, atitinkamos nacionalinės teisinės 
nuostatos.

pat turi būti pranešama duomenų 
subjektui. Valstybės narės taip pat užtikrina, 
kad su duomenų apsauga susijusių teisių 
pažeidimo atveju duomenų subjektas galėtų 
veiksmingai pateikti skundą 
nepriklausomam teismui, kaip apibrėžta 
Europos žmogaus teisių konvencijos 6 
straipsnio 1 dalyje, arba nepriklausomai 
priežiūros institucijai, kaip apibrėžta 1995 
m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo
28 straipsnyje, ir kad jis turėtų galimybę 
reikalauti atlyginti žalą ar gauti kitokią 
teisėtą kompensaciją. Reikalavimo pripažinti 
šias teises procedūros išsamias taisykles ir 
prieigos teisės apribojimo priežastis 
reglamentuoja valstybės narės, kurioje 
duomenų subjektas reikalauja pripažinti savo 
teises, atitinkamos nacionalinės teisinės 
nuostatos.

Or. de

Pagrindimas 

Teisė, kad duomenys būtų ištaisyti ar ištrinti, bei teisė į žalos atlyginimą gali būti veiksmingai 
įgyvendinama tik tuo atveju, jeigu pateikiama išsami informacija apie duomenų saugojimą ir 
teisinės apsaugos galimybes, nes daugeliu atvejų duomenų subjektas iš viso nežino, kad 
duomenys apie jį saugomi, ir šiuo atveju jis iš viso negali pasinaudoti teisinės pagalbos 
galimybe (taip pat žr. 2007 m. balandžio 4 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno nuomonę Nr. 75 dėl šios iniciatyvos).

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 100
31 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa

1. Duomenų subjekto pagal nacionalinę 
teisę prašymu, laikantis nacionalinės teisės, 
duomenų subjektui suteikiama informacija
apie su juo susijusius tvarkomus duomenis, 
duomenų kilmę, gavėją ar gavėjų grupę, 
tvarkymo tikslą ir teisinį pagrindą, pateikus 

1. Valstybei narei atlikus paiešką, laikantis 
nacionalinės teisės, duomenų subjektui 
pranešama apie su juo susijusius tvarkomus
duomenis, duomenų kilmę, gavėją ar gavėjų 
grupę, tvarkymo tikslą ir teisinį pagrindą, 
visiems suprantama forma ir nepagrįstai 
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tapatybę patvirtinantį dokumentą, 
nesudarant nepagrįstų išlaidų, visiems 
suprantama forma ir nepagrįstai nevėluojant.

nevėluojant.

Or. de

Pagrindimas 

Pilietis − duomenų subjektas turi išsaugoti teisę gauti informaciją apie jo duomenų 
perdavimą, iš anksto nepateikęs oficialaus prašymo, nes dažniausiai apie perdavimą jis iš 
viso nežino.

Pakeitimą pateikė Adina-Ioana Vălean

Pakeitimas 101
Article 32 bis (new)

32a straipsnis

Duomenų perdavimas
Pagal šį sprendimą tvarkomi duomenys 
negali būti perduoti ar suteikti jokiai 
trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 102
34 straipsnis

Šiam sprendimui įgyvendinti Sąjungos lygiu 
Taryba tvirtina reikalingas priemones ES 
sutarties 34 straipsnio 2 dalies c punkto 
antrame sakinyje nustatyta tvarka.

Šiam sprendimui įgyvendinti Sąjungos lygiu 
Taryba tvirtina reikalingas priemones ES 
sutarties 34 straipsnio 2 dalies c punkto 
antrame sakinyje nustatyta tvarka, 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu 
pagal ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį ir 
pasikonsultavusi su Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnu.

Or. de
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Pagrindimas 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui turi būti suteikta teisė konsultuotis su 
Taryba. Su Europos Parlamentu konsultuojamasi automatiškai pagal ES sutarties 
39 straipsnį, tačiau į tai šiame straipsnyje būtina atkreipti dėmesį dar kartą.

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 103
34 straipsnis

Šiam sprendimui įgyvendinti Sąjungos lygiu 
Taryba tvirtina reikalingas priemones ES 
sutarties 34 straipsnio 2 dalies c punkto 
antrame sakinyje nustatyta tvarka.

Šiam sprendimui įgyvendinti Sąjungos lygiu 
Taryba tvirtina reikalingas priemones ES 
sutarties 34 straipsnio 2 dalies c punkto 
antrame sakinyje nustatyta tvarka ir 
pasitarusi su Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnu.

Or. en

Pagrindimas 

Įgyvendinimo priemonės gali turėti lemiamos reikšmės tvarkant asmens duomenis, todėl 
reikėtų išklausyti ir EDAPP nuomonę (žr. 2007 m. balandžio 4 d. EDAPP nuomonę dėl šios 
iniciatyvos, Nr. 20).

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 104
35a straipsnis (naujas)

35a straipsnis
Komisija, ypač atsižvelgdama į atsakingų 
pareigūnų mokymų, darbuotojų poreikio ir 
reikalingos įrangos finansavimą, turėtų 
patikrinti paramos iš Europos Sąjungos 
biudžeto išteklių galimybę.

Or. de

Pagrindimas 

Sprendime numatytų priemonių finansavimas yra didelė finansinė našta, ypač valstybėms 
narėms, kurios dar neturi reikalingos infrastruktūros. Būtina patikrinti, kokią dalį išlaidų 
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galima bendrai finansuoti iš Europos Sąjungos biudžeto.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 105
36 straipsnio 4 dalis

4. Per [... metus] nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo valstybės narės praneša Tarybai 
ir Komisijai apie 1 dalyje nurodytus 
galiojančius susitarimus ar priemones, 
kuriuos jos pageidauja taikyti toliau.

4. Per [... metus] nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo valstybės narės praneša Tarybai, 
Europos Parlamentui ir Komisijai apie 1 
dalyje nurodytus galiojančius susitarimus ar 
priemones, kuriuos jos pageidauja taikyti 
toliau.

Or. de

Pagrindimas 

Taikant tolesnes priemones, susijusias su Tarybos sprendimu, turėtų būti įtrauktas Europos 
Parlamentas.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 106
36 straipsnio 5 dalis

5. Valstybės narės taip pat praneša Tarybai ir 
Komisijai apie visus naujus susitarimus ar 
priemones, nurodytus 2 dalyje, per 3 
mėnesius nuo jų pasirašymo, arba, jei tos 
priemonės buvo pasirašytos prieš priimant šį 
sprendimą – per tris mėnesius nuo jų 
įsigaliojimo.

5. Valstybės narės taip pat praneša Tarybai, 
Europos Parlamentui ir Komisijai apie 
visus naujus susitarimus ar priemones, 
nurodytus 2 dalyje, per 3 mėnesius nuo jų 
pasirašymo, arba, jei tos priemonės buvo 
pasirašytos prieš priimant šį sprendimą – per 
tris mėnesius nuo jų įsigaliojimo.

Or. de

Pagrindimas 

Taikant tolesnes priemones, susijusias su Tarybos sprendimu, turėtų būti įtrauktas Europos 
Parlamentas.
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Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 107
37 straipsnio 1 dalis

1. Per [... metus] nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo dienos valstybės narės imasi 
reikalingų priemonių siekdamos laikytis šio 
sprendimo nuostatų.

1. Per [... metus] nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo dienos valstybės narės imasi 
reikalingų priemonių siekdamos laikytis šio 
sprendimo nuostatų. Iki šios datos būtina 
užtikrinti, kad įsigaliotų ir valstybėse 
narėse būtų įgyvendintas Pamatinis 
sprendimas 2007/XX/JI dėl asmens 
duomenų, tvarkomų policijos ir teisminio 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 
kontekste, apsaugos.

Or. de

Pagrindimas 

Žr. pakeitimo dėl teisėkūros rezoliucijos pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 108
37 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Prieš pradedant įgyvendinti sprendimą 
Komisija pateiks tyrimų ataskaitą apie 
pirmųjų septynių sutartį pasirašiusių 
valstybių sukauptą patirtį, ypač kalbant 
apie technines įgyvendinimo galimybes.

Or. de

Pagrindimas 

Dėl nepakankamos patirties, susijusios su šiame sprendime numatytomis priemonėmis, 
būtina, kad visų pirma būtų įvertintas poveikis, ypač susijęs su techninėmis įgyvendinimo 
galimybėmis.
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Pakeitimą pateikė Adina-Ioana Vălean

Pakeitimas 109
37 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Šis sprendimas įsigalioja nuo Tarybos 
pamatinio sprendimo dėl asmens duomenų, 
tvarkomų policijos ir teismų
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 
kontekste, apsaugos, kuris užtikrina 
atitinkamo lygio apsaugą, įsigaliojimo 
dienos.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pakeitimas 110
37a straipsnis (naujas)

37a straipsnis
Ne vėliau kaip po dvejų metų nuo šio 
sprendimo įsigaliojimo, o po to kas dvejus 
metus Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio sprendimo 
taikymo vertinimą siekiant nustatyti, ar jį 
reikėtų iš dalies keisti. Šiame vertinime 
pateikiama jo naudingumo, veiksmingumo 
ir poveikio pagrindinėms duomenų 
subjektų teisėms analizė ir nurodoma, kiek 
duomenų subjektų saugoma valstybių narių 
nacionalinėse duomenų bazėse pasikeitus 
duomenimis pagal šį sprendimą arba 
pasikeitus duomenimis atliekant paieškas 
pagal šį sprendimą.

Or. en

Pagrindimas 

Kadangi kol kas pagal esamą Priumo sutartį įgyta labai nedaug patirties, svarbu kuo greičiau 
įvertinti šį naują mechanizmą ir jo poveikį (žr. 2007 m. balandžio 4 d. EDAPP nuomonę dėl 
šios iniciatyvos, Nr. 32). Be to, būtų nepaprastai naudinga žinoti, kiek valstybės narės 
naudojasi šiuo nauju mechanizmu. 
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