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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
1030/2002, nustatantį vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą
(COM(2006)0110 – C6-0157/2006 – 2003/0218(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0110)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 63 straipsnio 3 dalies a punktą (C6-0157/2006),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 67 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl 
konsultacijos (C6-0157/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą 
(A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo 
pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina pradėti derinimo procedūrą pagal 1975 m. kovo 4 d. Bendrą deklaraciją, jei Taryba 
ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

6. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
3 KONSTATUOJAMOJI DALIS

3) Biometrinių identifikatorių įvedimas yra 
svarbus žingsnis siekiant naudoti naujus 

3) Biometrinių identifikatorių taikymas yra 
svarbus žingsnis siekiant naudoti naujus 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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elementus, kurie sukuria patikimą turėtojo 
ir leidimo apsigyventi sąsają, o tai 
prisideda apsaugant nuo nesąžiningo 
leidimo apsigyventi naudojimo. Reikėtų 
atsižvelgti į Tarptautinės civilinės 
aviacijos organizacijos (ICAO) 
specifikacijas, kurios yra išdėstytos 
dokumente Nr. 9303 dėl mašininio 
skaitymo vizų.

elementus, kurie sukuria patikimą turėtojo 
ir leidimo apsigyventi sąsają, o tai 
prisideda apsaugant nuo nesąžiningo 
leidimo apsigyventi naudojimo. 
Leidimams apsigyventi turėtų būti taikomi 
tie patys aukšti saugumo standartai, kaip 
ir nacionalinėms asmens tapatybės 
kortelėms nustatyti standartai.

Pagrindimas

Svarbu pažymėti, kad leidimas apsigyventi nėra kelionės dokumentas, o Tarptautinės civilinės 
aviacijos organizacijos (ICAO) dokumento Nr. 9303 reikalavimai turėtų būti taikomi tik 
kelionės dokumentams, taigi taikyti minėtuosius reikalavimus šiuo atveju beprasmiška. Be to, 
ES reglamente nereikėtų minėti dokumento Nr. 9303, nes jis buvo daug kartų taisytas 
proceso, kuriam trūksta skaidrumo ir demokratinio teisėtumo, metu. 

Pakeitimas 2
3A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(3a) Biometriniai požymiai vienodame 
leidime apsigyventi turėtų būti naudojami 
tik siekiant patvirtinti dokumento 
autentiškumą ir turėtojo tapatybę pagal 
tiesiogiai prieinamus palyginamus 
požymius, kai leidimą apsigyventi 
reikalaujama pateikti pagal teisės aktus. 

Pagrindimas

Kadangi biometrinių požymių įrašymo į leidimus apsigyventi tikslas turėtų būti tikslus, 
tinkamas, proporcingas ir aiškus, jis turėtų būti įterptas į teisinį tekstą. Didelis biometrinių 
požymių įrašymo į leidimus apsigyventi pranašumas yra tai, kad leidimas apsigyventi bus 
patikimiau susietas su jo turėtoju. 

Pakeitimas 3
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(5) Šis reglamentas nustato tik tokias 
specifikacijas, kurios nėra slaptos; šias 
specifikacijas reikia papildyti 
specifikacijomis, kurios gali likti slaptos, 

(5) Šis reglamentas nustato tik tokias 
specifikacijas, kurios nėra slaptos; šias 
specifikacijas reikia papildyti 
specifikacijomis, kurios gali likti slaptos, 
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kad būtų užkirstas kelias padirbinėjimui ir 
klastojimui ir kurios negali apimti asmens 
duomenų ar nuorodų į tokius duomenis. 
Įgaliojimai tokioms papildomoms 
techninėms specifikacijoms patvirtinti 
turėtų būti suteikti Komisijai, kuriai padės 
komitetas, įsteigtas pagal 1995 m. gegužės 
29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1683/95, nustatančio vienodą vizų formą, 6 
straipsnį.

kad būtų užkirstas kelias padirbinėjimui ir 
klastojimui, ir kurios neturėtų apimti 
asmens duomenų ar nuorodų į tokius 
duomenis. Įgaliojimai tokioms 
papildomoms techninėms specifikacijoms 
patvirtinti turėtų būti suteikti Komisijai, 
kuriai padės komitetas, įsteigtas pagal 
1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1683/95, nustatančio vienodą vizų 
formą, 6 straipsnį.

Pagrindimas

Biometriniai identifikatoriai skirti glaudesniam ryšiui tarp leidimo apsigyventi ir jo turėtojo 
nustatyti. Įrašius asmens duomenis į papildomas technines specifikacijas, tik padidės 
padirbinėjimo ir klastojimo tikimybė, o papildomos naudos nebus. 

Pakeitimas 4
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

2 straipsnio 1 dalies d punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1030/2002)

d) biometrinių požymių laikmenos 
techninės specifikacijos ir jų apsauga, 
įskaitant neteisėtos prieigos prevenciją;

d) biometrinių požymių laikmenos 
techninės specifikacijos ir jų apsauga, 
įskaitant neteisėtos prieigos prevenciją,
ypač siekiant užtikrinti šių duomenų 
integralumą, autentiškumą ir 
konfidencialumą bei naudojimąsi jais tais 
tikslais, kurie nustatyti šiame reglamente. 

Pagrindimas

Techninės specifikacijos labai svarbios siekiant išsaugoti privatumą. Taigi tam tikri kriterijai, 
kuriuos jos turi atitikti, turėtų būti konkrečiai paminėti.

Pakeitimas 5
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

2 straipsnio 1 dalies e punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1030/2002)

e) veido atvaizdo ir pirštų atspaudų 
atvaizdų kokybės ir bendrų standartų 
reikalavimai.

e) veido atvaizdo ir pirštų atspaudų 
atvaizdų kokybės ir bendrų standartų 
reikalavimai, bendri įsipareigojimai ar 
reikalavimai, susiję su tokių atvaizdų 
specifika, bendra metodologija ir jų 
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įgyvendinimo geriausioji patirtis, 
papildomos atvaizdų procedūros 
asmenims, kurie neturi aiškių pirštų 
atspaudų ar kurie gali būti klaidingai 
identifikuojami. 

Pagrindimas

Turėtų būti numatytos papildomos procedūros siekiant atsižvelgti į visus galimus atvejus, kai 
žmonės negali pateikti aiškių pirštų atspaudų ar galėtų būti klaidingai identifikuojami. 
Kadangi tokių atvejų pasitaiko, šiame reglamente tokiems atvejams reikėtų nustatyti 
atitinkamas procedūras, kad dėl sistemos netobulumo nekiltų sunkumų minėtosios  
kategorijos žmonėms.

Pakeitimas 6
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

2 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas) (Reglamentas (EB) Nr. 1030/2002)

(ea) vaikų, kurių biometriniai požymiai 
sukaupti, ypač jei paimti jų pirštų 
atspaudai, atitinkamos apsaugos 
procedūros ir specialios apsaugos 
taisyklės.

Pagrindimas

Turėtų būti pažymėta, kad siekiant ginti pagrindines vaiko teisės, turėtų būti nustatytos 
specialios taisyklės ir atitinkamos procedūros.

Pakeitimas 7
1 STRAIPSNIO 2A PUNKTAS (naujas)

2 straipsnio 1a dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1030/2002)

1a. Valstybių narių priimtos įgyvendinimo 
priemonės reguliariai pateikiamos 
Europos Parlamentui.

Pakeitimas 8
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS 

3 straipsnio 1a dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1030/2002)

Kiekviena valstybė narė, vadovaudamasi 
šiuo reglamentu ir jo pakeitimais, siunčia 



PR\665424LT.doc 9/17 PE 378.762v01-00

LT

Komisijai kompetentingų institucijų, 
kurios įgaliotos susipažinti su leidimuose 
apsigyventi esančių biometrinių požymių 
duomenimis, sąrašą. Šiame sąraše 
nurodoma, kokių duomenų gali ieškoti 
kiekviena institucija ir kokiais tikslais. 
Komisija užtikrina, kad šis sąrašas 
kiekvienais metais būtų skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
ir kad jos tinklavietėje visada būtų galima 
rasti atnaujintą kompetentingų institucijų 
sąrašą.

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti privatų gyvenimą, būtina, kad tokiais duomenimis galėtų naudotis tik 
įgaliotos institucijos. Europos Komisija privalo pasinaudoti galimybe į šį pasiūlymą įrašyti 
aiškiai nustatytas ir apibrėžtas institucijas, kurios kompetentingos tikrinti leidimus
apsigyventi, ir šis institucijų sąrašas turėtų būti viešas. Be to, jei, siekiant naudotis 
e. paslaugomis, į leidimus apsigyventi bus įtrauktas papildomas lustas, institucijų, kurios 
galės turėti prieigą prie leidimo apsigyventi, skaičius padidės. Kiekvienas asmuo, apie kurį 
buvo surinkti duomenys, turėtų žinoti, kokios institucijos turės prieigą prie jo (jos) asmens 
duomenų.

Pakeitimas 9
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTAS 

4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1030/2002)

Leidimo apsigyventi laikmenoje, 
nurodytoje 4a straipsnyje, nepateikiama 
jokia mašininio skaitymo informacija, jei ji 
nenumatyta šiame reglamente ar jo priede, 
arba jei ji nepaminėta atitinkamame 
išdavusios valstybės kelionės dokumente, 
vadovaujantis nacionalinės teisės aktais.
Valstybės narės į leidimus apsigyventi gali 
įtraukti papildomą kontaktinį lustą, kaip 
nustatyta šio reglamento priedo 16 dalyje, 
kad būtų galima naudotis e. paslaugomis, 
kaip antai e. vyriausybe ir e. verslu.

Leidimo apsigyventi laikmenoje, 
nurodytoje 4a straipsnyje, nepateikiama 
jokios mašininio skaitymo informacijos, jei 
ji nenumatyta šiame reglamente ar jo 
priede, arba jei ji nepaminėta atitinkamame 
išdavusios valstybės kelionės dokumente, 
vadovaujantis nacionalinės teisės aktais.
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Pagrindimas

Europos Parlamentas iš esmės palankiai vertina tai, kad siekiant naujų tikslų galėtų būti 
naudojamas leidimas apsigyventi įtraukus papildomą lustą, kad būtų galima naudotis 
e. paslaugomis. Vis dėlto Komisijos pateiktoje paskutinėje techninėje ataskaitoje, kurioje 
nurodytos įvairios galimybės, sprendimo privalumai ir trūkumai, nebuvo kalbama apie kitus 
aspektus, susijusius su svarbių dokumentų apsauga ir saugumu. Taigi reikia laukti, kad būtų
suteikta daugiau informacijos, susijusios su šiais aspektais.

Pakeitimas 10
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS 

4a straipsnis (Reglamentas (EB) Nr. 1030/2002)

Vienodoje leidimų apsigyventi trečiųjų 
šalių piliečiams formoje turi būti laikmena, 
kurioje yra veido atvaizdas. Valstybės 
narės į sąveikias formas taip pat įtraukia
pirštų atspaudus. Duomenys turi būti 
apsaugoti, o laikmena turi būti pakankamos 
talpos ir galios, kad būtų garantuotas 
duomenų integralumas, autentiškumas ir 
konfidencialumas.

Vienodoje leidimų apsigyventi trečiųjų 
šalių piliečiams formoje turi būti laikmena, 
kurioje yra į sąveikias formas įtrauktas
veido atvaizdas ir du leidimo turėtojo 
pirštų atspaudų atvaizdai. Duomenys turi 
būti apsaugoti, o itin saugi laikmena turi 
būti pakankamos talpos ir galios, kad būtų 
garantuotas duomenų integralumas, 
autentiškumas ir konfidencialumas.

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti aukštą laikmenos saugumo lygį.

Pakeitimas 11
1 STRAIPSNIO 5A PUNKTAS (naujas)

4b straipsnio 1 dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1030/2002)

(5a) Po 4a straipsnio įterpiamas šis 4b 
straipsnis:

4b straipsnis
1. Laikmena gali naudotis tik valstybių 
narių institucijos, kompetentingos skaityti 
ir saugoti biometrinius duomenis, kurie 
turi būti nurodyti 3 straipsnio 1a dalyje 
pateiktame sąraše. 

Pagrindimas

Teisiniame tekste turėtų būti aiškiai nustatyta, kurios institucijos turės prieigą prie duomenų. 
Siekiant privatumo neteisėta prieiga nepriimtina.
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Pakeitimas 12
1 STRAIPSNIO 5 A PUNKTAS (naujas)

4b straipsnio 2 dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1030/2002)

2. Jokia institucija negali taisyti ar ištrinti 
į laikmeną įrašytų biometrinių duomenų. 
Jei iškyla toks poreikis, išduodama nauja 
kortelė.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad išdavus leidimą apsigyventi, į laikmeną negalėtų būti įrašoma jokia kita 
informacija. Jei prireikia atlikti pakeitimus, išduodamas naujas leidimas apsigyventi siekiant, 
kad jo turėtojas galėtų sužinoti apie šiuos pakeitimus.

Pakeitimas 13
1 STRAIPSNIO 5A PUNKTAS (naujas)

4b straipsnio 3 ir 4 dalys (naujos) (Reglamentas (EB) Nr. 1030/2002)

3. Sprendimai, susiję su esminiais 
duomenų apsaugos klausimais, pvz., 
duomenų įrašymas ar prieiga prie jų, 
duomenų kokybė, laikmenos techninė 
atitiktis ir biometrinių požymių apsaugos 
priemonės, turėtų būti priimami taikant 
teisėkūrą neapribojant Europos 
Parlamento dalyvavimo. 
4. Europos duomenų apsaugos priežiūros 
įstaiga visais su duomenų apsauga 
susijusiais atvejais atlieka patariamąjį 
vaidmenį.

Pagrindimas

Europos Parlamentui turėtų būti suteiktas atitinkamas vaidmuo priimant visus sprendimus, 
susijusius su duomenų saugumu ir duomenų apsauga, nes taip būtų užtikrinta geresnė 
demokratinė kontrolė ir duomenų tvarkymo teisėtumas. Pranešėjas taip pat mano, kad 
Europos duomenų apsaugos priežiūros įstaiga turėtų turėti galimybę teikti patarimus dėl 
priimtų sprendimų siekiant užtikrinti, kad jie visiškai atitiktų duomenų apsaugos principus.

Pakeitimas 14
1 STRAIPSNIO 6A PUNKTAS (naujas)

9 straipsnio 4a dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1030/2002)



PE 378.762v01-00 12/17 PR\665424LT.doc

LT

(6a) Įterpiama ši 4a dalis:
4a. Valstybės narės reguliariai pateikia 
Komisijai bendrais standartais grindžiamo 
šio reglamento taikymo audito duomenis, 
ypač kai tai susiję su taisyklėmis, 
ribojančiomis tikslus, kuriais duomenys 
gali būti naudojami, ir su institucijomis, 
kurios gali turėti prieigą prie duomenų. 
Jos taip pat praneša Komisijai apie visas 
problemas, su kuriomis susiduriama 
taikant šį reglamentą, ir keičiasi geriausia
patirtimi su Komisija ir tarpusavyje.

Pagrindimas

Labai svarbu turėti veiksmingą kontrolės sistemą siekiant didinti pasitikėjimą biometrinių 
duomenų koncepcija.
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Kontekstas

Siekdama suvienodinti leidimų apsigyventi, kuriuos valstybės narės išduoda trečiųjų šalių 
piliečiams, formas Taryba 2002 m. birželio 13 d. priėmė Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1030/2002, nustatantį vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą. 
2003 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisija, siekdama iš dalies pakeisti Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1030/2002, pateikė pasiūlymą. Šis pasiūlymas buvo susijęs su kitu pasiūlymu, keičiančiu 
1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą Nr. 1683/95, nustatantį vienodą vizų formą. 
Svarstant techninius pasiūlymo klausimus buvo įžvelgta įvairių problemų, susijusių su 
potencialia kolizija dėl bekontakčio lusto naudojimo ir atitinkamos formos, t. y. lipduko ar 
kortelės, pasirinkimo. Tuo metu svarstant abu reglamentus buvo taikoma konsultacijų 
procedūra ir atitinkamai konsultuojamasi su Europos Parlamentu. 

Jau tuo metu pranešėjui buvo pavesta išnagrinėti šiuos pasiūlymus, ir jis išsakė savo abejones 
dėl abiejų pasiūlymų. Komisija nusprendė atšaukti vieną iš pasiūlymų ir įsipareigojo pateikti 
pakeistą vienodų leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formos variantą, kai tik bus 
išspręsti visi techniniai klausimai.

Vienoda vizų forma yra glaudžiai susijusi su VIS – vizų duomenų mainų tarp valstybių narių 
sistema bendros techninės platformos pagrindu naudojant Šengeno erdvės informacinę 
sistemą II – ir įgyvendinama pagal VIS sistemą. 

Siekdama sukurti vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą, 2006 m. kovo 
13 d. Europos Komisija pateikė pakeistą pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002. Leidimų apsigyventi ir vizų klausimai svarstomi 
atskirai, kadangi jais siekiama dviejų visiškai skirtingų tikslų, pirmuoju – rinkti vizos 
prašančių asmenų biometrinius tapatybės nustatymo duomenis ir nustatyti teisinį pagrindą1, o 
antruoju – nustatyti bendrą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams, gyvenantiems ES, 
formą. Šiuo metu dėl vienodos leidimų apsigyventi formos konsultuojamasi su Europos 
Parlamentu. Teisinis šių konsultacijų pagrindas yra EB sutarties 63 straipsnio 3 dalies 
a punktas.

Dabartinis pasiūlymas

Naujasis pasiūlymas susijęs su biometrinių duomenų (dokumento turėtojo nuotraukos ir pirštų 
atspaudų dviejų nuotraukų) naudojimu leidimui apsigyventi, kuris bus išduodamas kaip 
atskira kortelė ir turės būti nuskaitomas skaitmeniniais prietaisais. Leidimas apsigyventi ir 
toliau bus išduodamas kaip lipdukas dvejus metus po to, kai buvo patvirtintos techninės 
specifikacijos2. 

Be to, valstybėms narėms, kurios leidime apsigyventi norėtų naudoti elektroninėms 
paslaugoms skirtą kontaktinį lustą, tai leidžiama daryti apibrėžtoje srityje (16 punkte, kaip 

  
1 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento pasiūlymas, iš dalies keičiantis diplomatinėms ir konsulinėms 
įstaigoms skirtas bendrąsias konsulines instrukcijas dėl vizų atsižvelgiant į biometrinių duomenų įdiegimą, 
įskaitant nuostatas dėl prašymų išduoti vizą priėmimo ir nagrinėjimo organizavimo, COM(2006) 269 galutinis.
2 Tarybos reglamento COM (2006) 110 priedo 1a punktas.
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numatyta pasiūlymo priede1). Papildomos informacijos laikmenos naudojimas išduodant 
nacionalinius leidimus apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams leistų atsižvelgti į valstybėje 
narėje įgyvendinamą leidimų, sertifikavimo, skaitmeninio parašo ir elektroninės vyriausybės 
paslaugų legaliai ES teritorijoje gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams plėtros sritį. Tačiau šio 
kontaktinio lusto naudojimas2 leidimui, kuriame saugomi biometriniai duomenys arba kitas 
techniškai įmanomas variantas gali būti priimtini tik tuo atveju, jei jie atitinka griežtas
duomenų apsaugos taisykles ir jei imamasi reikalingų apsaugos priemonių.

Šiuo metu tebedirba techninis komitetas3, siekiantis nustatyti, ar abu lustai, t. y. bekontaktis 
lustas, kuriame saugomi biometriniai duomenys, ir elektroninėms paslaugoms skirtas 
kontaktinis lustas, gali būti kartu naudojami tam pačiam dokumentui, nesukeliant pavojaus 
jautrių duomenų, saugomų pagrindiniame luste, saugumui.  
Europos Parlamentas norėtų gauti techninę ataskaitą, kurioje būtų paaiškinta, kuris variantas 
pasirinktas, ir pateikti šio pasirinkimo teigiamo ir neigiamo poveikio analizės duomenys.

Pranešėjo pozicija

Pirmiausia pranešėjas palankiai vertina naująjį pasiūlymą, iš kurio matyti teigiamos pastangos 
siekiant suvienodinti leidimų apsigyventi, išduodamų valstybėse narėse trečiųjų šalių 
piliečiams, formą. Taip pat pritariama tam, kad vizos ir leidimai apsigyventi nebėra 
tarpusavyje susiję, kaip buvo pirmajame Europos Komisijos pasiūlyme 2003 m.4, kadangi jais 
siekiama dviejų skirtingų tikslų, kaip nurodyta pirmojoje šio pranešimo dalyje. 

Antra, pranešėjas norėtų pabrėžti, kad leidimas apsigyventi savaime nėra kelionės 
dokumentas, tačiau bus laikomas tapatybę nustatančiu dokumentu, naudojamu keliaujant 
Šengeno erdvėje. Vadinasi visų legaliai gyvenančių ir todėl turinčių leidimus nuolat gyventi 
ES trečiųjų šalių piliečių tapatybė Šengeno erdvės viduje bus nustatoma vienodai. Ši 
aplinkybė paaiškina ir tai, kad, kaip ir įprasta asmens tapatybės kortelė, leidimas apsigyventi 
turi atitikti tuos pačius aukšto lygio saugumo standartus, kokie nustatyti nacionalinėms 
tapatybės nustatymo kortelėms, jei nėra būtinybės laikytis Tarptautinės civilinės aviacijos 
organizacijos (angl. ICAO) dokumente Nr. 9303 numatytų sąlygų dėl skaitmeninio vizų 
nuskaitymo. Šiame dokumente nustatytos sąlygos turėtų būti taikomos tik kelionės 
dokumentams, be to, minėtasis dokumentas buvo daug kartų taisytas proceso, kuriam trūksta 
skaidrumo ir demokratinio teisėtumo, metu. Be to, nuorodą naujojo pasiūlymo trečiojoje 
konstatuojamoje dalyje ir jo priede į ICAO standartus turėtų pakeisti didesnio saugumo 
specifikacijos, nustatytos atsižvelgiant į konkrečius tikslus, kuriais bus naudojamas šis
leidimas apsigyventi.

  
1 Žr. reglamento COM (2006) 110 priedo naująjį 16 punktą. Šis pasiūlymas naudoti kontaktinį lustą diegiant 
naujas technologijas, pvz., e. vyriausybė, skaitmeninis parašas ir kt., buvo įtrauktas atsižvelgiant į Estijos 
vyriausybės argumentus vienodai traktuoti savo šalies piliečius ir trečiųjų šalių gyventojus ir leisti jiems naudotis 
elektroninėmis paslaugomis suteikiant tapatybės nustatymo korteles ir leidimus apsigyventi.
2 Kontaktinio lusto naudojimas valstybėse narėse nėra privalomas; Reglamento COM (2006) 110 priedo 
16 punktas.
3 1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1683/95, nustatančio vienodą vizų formą, 6 straipsnis, 
OL L 164, 1995 7 14.
4 COM (2003) 558.
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Pasiūlymo pagrindas susijęs su biometrinės tapatybės nustatymo priemonių – radijo dažnio 
lusto (angl. RFID), kuriame turės būti saugoma asmens nuotrauka (per dvejus metus, 
patvirtinus technines priemones), ir sąveikios formos pirštų atspaudu (per trejus metus), 
įdiegimu. Pranešėjas iš esmės pritaria pasiūlymui naudoti biometrinius duomenis stiprinant 
išduodamų leidimų apsigyventi duomenų apsaugą. Naudojant biometrinius duomenis būtų iš 
tiesų lengviau kovoti su dokumentų klastojimu, nes būtų užkirstas kelias galimybei klastoti 
dokumentus ir piktnaudžiauti svetima tapatybe. Be to, pagrindinis biometrinių duomenų 
naudojimo pranašumas, kad jie leidžia nustatyti patikimesnį leidimo gyventi dokumento ir jo 
turėtojo ryšį. Vis dėlto pasiūlyme dėl tapatybės dokumentų biometrinių duomenų naudojimo 
ir jų apdorojimo turi būti numatytos itin nuoseklios ir apgalvotos apsaugos priemonės, 
daugiausia atsižvelgiant į tai, kaip šie duomenys renkami ir naudojami. Leidimo apsigyventi 
biometriniai duomenys naudojami tik dokumento autentiškumui ir turėtojo tapatybei patikrinti 
tiesiogiai prieinamų lyginamųjų savybių pagrindu. 
Buvęs Europos Komisijos narys, atsakingas už teisingumo ir vidaus reikalus, Antonio 
Vitorino teisingai pastebėjo, kad biometrinių duomenų, „kaip ir kitų technologijų, taikymas 
pats savaime nėra pavojingas“, tačiau jo naudojimas gali kelti pavojų pagrindinėms žmogaus 
teisėms1.

Naujajame pasiūlyme esama keleto klausimų, į kuriuos atsakant reikia kai kurių paaiškinimų 
ypač dėl biometrinių duomenų rinkimo būdo. Valstybėms narėms turėtų būti parengtas joms 
skirtų bendrųjų įsipareigojimų arba reikalavimų, atsižvelgiant į šių duomenų specifiką, 
sąrašas. Be to, siekiant, kad būtų paprasčiau taikyti leidimų apsigyventi sistemą, būtų 
naudinga numatyti valstybėms narėms bendrą metodologiją ir siekti įgyvendinti geriausią 
patirtį.

Pranešėjas itin nusivylęs pažymi, kad šiame pasiūlyme, dėl kurio mes konsultuojame, nėra 
numatyta jokių priemonių, kaip rinkti vaikų biometrinius duomenis. Jis norėtų gauti daugiau 
paaiškinimų šiuo klausimu. 

Pranešėjui kelia susirūpinimą ir tai, kad nėra numatytos procedūros asmenims, kurių pirštų 
atspaudai arba veido nuskaitymas neįmanomas dėl tokių priežasčių kaip fizinė deformacija 
arba nelaimingas įvykis. Kartu su bendruoju įsipareigojimu teikti pirštų atspaudus ir asmens 
nuotrauką turėtų būti numatytos išimtys žmonėms, kurie fiziškai negali pateikti biometrinių 
duomenų, siekiant apsaugoti jų orumą. Numatant išimtį dėl pirštų atspaudų, neturėtų sumažėti 
leidimo apsigyventi duomenų apsaugos lygis arba stigmatizuojami asmenys, kurių pirštų 
atspaudai negali būti atpažįstami. Priežastys dėl išimčių nurodomos asmens leidimo 
apsigyventi elektroniniame luste.

Kaip jau buvo minėta, galimybių naudotis elektroninėmis (elektroninės vyriausybės, 
sveikatos, tapatybės nustatymo, kt.) paslaugomis naudojant tapatybės nustatymo kortelę ir 
leidimą gyventi bei papildomo lusto klausimai gali kelti tam tikrą susirūpinimą. 2007 m. 
komiteto 6 straipsnio išvadose buvo stengtasi pateikti atsakymus dėl įvairių įmanomų 
techninių galimybių, leidžiančių suderinti įvairių rūšių lustus,2 vienoje jų pusėje talpinant 

  
1 Komisijos nario, atsakingo už teisingumo ir vidaus reikalus, Antonio Vitorino nuomonė, išsakyta 2004 m. kovo 
2 d. viešųjų klausymų EP metu.
2 Trys galimybės: 1) bekontaktis lustas biometriniams duomenims ir kontaktinis lustas, skirtas naudoti 
valstybėje, 2) vienas kontaktinis lustas nacionaliniams duomenims ir biometriniams identifikatoriams su aiškiai 
atskirta sandara ir prieiga, 3) vienas lustas su dviguba sąveika, t. y., bekontaktis – biometriniams duomenims, o 
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biometrinius, o kitoje – nacionalinius duomenis. Pranešėjas pripažįsta techninių klausimų 
svarbą, tačiau jis apgailestauja, kad trūksta bent kokių nuorodų į sistemos, kuri sudaryta iš 
skirtingų dalių, saugumo lygmenį. Nepriklausomai nuo naudojimui pasirinkto lusto ir su tuo 
susijusiomis techninėmis sąlygomis1, vienodai svarbu užtikrinti, kad bet kokio pasirinkimo 
atveju bus užtikrinamas aukštas jautrių duomenų (pavyzdžiui, biometrinių) saugumo lygmuo. 
Nepaisant esamos padėties, ar gali jų naudojimas e. valdžios paslaugoms būti įgyvendintas 
palyginti saugioje aplinkoje? Iki tol, kol bus tinkamai atsakyta į šį klausimą, turėtume 
apdairiai spręsti klausimus, susijusius su e. duomenų paslaugų įgyvendinimu, kad išvengtume 
skubotų sprendimų ir vėliau neturėtume pripažinti, jog atsakymas į klausimą nebuvo 
pakankamai paruoštas, kad sprendimas per brangus arba techniškai pasenęs – tai pakenktų 
jautrių duomenų saugumui. Šiais veiksmais būtų pakirstas pasitikėjimas biometrijos taikymu.

Taigi turėtume sudaryti įvairių kriterijų, kurie turėtų būti patenkinti prieš įgyvendinant 
galimybę saugoti e. paslaugų duomenis, sąrašą, pavyzdžiui, sąrašą, kurį sudarant būtų 
apsiribota tam tikrais tikslais ir duomenimis, kurie bus saugomi.

Pirmojoje konstatuojamoje pasiūlymo dalyje primenama, kad vienas Amsterdamo sutarties 
tikslų – perduoti Europos Komisijai iniciatyvos teisę siūlyti atitinkamas priemones siekiant 
suderinti bendrą imigracijos politiką. Šiuo tikslu Europos Komisija turėtų nustatyti 
valstybėms narėms aiškius apibrėžimus, kurie leistų nustatyti valdžios institucijų 
kompetenciją vykdant leidimų apsigyventi patikrinimą. Tai būtų dar svarbiau, jei bus 
įgyvendinta elektroninių paslaugų galimybe, nes šiuo atveju institucijų, galinčių pasinaudoti 
leidimo apsigyventi duomenimis, skaičius labai padidės. Taigi valstybėms narėms, kurios 
išduoda leidimus apsigyventi, ir toms, kuriose turi būti nustatyta trečiųjų šalių piliečių 
tapatybė, bus itin svarbu turėti išsamų kompetentingų valdžios institucijų, atsakingų už 
leidimų apsigyventi patikrinimų vykdymą, sąrašą siekiant išvengti netinkamo šių jautrių 
duomenų naudojimo atvejų.

Šiuo požiūriu turėtų būti pripažintas ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
vaidmuo visais su duomenų apsauga susijusiais klausimais. Jo patariamasis vaidmuo turėtų 
padėti priimti sprendimus, kurie turėtų reikšmingą poveikį duomenų apsaugai, pvz., dėl 
galimybių naudotis biometriniais duomenimis ir jų naudojimo, šių duomenų kokybės ir 
rinkimo, duomenų laikmenų techninės atitikties ir biometrinių ypatybių apsaugos priemonių 
įgyvendinimo2.

Paskutinis bendresnio pobūdžio apibendrinimas susijęs su būtinybe keisti pasiūlymų laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdvės (LSTE) srityje teikimo tvarką. Pranešėjas tiki, kad visai 
EB sutarties IV antraštinei daliai turėtų būti taikoma įprasta teisės aktų priėmimo tvarka, 
naudojant bendro sprendimo procedūrą, numatytą EB sutarties 251 straipsnyje3. Taigi 

    
kontaktis – nacionaliniams duomenims.
1 Pavyzdžiui, techninių reikalavimų priėmimas ir įgyvendinimas, laikmenų dydis, gamybos kaina ir 
ilgaamžiškumas
2 Žr. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę dėl pakeisto pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, 
iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002, nustatantį vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių 
piliečiams formą. 2006 m. spalio 16 d., Briuselis.
3 Tam tikra pažanga stiprinant bendro sprendimo priėmimo procedūrą LSTE srityje pasiekta įgyvendinus 2004 
m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą, numatantį reglamentuoti tam tikras sritis, kurioms taikoma 
Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinė dalis, tos Sutarties 251 straipsnyje 
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pranešėjas ragina Komisiją pateikti pasiūlymus dėl didesnio teisės aktų suderinimo šioje 
srityje.

    
nurodyta tvarka, OL L 396/45, 2004 12 31. Tačiau svarstomas klausimas, t. y. trečiųjų šalių piliečių nelegali 
migracija į valstybes nares ir tarp valstybių narių, aptariama 63 straipsnio 3 dalyje, buvo palikta nuošalyje ir 
todėl, Europos Parlamento požiūriu, nebėra Tarybos vieningo balsavimo konsultuojantis su Europos Parlamentu 
procedūros objektas (minėto Tarybos sprendimo 7 konstatuojamoji dalis).


