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Pakeitimas 21
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Sąjungos tikslas palaipsniui
sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvę, atvirą asmenims, kurie priversti 
aplinkybių teisėtai prašo Sąjungoje 
tarptautinės apsaugos, apima bendrą 
prieglobsčio politiką, įskaitant bendrą 
Europos prieglobsčio sistemą;

(2) Europos Sąjungos tikslas laipsniškai
sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvę, atvirą asmenims, kurie priversti 
aplinkybių prašo Sąjungoje tarptautinės 
apsaugos, apima bendrą prieglobsčio 
politiką, įskaitant bendrą Europos 
prieglobsčio sistemą;

Or. en

Pakeitimas 22
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Hagos programoje nustatytas siekis 
gerinti prieigą prie esamų Europos 
Sąjungos duomenų rinkmenų sistemų. Be 
to, Stokholmo programoje buvo raginama 
duomenis rinkti labai tikslingai ir plėtoti 
keitimąsi informacija bei jo priemones, 
atsižvelgiant į teisėsaugos poreikius; 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 23
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
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7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Hagos programoje nustatytas siekis 
gerinti prieigą prie esamų Europos 
Sąjungos duomenų rinkmenų sistemų. Be 
to, Stokholmo programoje buvo raginama 
duomenis rinkti labai tikslingai ir plėtoti 
keitimąsi informacija bei jo priemones, 
atsižvelgiant į teisėsaugos poreikius;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 24
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kovojant su teroristinėmis ir kitomis 
sunkiomis nusikalstamomis veikomis, 
būtina užtikrinti, kad, vykdydamos savo 
užduotis, teisėsaugos institucijos turėtų 
išsamiausią ir naujausią informaciją. 
EURODAC sistemoje kaupiama 
informacija reikalinga teroristinių ir kitų 
sunkių nusikalstamų veikų prevencijai, 
atskleidimui ir tyrimui. Todėl paskirtos 
valstybių narių institucijos ir Europolas 
turėtų turėti prieigą prie EURODAC 
duomenų šiame reglamente nustatytomis 
sąlygomis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 25
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
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8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) teisėsaugos institucijoms suteikti 
įgaliojimai turėti prieigą prie EURODAC 
duomenų turėtų nedaryti poveikio 
tarptautinės apsaugos prašytojų teisei, kad 
jų prašymas būtų išnagrinėtas deramu 
laiku, remiantis atitinkamais teisės aktais. 
Be to, atitikties gavimas EURODAC 
sistemoje ir tolesnis 2006 m. gruodžio 
18 d. Tarybos pamatiniame sprendime 
2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir 
žvalgybos informacija tarp Europos 
Sąjungos valstybių narių teisėsaugos 
institucijų supaprastinimo1 nurodytos 
procedūros taikymas šiai teisei irgi 
neturėtų daryti poveikio ir neturėtų būti 
pagrindas sulėtinti prieglobsčio prašymo 
nagrinėjimo procesą;
______________
1 OL L 386, 2006 12 29, p. 89.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybės narės nediegtų praktikos, kuria galima atitiktis EURODAC sistemoje 
būtų susieta su prieglobsčio prašymo patenkinimu, nes tam turėtų turėti reikšmės tik galutinis 
sprendimas.

Pakeitimas 26
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 2005 m. lapkričio 24 d. Komunikate 
Tarybai ir Europos Parlamentui dėl 
Europos duomenų bazių teisingumo ir 
vidaus reikalų srityje geresnio 
veiksmingumo, didesnio sąveikumo ir 

Išbraukta.
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optimalios sąveikos Komisija pabrėžė, kad 
už vidaus saugumą atsakingos institucijos 
aiškiai apibrėžtais atvejais gali turėti 
prieigą prie EURODAC sistemos, jeigu 
kyla rimtas įtarimas, kad prieglobsčio 
prašymą pateikė teroristinę arba kitą 
sunkią nusikalstamą veiką padaręs 
asmuo. Šiame komunikate Komisija taip 
pat konstatavo, kad vadovaujantis 
proporcingumo principu paieška 
EURODAC sistemoje šiais tikslais turi 
būti atliekama tik iškilus rimtam 
visuomenės saugumo interesui, t. y. jeigu 
nusikaltėlio arba teroristo padaryta veika 
yra tokia sunki, kad pateisina paiešką 
duomenų bazėje, kurioje registruojami 
anksčiau neteisti asmenys, ir priėjo prie 
išvados, kad už vidaus saugumą 
atsakingoms institucijoms nustatyta riba 
atlikti paiešką EURODAC sistemoje 
visada turi būti gerokai aukštesnė nei 
riba, leidžianti vykdyti paiešką teistumo 
duomenų bazėse;

Or. en

Pakeitimas 27
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) be to, tais atvejais, kai valstybių narių 
institucijos bendradarbiauja tirdamos 
tarptautinius nusikaltimus, Europolas 
atlieka pagrindinį vaidmenį visoje 
Sąjungoje padėdamas užtikrinti 
nusikaltimų prevenciją, analizę ir tyrimą. 
Todėl Europolas taip pat turėtų turėti 
prieigą prie EURODAC sistemos, kai 
vykdo jam pavestas užduotis ir laikantis 
Sprendimo Nr. 2009/371/TVR dėl 
Europos policijos biuro (Europolo) 

Išbraukta.
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įsteigimo;

Or. en

Pakeitimas 28
Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Europolui turėti prieigą prie 
EURODAC duomenų turėtų būti 
leidžiama tik konkrečiais atvejais, 
konkrečiomis aplinkybėmis ir griežtomis 
sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 29
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) EURODAC sistema įsteigta siekiant 
palengvinti Tarybos reglamento (ES) 
Nr. [.../...], [kuriuo sukuriami valstybės 
narės, atsakingos už vienoje iš valstybių 
narių trečiosios šalies piliečio arba 
asmens be pilietybės pateikto tarptautinės 
apsaugos prašymo nagrinėjimą, 
nustatymo kriterijai ir mechanizmai], 
taikymą, todėl prieigos prie EURODAC 
sistemos teroristinių ir kitų sunkių 
nusikalstamų veikų prevencijos, 
atskleidimo arba tyrimo tikslais 
suteikimas reiškia, kad keičiamas pirminis 
EURODAC sistemos tikslas ir tai riboja 
asmenų, kurių asmens duomenys 
tvarkomi EURODAC sistemoje, teisę į 

Išbraukta.
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privataus gyvenimo gerbimą. Bet koks 
tokio pobūdžio apribojimas turi atitikti 
teisės nuostatas, kurios turi būti
suformuluotos pakankamai tiksliai, kad 
fiziniai asmenys į jas galėtų orientuoti 
savo elgesį, ir turi saugoti fizinius asmenis 
nuo savivalės ir pakankamai aiškiai 
apibrėžti kompetentingoms institucijoms 
suteiktos diskrecijos apimtį ir jos 
įgyvendinimo būdus. Bet koks apribojimas 
turi būti reikalingas demokratinėje 
visuomenėje siekiant teisėtų ir 
proporcingų interesų ir turi būti 
proporcingas teisėtam siekiamam tikslui;

Or. en

Pakeitimas 30
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) nors kuriant EURODAC sistemą iš 
pradžių nesiekta numatyti galimybės 
prašyti palyginti duomenis su duomenų 
bazėje esančiais duomenimis pagal 
latentinį pėdsaką, kuris yra 
daktiloskopinis pėdsakas, galbūt rastas 
nusikaltimo vietoje, tokia galimybė itin 
reikalinga policijos bendradarbiavimo 
srityje. Galimybė latentinį pėdsaką 
palyginti su EURODAC sistemoje 
laikomais pirštų atspaudų duomenimis 
bus labai naudinga paskirtoms valstybių 
narių institucijoms užkardant, 
atskleidžiant ir tiriant teroristines ir kitas 
sunkias nusikalstamas veikas, kai 
nusikaltimo vietoje rastas vienintelis 
turimas įrodymas – latentinis pėdsakas;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 31
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) nors kuriant EURODAC sistemą iš 
pradžių nesiekta numatyti galimybės 
prašyti palyginti duomenis su duomenų 
bazėje esančiais duomenimis pagal 
latentinį pėdsaką, kuris yra daktiloskopinis 
pėdsakas, galbūt rastas nusikaltimo vietoje, 
tokia galimybė itin reikalinga policijos 
bendradarbiavimo srityje. Galimybė 
latentinį pėdsaką palyginti su EURODAC 
sistemoje laikomais pirštų atspaudų 
duomenimis bus labai naudinga paskirtoms 
valstybių narių institucijoms užkardant, 
atskleidžiant ir tiriant teroristines ir kitas 
sunkias nusikalstamas veikas, kai 
nusikaltimo vietoje rastas vienintelis 
turimas įrodymas – latentinis pėdsakas;

(12) nors kuriant EURODAC sistemą iš 
pradžių nesiekta numatyti galimybės 
prašyti palyginti duomenis su duomenų 
bazėje esančiais duomenimis pagal 
latentinį pėdsaką, kuris yra daktiloskopinis 
pėdsakas, galbūt rastas nusikaltimo vietoje, 
tokia galimybė itin reikalinga policijos 
bendradarbiavimo srityje. Galimybė 
latentinį pėdsaką palyginti su EURODAC 
sistemoje laikomais pirštų atspaudų 
duomenimis tais atvejais, kai yra pagrįstų 
priežasčių manyti, kad nusikaltėlis arba 
nukentėjusysis gali patekti į vieną iš šiuo 
reglamentu reglamentuojamų kategorijų, 
bus labai naudinga paskirtoms valstybių 
narių institucijoms užkardant, atskleidžiant 
ir tiriant teroristines ir kitas sunkias 
nusikalstamas veikas, kai nusikaltimo 
vietoje rastas vienintelis turimas įrodymas 
– latentinis pėdsakas;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi EURODAC sistema turėtų būti naudojama tik tada, kai pagrįstai įtariama, kad 
prieglobsčio prašytojas ar kitas asmuo, kuriam taikomas EURODAC reglamentas, yra 
nusikaltėlis ar nukentėjusysis, šis principas turėtų būti pabrėžiamas tais atvejais, kai policija 
pirštų atspaudus paima kaip įrodymus nusikaltimo vietoje.

Pakeitimas 32
Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
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12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) lyginimo rezultatus turėtų iš karto 
patikrinti kilmės valstybės narės pirštų 
atspaudų ekspertas. Galutinį atpažinimą 
atlieka kilmės valstybė narė,
bendradarbiaudama su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. [.../...] [kuriuo sukuriami valstybės 
narės, atsakingos už vienoje iš valstybių 
narių trečiosios šalies piliečio arba 
asmens be pilietybės pateikto tarptautinės 
apsaugos prašymo nagrinėjimą, 
nustatymo kriterijai ir mechanizmai];

Or. en

Pakeitimas 33
Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) iš centrinės sistemos gauta 
informacija, susijusi su kitais 
nepatikimais pripažintais duomenimis, 
turėtų būti ištrinama iš karto, kai tik 
nustatomas tų duomenų nepatikimumas;

Or. en

Pakeitimas 34
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
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13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) šiame reglamente taip pat nustatytos 
sąlygos, kuriomis teroristinių ir kitų 
sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, 
atskleidimo ir tyrimo tikslais galima teikti 
prašymus palyginti pirštų atspaudų 
duomenis su EURODAC sistemos 
duomenimis, ir būtinos garantijos, 
kuriomis užtikrinama asmenų, kurių 
duomenys apdorojami EURODAC 
sistemoje, pagrindinės teisės į privataus 
gyvenimo gerbimą apsauga;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 35
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant visiems tarptautinės apsaugos 
prašytojams ir asmenims, kuriems ji buvo 
suteikta, užtikrinti vienodas sąlygas ir 
derėjimą su galiojančiu Sąjungos 
prieglobsčio acquis, visų pirma 2004 m. 
balandžio 29 d. Tarybos direktyva dėl 
trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be 
pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar 
asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė 
apsauga, jų statuso ir suteikiamos 
apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų1

ir Reglamentu (ES) Nr. […/…], [kuriuo 
sukuriami valstybės narės, atsakingos už 
vienoje iš valstybių narių trečiosios šalies 
piliečio arba asmens be pilietybės pateikto 
tarptautinės apsaugos prašymo 
nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir 
mechanizmai], tikslinga išplėsti šio 
reglamento taikymo sritį ir į jį įtraukti 
papildomos apsaugos prašytojus ir 

(14) siekiant visiems tarptautinės apsaugos 
prašytojams ir asmenims, kuriems ji buvo 
suteikta, užtikrinti vienodas sąlygas ir 
derėjimą su galiojančiu Sąjungos 
prieglobsčio acquis, visų pirma su 2011 m. 
gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2011/95/EU dėl 
trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be 
pilietybės priskyrimo prie tarptautinės 
apsaugos gavėjų, vienodo statuso 
pabėgėliams arba papildomą apsaugą 
galintiems gauti asmenims ir suteikiamos 
apsaugos pobūdžio reikalavimų1 ir 
Reglamentu (ES) Nr. [.../...] [kuriuo 
sukuriami valstybės narės, atsakingos už 
vienoje iš valstybių narių trečiosios šalies 
piliečio arba asmens be pilietybės pateikto 
tarptautinės apsaugos prašymo 
nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir 
mechanizmai], tikslinga išplėsti šio 
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asmenis, kuriems suteikta papildoma 
apsauga;

reglamento taikymo sritį ir jį įtraukti 
papildomos apsaugos prašytojus ir 
asmenis, kuriems suteikta papildoma 
apsauga;

________________ ________________
1 OL L 304, 2004 9 30, p. 12. 1 OL L 337, 2011 12 20, p. 9.

Or. en

Pakeitimas 36
Sarah Ludford, Franziska Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) laikinas arba nuolatinis tarptautinės 
apsaugos prašytojo negalėjimas duoti 
pirštų atspaudų („negalėjimas 
įsiregistruoti“) neturėtų neigiamai 
paveikti teisinės to asmens padėties;

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo 9, 14 ir 17 straipsniuose numatyta laikina padėtis, kai neįmanoma paimti asmens, 
kuria taikoma ši priemonė, pirštų atspaudų. Turėtų būti aiškiai išdėstyta, kad nei laikinas, nei 
nuolatinis negalėjimas įsiregistruoti neturėtų neigiamai paveikti asmens padėties.

Pakeitimas 37
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) EURODAC sistemoje gautas atitiktis 
turėtų tikrinti daktiloskopijos ekspertai, kad 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [.../...], [kuriuo 
sukuriami valstybės narės, atsakingos už 

(17) EURODAC sistemoje gautas atitiktis 
turėtų tikrinti kvalifikuoti daktiloskopijos 
ekspertai, kad pagal Reglamentą (ES) Nr. 
[.../...], [kuriuo sukuriami valstybės narės, 
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vienoje iš valstybių narių trečiosios šalies 
piliečio arba asmens be pilietybės pateikto 
tarptautinės apsaugos prašymo 
nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir 
mechanizmai], būtų galima tiksliai 
nustatyti kompetenciją; 

atsakingos už vienoje iš valstybių narių 
trečiosios šalies piliečio arba asmens be 
pilietybės pateikto tarptautinės apsaugos 
prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai 
ir mechanizmai], būtų galima tiksliai 
nustatyti kompetenciją;

Or. en

Pakeitimas 38
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Europos didelės apimties IT sistemų 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje 
operacijų valdymo agentūrai, įsteigtai 
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1077/2011, 
(toliau – agentūra) nuo 2012 m. gruodžio 
1 d., t. y. nuo to momento, kai agentūra 
pradės vykdyti savo funkcijas, pavestos 
Komisijos užduotys, susijusios su 
EURODAC sistemos operacijų valdymu 
pagal šį reglamentą, ir tam tikros su ryšių 
infrastruktūra susijusios užduotys. 
Agentūra turėtų pradėti vykdyti jai pagal šį 
reglamentą pavestas užduotis, o 
atitinkamos Reglamento (ES) 
Nr. 1077/2011 nuostatos turėtų būti iš 
dalies pakeistos. Be to, Europolas turėtų 
turėti stebėtojo statusą agentūros valdybos 
posėdžiuose, kai svarstomas su šio 
reglamento taikymu susijęs klausimas dėl 
valstybių narių paskirtų institucijų ir 
Europolo prieigos prie EURODAC 
sistemos teroristinių ir kitų sunkių 
nusikalstamų veikų prevencijos, 
atskleidimo ir tyrimo tikslais. Europolui 
turėtų būti suteikta galimybė paskirti 
atstovą agentūros „Eurodac“ 
patariamojoje grupėje; 

(21) Europos didelės apimties IT sistemų 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje 
operacijų valdymo agentūrai, įsteigtai 
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1077/2011, 
(toliau – agentūra) nuo 2012 m. gruodžio 
1 d., t. y. nuo to momento, kai agentūra 
pradės vykdyti savo funkcijas, pavestos 
Komisijos užduotys, susijusios su 
EURODAC sistemos operacijų valdymu 
pagal šį reglamentą, ir tam tikros su ryšių 
infrastruktūra susijusios užduotys. 
Agentūra turėtų pradėti vykdyti jai pagal šį 
reglamentą pavestas užduotis, o 
atitinkamos Reglamento (ES) 
Nr. 1077/2011 nuostatos turėtų būti iš 
dalies pakeistos;
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Or. en

Pakeitimas 39
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) būtina paskirti kompetentingas 
valstybių narių institucijas ir nacionalinę 
centrinę duomenų perdavimo įstaigą, 
kuriai būtų teikiami prašymai palyginti 
duomenis su EURODAC sistemos 
duomenimis, ir parengti paskirtų 
institucijų, galinčių tokį prašymą pateikti 
konkrečiais teroristinių veikų, nurodytų 
2002 m. birželio 13d. Tarybos 
pamatiniame sprendime 2002/475/TVR 
dėl kovos su terorizmu, ir kitų sunkių 
nusikalstamų veikų, nurodytų 2002 m. 
birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendime 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio 
ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, 
prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais, 
vykdomųjų padalinių sąrašą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 40
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) paskirtų institucijų vykdomieji 
padaliniai motyvuotus prašymus palyginti 
duomenis su EURODAC centrinėje 
duomenų bazėje saugomais duomenimis 
turėtų teikti nacionalinei duomenų 
perdavimo įstaigai per tikrinančiąją 

Išbraukta.
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instituciją. Paskirtų institucijų, galinčių 
teikti prašymus palyginti duomenis su 
EURODAC sistemos duomenimis, 
vykdomieji padaliniai negali atlikti 
tikrinančiosios institucijos funkcijų. 
Tikrinančiosios institucijos turėtų 
užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi 
šiame sprendime nustatytų prieigos 
suteikimo sąlygų. Tikrinančiosios 
institucijos, atlikusios patikrą, ar 
įvykdytos visos prieigos suteikimo sąlygos, 
prašymą palyginti duomenis per 
nacionalinį prieigos punktą turėtų 
persiųsti EURODAC centrinei sistemai. 
Išimtiniais skubos atvejais, kai su 
duomenimis susipažinti būtina iš anksto 
siekiant reaguoti į konkrečią ir realią su 
teroristine veika ar sunkiu nusikaltimu 
susijusią grėsmę, tikrinančiosios 
institucijos turėtų pradėti tvarkyti 
prašymą nedelsdamos ir tik vėliau atlikti 
patikrinimą;

Or. en

Pakeitimas 41
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) paskirtų institucijų vykdomieji 
padaliniai motyvuotus prašymus palyginti 
duomenis su EURODAC centrinėje 
duomenų bazėje saugomais duomenimis 
turėtų teikti nacionalinei duomenų 
perdavimo įstaigai per tikrinančiąją 
instituciją. Paskirtų institucijų, galinčių 
teikti prašymus palyginti duomenis su 
EURODAC sistemos duomenimis, 
vykdomieji padaliniai negali atlikti 
tikrinančiosios institucijos funkcijų. 
Tikrinančiosios institucijos turėtų 
užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi 

(25) paskirtų institucijų vykdomieji 
padaliniai motyvuotus prašymus palyginti 
duomenis su EURODAC centrinėje 
duomenų bazėje saugomais duomenimis 
turėtų teikti nacionalinei duomenų 
perdavimo įstaigai per tikrinančiąją 
instituciją. Paskirtų institucijų, galinčių 
teikti prašymus palyginti duomenis su 
EURODAC sistemos duomenimis, 
vykdomieji padaliniai negali atlikti 
tikrinančiosios institucijos funkcijų. 
Tikrinančiosios institucijos turėtų būti 
nepriklausomos nuo paskirtų institucijų ir 
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šiame sprendime nustatytų prieigos 
suteikimo sąlygų. Tikrinančiosios 
institucijos, atlikusios patikrą, ar įvykdytos 
visos prieigos suteikimo sąlygos, prašymą 
palyginti duomenis per nacionalinį prieigos 
punktą turėtų persiųsti EURODAC 
centrinei sistemai. Išimtiniais skubos 
atvejais, kai su duomenimis susipažinti 
būtina iš anksto siekiant reaguoti į 
konkrečią ir realią su teroristine veika ar 
sunkiu nusikaltimu susijusią grėsmę, 
tikrinančiosios institucijos turėtų pradėti 
tvarkyti prašymą nedelsdamos ir tik vėliau 
atlikti patikrinimą;

užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi 
šiame sprendime nustatytų prieigos 
suteikimo sąlygų. Tikrinančiosios 
institucijos, atlikusios patikrą, ar įvykdytos 
visos prieigos suteikimo sąlygos, prašymą 
palyginti duomenis per nacionalinį prieigos 
punktą turėtų persiųsti EURODAC 
centrinei sistemai. Išimtiniais skubos 
atvejais, kai su duomenimis susipažinti 
būtina iš anksto siekiant reaguoti į 
konkrečią ir realią su teroristine veika ar 
sunkiu nusikaltimu susijusią grėsmę, 
tikrinančiosios institucijos turėtų pradėti 
tvarkyti prašymą nedelsdamos ir tik vėliau 
atlikti patikrinimą;

Or. en

Pakeitimas 42
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) asmens duomenų apsaugos tikslais ir 
siekiant išvengti sisteminio duomenų 
lyginimo, kuris turėtų būti draudžiamas, 
EURODAC duomenys turėtų būti 
apdorojami tik konkrečiais atvejais ir kai 
tai būtina teroristinių ir kitų sunkių 
nusikalstamų veikų prevencijos, 
atskleidimo ir tyrimo tikslais. Be to, 
prieiga turėtų būti suteikiama tik, kai 
palyginus su valstybės narės 
nacionalinėmis duomenų bazėmis ir kitų 
valstybių narių automatizuotų pirštų 
atspaudų duomenų bazėmis pagal 
2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 
2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma 
kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu 
nusikalstamumu srityje, gauti neigiami 
rezultatai. Tam pirmiausia turi būti 
įgyvendintas Tarybos sprendimas, nes 

Išbraukta.
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atlikti paiešką EURODAC sistemoje 
teisėsaugos tikslais negali būti leidžiama 
prieš tai neatlikus pirmesnių veiksmų. 
Konkretus atvejis būna visų pirma tuomet, 
kai prašymas palyginti duomenis yra 
susijęs su specialiomis ir konkrečiomis 
aplinkybėmis arba specialiu ir konkrečiu 
teroristinės ar kitos sunkios 
nusikalstamos veikos keliamu pavojumi, 
arba su konkrečiais asmenimis, dėl kurių 
kyla pagrįstų įtarimų, kad jie įvykdys arba 
įvykdė teroristinę ar kitą sunkią 
nusikalstamą veiką. Konkretus atvejis 
būna ir tuomet, kai prašymas palyginti 
duomenis yra susijęs su asmeniu, 
nukentėjusiu nuo teroristinės ar kitos 
sunkios nusikalstamos veikos. Todėl 
paskirtos institucijos ir Europolas 
prašymus palyginti duomenis su 
EURODAC sistemos duomenimis turėtų 
teikti tik tuomet, kai turi rimtą pagrindą 
manyti, kad palyginus duomenis gaus 
informacijos, kuri jiems iš esmės padės 
užkardyti, atskleisti ar tirti teroristinę ar 
kitą nusikalstamą veiką;

Or. en

Pakeitimas 43
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) asmens duomenų apsaugos tikslais ir 
siekiant išvengti sisteminio duomenų 
lyginimo, kuris turėtų būti draudžiamas, 
EURODAC duomenys turėtų būti 
apdorojami tik konkrečiais atvejais ir kai 
tai būtina teroristinių ir kitų sunkių 
nusikalstamų veikų prevencijos, 
atskleidimo ir tyrimo tikslais. Be to, prieiga 
turėtų būti suteikiama tik, kai palyginus su 
valstybės narės nacionalinėmis duomenų 

(26) asmens duomenų apsaugos tikslais ir 
siekiant išvengti sisteminio duomenų 
lyginimo, kuris turėtų būti draudžiamas, 
EURODAC duomenys turėtų būti 
apdorojami tik konkrečiais atvejais ir kai 
tai būtina teroristinių ir kitų sunkių 
nusikalstamų veikų prevencijos, 
atskleidimo ir tyrimo tikslais. Be to, prieiga 
turėtų būti suteikiama tik, kai palyginus su 
valstybės narės nacionalinėmis duomenų 
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bazėmis ir kitų valstybių narių 
automatizuotų pirštų atspaudų duomenų 
bazėmis pagal 2008 m. birželio 23 d. 
Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir 
tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, 
gauti neigiami rezultatai. Tam pirmiausia 
turi būti įgyvendintas Tarybos sprendimas, 
nes atlikti paiešką EURODAC sistemoje 
teisėsaugos tikslais negali būti leidžiama 
prieš tai neatlikus pirmesnių veiksmų. 
Konkretus atvejis būna visų pirma tuomet, 
kai prašymas palyginti duomenis yra 
susijęs su specialiomis ir konkrečiomis 
aplinkybėmis arba specialiu ir konkrečiu 
teroristinės ar kitos sunkios nusikalstamos 
veikos keliamu pavojumi, arba su 
konkrečiais asmenimis, dėl kurių kyla 
pagrįstų įtarimų, kad jie įvykdys arba 
įvykdė teroristinę ar kitą sunkią 
nusikalstamą veiką. Konkretus atvejis būna 
ir tuomet, kai prašymas palyginti duomenis 
yra susijęs su asmeniu, nukentėjusiu nuo 
teroristinės ar kitos sunkios nusikalstamos 
veikos. Todėl paskirtos institucijos ir 
Europolas prašymus palyginti duomenis su 
EURODAC sistemos duomenimis turėtų 
teikti tik tuomet, kai turi rimtą pagrindą 
manyti, kad palyginus duomenis gaus 
informacijos, kuri jiems iš esmės padės 
užkardyti, atskleisti ar tirti teroristinę ar 
kitą nusikalstamą veiką;

bazėmis ir kitų valstybių narių 
automatizuotų pirštų atspaudų duomenų 
bazėmis pagal 2008 m. birželio 23 d. 
Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir 
tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, 
gauti neigiami rezultatai. Tam pirmiausia 
turi būti įgyvendintas Tarybos sprendimas 
2008/615/TVR, nes atlikti paiešką 
EURODAC sistemoje teisėsaugos tikslais 
negali būti leidžiama prieš tai neatlikus 
pirmesnių veiksmų. Paskirtos institucijos 
taip pat turėtų būti skatinamos 
atitinkamais atvejais prieš naudodamosi 
EURODAC sistema atlikti duomenų 
paiešką Vizų informacinėje sistemoje 
pagal 2008 m. birželio 23 d. Tarybos 
sprendimą 2008/633/TVR dėl valstybių 
narių paskirtų institucijų ir Europolo 
prieigos prie Vizų informacinės sistemos 
(VIS) teroristinių ir kitų sunkių 
nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir 
tyrimo tikslais1. Konkretus atvejis būna 
visų pirma tuomet, kai prašymas palyginti 
duomenis yra susijęs su specialiomis ir 
konkrečiomis aplinkybėmis arba specialiu 
ir konkrečiu teroristinės ar kitos sunkios 
nusikalstamos veikos keliamu pavojumi, 
arba su konkrečiais asmenimis, dėl kurių 
kyla pagrįstų įtarimų, kad jie įvykdys arba 
įvykdė teroristinę ar kitą sunkią 
nusikalstamą veiką. Konkretus atvejis būna 
ir tuomet, kai prašymas palyginti duomenis 
yra susijęs su asmeniu, nukentėjusiu nuo 
teroristinės ar kitos sunkios nusikalstamos 
veikos. Todėl paskirtos institucijos ir 
Europolas prašymus palyginti duomenis su 
EURODAC sistemos duomenimis turėtų 
teikti tik tuomet, kai turi rimtą pagrindą 
manyti, kad palyginus duomenis gaus 
informacijos, kuri jiems iš esmės padės 
užkardyti, atskleisti ar tirti teroristinę ar 
kitą nusikalstamą veiką;

___________________
1 OL L 218, 2008 8 13, p. 129.
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Or. en

Pagrindimas

Pageidautina, kad prieš atliekant paiešką EURODAC sistemoje būtų atlikta paieška Vizų 
informacinėje sistemoje. Tačiau kadangi tai techniškai neįmanoma ir tinka ne visais atvejais, 
ši paieška turėtų būti atliekama tik tada, kai įmanoma.

Pakeitimas 44
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) asmens duomenų apsaugos tikslais ir 
siekiant išvengti sisteminio duomenų 
lyginimo, kuris turėtų būti draudžiamas, 
EURODAC duomenys turėtų būti 
apdorojami tik konkrečiais atvejais ir kai 
tai būtina teroristinių ir kitų sunkių 
nusikalstamų veikų prevencijos, 
atskleidimo ir tyrimo tikslais. Be to, prieiga 
turėtų būti suteikiama tik, kai palyginus su 
valstybės narės nacionalinėmis duomenų 
bazėmis ir kitų valstybių narių 
automatizuotų pirštų atspaudų duomenų 
bazėmis pagal 2008 m. birželio 23 d. 
Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir 
tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje , 
gauti neigiami rezultatai. Tam pirmiausia 
turi būti įgyvendintas Tarybos sprendimas, 
nes atlikti paiešką EURODAC sistemoje 
teisėsaugos tikslais negali būti leidžiama 
prieš tai neatlikus pirmesnių veiksmų. 
Konkretus atvejis būna visų pirma tuomet, 
kai prašymas palyginti duomenis yra 
susijęs su specialiomis ir konkrečiomis 
aplinkybėmis arba specialiu ir konkrečiu 
teroristinės ar kitos sunkios nusikalstamos 
veikos keliamu pavojumi, arba su 
konkrečiais asmenimis, dėl kurių kyla 
pagrįstų įtarimų, kad jie įvykdys arba 

(26) asmens duomenų apsaugos tikslais ir 
siekiant išvengti sisteminio duomenų 
lyginimo, kuris turėtų būti draudžiamas, 
EURODAC duomenys turėtų būti 
apdorojami tik konkrečiais atvejais ir kai 
tai būtina teroristinių ir kitų sunkių 
nusikalstamų veikų prevencijos, 
atskleidimo ir tyrimo tikslais. Be to, prieiga 
turėtų būti suteikiama tik, kai palyginus su 
valstybės narės nacionalinėmis duomenų 
bazėmis, Vizų informacine sistema ir kitų 
valstybių narių automatizuotų pirštų 
atspaudų duomenų bazėmis pagal 2008 m. 
birželio 23 d. Tarybos sprendimą 
2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma 
kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu 
nusikalstamumu srityje, gauti neigiami 
rezultatai. Tam pirmiausia turi būti 
įgyvendintas Tarybos sprendimas, nes 
atlikti paiešką EURODAC sistemoje 
teisėsaugos tikslais negali būti leidžiama 
prieš tai neatlikus pirmesnių veiksmų. 
Konkretus atvejis būna visų pirma tuomet, 
kai prašymas palyginti duomenis yra 
susijęs su specialiomis ir konkrečiomis 
aplinkybėmis arba specialiu ir konkrečiu 
teroristinės ar kitos sunkios nusikalstamos 
veikos keliamu pavojumi, arba su 
konkrečiais asmenimis, dėl kurių kyla 
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įvykdė teroristinę ar kitą sunkią 
nusikalstamą veiką. Konkretus atvejis būna 
ir tuomet, kai prašymas palyginti duomenis 
yra susijęs su asmeniu, nukentėjusiu nuo 
teroristinės ar kitos sunkios nusikalstamos 
veikos. Todėl paskirtos institucijos ir 
Europolas prašymus palyginti duomenis su 
EURODAC sistemos duomenimis turėtų 
teikti tik tuomet, kai turi rimtą pagrindą 
manyti, kad palyginus duomenis gaus 
informacijos, kuri jiems iš esmės padės 
užkardyti, atskleisti ar tirti teroristinę ar 
kitą nusikalstamą veiką;

pagrįstų įtarimų, kad jie įvykdys arba 
įvykdė teroristinę ar kitą sunkią 
nusikalstamą veiką. Konkretus atvejis būna 
ir tuomet, kai prašymas palyginti duomenis 
yra susijęs su asmeniu, nukentėjusiu nuo 
teroristinės ar kitos sunkios nusikalstamos 
veikos. Todėl paskirtos institucijos ir 
Europolas prašymus palyginti duomenis su 
EURODAC sistemos duomenimis turėtų 
teikti tik tuomet, kai turi rimtą pagrindą 
manyti, kad palyginus duomenis gaus 
informacijos, kuri jiems iš esmės padės 
užkardyti, atskleisti ar tirti teroristinę ar 
kitą nusikalstamą veiką;

Or. en

Pagrindimas

Prieš prisijungiant prie EURODAC, pirmiausia turėtų būti pasinaudojama visomis 
dabartinėmis ES sistemomis.

Pakeitimas 45
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kai prašančioji valstybė narė nustato, 
kad EURODAC saugomi nepilnamečio 
duomenys, šiuos duomenis ji gali naudoti 
tik teisėsaugos tikslais laikydamasi 
nepilnamečiams taikomų nacionalinės 
teisės normų ir pareigos atsižvelgti į vaiko 
gerovę;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 46
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
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29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) pagal Sutarties 5 straipsnyje 
nustatytą subsidiarumo principą siūlomų 
priemonių tikslo, būtent – sukurti pirštų 
atspaudų lyginimo sistemą siekiant padėti 
įgyvendinti Bendrijos prieglobsčio 
politiką, jau vien dėl jo pobūdžio pačios
valstybės narės negali deramai pasiekti, dėl 
to jį geriau pasiekti gali Bendrija. Pagal 
minėtame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
nesiekiama daugiau, negu būtina tiems 
tikslams pasiekti;

(29) kadangi šio reglamento tikslo, t. y. 
sukurti pirštų atspaudų lyginimo sistemą 
siekiant padėti įgyvendinti Sąjungos
prieglobsčio politiką, jau vien dėl jo 
pobūdžio valstybės narės negali deramai 
pasiekti ir todėl jo geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu nesiekiama 
daugiau, negu būtina tam tikslui pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 47
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB 
dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo 
taikoma asmens duomenų tvarkymui, kurį 
valstybės narės apdorojant asmens 
duomenis Eurodac sistemoje atlieka 
taikydamos šį reglamentą, išskyrus tuos 
atvejus, kai valstybių narių paskirtos 
institucijos duomenis tvarko teroristinių ir 
kitų sunkių nusikalstamų veikų 
prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais; 

(30) 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB 
dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo 
taikoma asmens duomenų tvarkymui, kurį 
valstybės narės atlieka taikydamos šį 
reglamentą;

Or. en
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Pakeitimas 48
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos 
pamatinis sprendimas 2008/977/TVR dėl 
asmens duomenų, tvarkomų vykdant 
policijos ir teisminį bendradarbiavimą 
baudžiamosiose bylose, apsaugos 
taikomas visoms asmens duomenų 
tvarkymo operacijoms, kurias valstybių 
narių paskirtos institucijos pagal šį 
reglamentą atlieka teroristinių ir kitų 
sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, 
atskleidimo ir tyrimo tikslais;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 49
Sarah Ludford, Franziska Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) turėtų būti draudžiama pagal šį 
sprendimą gautus duomenis perduoti 
trečiosioms šalims, tarptautinėms
organizacijoms arba privatiems 
subjektams, kad būtų užtikrinta teisė į 
prieglobstį, o tarptautinės apsaugos 
prašytojai apsaugoti nuo jų duomenų 
atskleidimo trečiosioms šalims. Šis 
draudimas neturėtų paveikti valstybių narių 
teisės tokius duomenis perduoti
trečiosioms šalims, kurioms taikomas 
Reglamentas (ES) Nr. [.../...], [kuriuo 
sukuriami valstybės narės, atsakingos už 
vienoje iš valstybių narių trečiosios šalies 
piliečio arba asmens be pilietybės pateikto 
tarptautinės apsaugos prašymo 

(33) turėtų būti draudžiama pagal šį 
sprendimą gautus duomenis perduoti 
trečiosioms šalims, tarptautinėms 
organizacijoms arba privatiems 
subjektams, kad būtų užtikrinta teisė į 
prieglobstį, o tarptautinės apsaugos 
prašytojai apsaugoti nuo jų duomenų 
atskleidimo trečiosioms šalims. Šis 
draudimas neturėtų paveikti valstybių narių 
teisės tokius duomenis perduoti 
trečiosioms šalims, kurioms taikomas 
Reglamentas (ES) Nr. [.../...], [kuriuo 
sukuriami valstybės narės, atsakingos už 
vienoje iš valstybių narių trečiosios šalies 
piliečio arba asmens be pilietybės pateikto 
tarptautinės apsaugos prašymo 



AM\917925LT.doc 23/98 PE500.400v01-00

LT

nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir 
mechanizmai], siekiant valstybėms narėms 
užtikrinti galimybę su tokiomis 
trečiosiomis šalimis bendradarbiauti šio 
reglamento tikslais;

nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir 
mechanizmai], siekiant valstybėms narėms 
užtikrinti galimybę su tokiomis 
trečiosiomis šalimis bendradarbiauti šio 
reglamento tikslais. Draudimas perduoti 
duomenis trečiosioms šalims turėtų būti 
taikomas ir pagal šį reglamentą gautiems
EURODAC sistemos duomenims, ir 
asmens duomenims, kuriais, atlikus 
paiešką EURODAC sistemoje, keičiamasi 
dvišaliu pagrindu ir kurie laikomi ar 
tvarkomi nacionaliniu lygmeniu;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo tekstu papildomas 35 straipsnio pakeitimas. Svarbu užtikrinti, kad būtų kuo labiau 
sumažinta rizika, kad prieglobsčio prašytojo prašymas taps žinomas jo kilmės valstybei.

Pakeitimas 50
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) turėtų būti draudžiama pagal šį 
sprendimą gautus duomenis perduoti 
trečiosioms šalims, tarptautinėms 
organizacijoms arba privatiems 
subjektams, kad būtų užtikrinta teisė į 
prieglobstį, o tarptautinės apsaugos 
prašytojai apsaugoti nuo jų duomenų 
atskleidimo trečiosioms šalims. Šis 
draudimas neturėtų paveikti valstybių narių 
teisės tokius duomenis perduoti 
trečiosioms šalims, kurioms taikomas 
Reglamentas (ES) Nr. [.../...], [kuriuo 
sukuriami valstybės narės, atsakingos už 
vienoje iš valstybių narių trečiosios šalies 
piliečio arba asmens be pilietybės pateikto 
tarptautinės apsaugos prašymo 
nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir 
mechanizmai], siekiant valstybėms narėms 

(33) turėtų būti draudžiama pagal šį 
sprendimą gautus duomenis perduoti 
trečiosioms šalims, tarptautinėms 
organizacijoms arba privatiems 
subjektams, kad būtų užtikrinta teisė į 
prieglobstį, o tarptautinės apsaugos 
prašytojai apsaugoti nuo jų duomenų 
atskleidimo trečiosioms šalims. Šis 
draudimas neturėtų paveikti valstybių narių 
teisės tokius duomenis perduoti 
trečiosioms šalims, kurioms taikomas 
Reglamentas (ES) Nr. [.../...], [kuriuo 
sukuriami valstybės narės, atsakingos už 
vienoje iš valstybių narių trečiosios šalies 
piliečio arba asmens be pilietybės pateikto 
tarptautinės apsaugos prašymo 
nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir 
mechanizmai], siekiant valstybėms narėms 
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užtikrinti galimybę su tokiomis 
trečiosiomis šalimis bendradarbiauti šio 
reglamento tikslais;

užtikrinti galimybę su tokiomis 
trečiosiomis šalimis bendradarbiauti šio 
reglamento tikslais. Ši teisė neturėtų būti 
taikoma duomenų perdavimui trečiosioms 
šalims teisėsaugos tikslais;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi kalbame apie pažeidžiamą žmonių grupę, perduoti duomenis trečiosioms šalims 
teisėsaugos tikslais turėtų būti draudžiama.

Pakeitimas 51
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) už asmens duomenų priežiūrą 
atsakingos kompetentingos nacionalinės 
institucijos turėtų stebėti, ar valstybės 
narės teisėtai tvarko asmens duomenis, o 
Europolo sprendimu įsteigta priežiūros 
institucija turėtų stebėti, ar Europolas 
asmens duomenis tvarko teisėtai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 52
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 

(35) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
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duomenų judėjimo, o ypač jo 21 ir 
22 straipsniai, kuriais reglamentuojamas 
duomenų tvarkymo konfidencialumas ir 
saugumas, taikomi asmens duomenų 
tvarkymui, kurį Sąjungos institucijos, 
įstaigos ir agentūros atlieka taikydamos šį 
reglamentą. Vis dėlto reikėtų aiškiau 
apibrėžti kai kuriuos su atsakomybe už 
duomenų tvarkymą ir duomenų apsaugos 
priežiūra susijusius aspektus; 

duomenų judėjimo taikomas Sąjungos 
institucijų ar įstaigų tvarkomiems asmens 
duomenims laikantis šio reglamento 
nuostatų. Vis dėlto reikėtų aiškiau 
apibrėžti kai kuriuos su atsakomybe už 
duomenų tvarkymą ir duomenų apsaugos 
priežiūra susijusius aspektus;

Or. en

Pakeitimas 53
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) duomenų subjektas turėtų būti 
informuojamas apie tikslą, kuriuo jo 
duomenys bus tvarkomi EURODAC 
sistemoje, be kita ko, jam pateikiant 
Dublino reglamento tikslų aprašą ir 
nurodant, kaip teisėsaugos institucijos 
gali naudoti jo duomenis;

Or. en

Pagrindimas

Naudinga pabrėžti, kad į 29 straipsnio 1 dalį įtraukta prievolė valdžios institucijoms 
informuoti duomenų subjektą, kaip teisėsaugos institucijos gali naudoti jo duomenis.

Pakeitimas 54
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
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37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) reikia reguliariai prižiūrėti ir įvertinti
EURODAC veiklą; 

(37) reikia reguliariai prižiūrėti ir vertinti
EURODAC veiklą, be kita ko, patikrinant, 
ar teisėsaugos institucijoms gavus prieigą 
pablogėjo kolektyvinė tarptautinės 
apsaugos prašytojų reputacija, kaip 
išdėstyta Komisijos pateiktame pasiūlymo 
atitikties Pagrindinių teisių chartijai 
vertinime;

Or. en

Pakeitimas 55
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) būtina valstybes nares informuoti apie 
konkrečios prieglobsčio procedūros padėtį, 
kad būtų galima palengvinti tinkamą 
Reglamento (ES) Nr. [.../...], [kuriuo 
sukuriami valstybės narės, atsakingos už 
vienoje iš valstybių narių trečiosios šalies 
piliečio arba asmens be pilietybės pateikto 
tarptautinės apsaugos prašymo 
nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir 
mechanizmai], taikymą;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 56
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
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40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) šiuo reglamentu paisoma pagrindinių 
teisių ir principų, visų pirma pripažintų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje, ir jis turi būti taikomas 
atsižvelgiant į pagrindines teises. Šiuo 
reglamentu visų pirma besąlygiškai 
paisoma fizinio asmens teisės į jos asmens 
duomenų apsaugą ir teisės į prieglobstį;

(40) šiuo reglamentu paisoma pagrindinių 
teisių ir principų, visų pirma pripažintų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje, ir jis turi būti taikomas 
atsižvelgiant į pagrindines teises. Šiuo 
reglamentu visų pirma siekiama užtikrinti 
visišką asmens duomenų apsaugos bei
teisės į prieglobstį nuostatų laikymąsi ir 
skatinti taikyti Chartijos 8 ir 18 
straipsnius;

Or. en

Pakeitimas 57
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Danija pagal Protokolo dėl Danijos 
pozicijos, pridedamo prie Europos 
Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnius 
nedalyvauja priimant šį reglamentą ir todėl 
jis jai neprivalomas ir netaikomas. Kiek tai 
susiję su Danija, šiuo reglamentu, išskyrus 
5, 6, 19–22, 33, 36 straipsniuose, 
39 straipsnio 3 dalyje, 40 straipsnio 
8 dalyje ir 43 straipsnyje nustatytą 
duomenų lyginimo procedūrą ir duomenų 
perdavimą teisėsaugos tikslais, iš dalies 
keičiamas EURODAC reglamentas, kaip 
apibrėžta Europos bendrijos ir Danijos 
Karalystės susitarime dėl valstybės narės, 
atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos 
Sąjungos valstybėje narėje pateikto 
prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, 
nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir 
„Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų 
atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai 

(41) Danija pagal Protokolo dėl Danijos 
pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos 
sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo, 1 ir 2 straipsnius nedalyvauja 
priimant šį reglamentą ir todėl jis jai 
neprivalomas ir netaikomas. Kiek tai susiję 
su Danija, šiuo reglamentu iš dalies 
keičiamas EURODAC reglamentas, kaip 
apibrėžta Europos bendrijos ir Danijos 
Karalystės susitarime dėl valstybės narės, 
atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos 
Sąjungos valstybėje narėje pateikto 
prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, 
nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir 
„Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų 
atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai 
taikyti Dublino konvenciją. Todėl, 
remiantis jo 3 straipsniu, Danija turi 
pranešti Komisijai, ar ji įgyvendins šio 
reglamento turinį ir, jei įgyvendins, šiuo 
reglamentu įtvirtinami abipusiai Danijos ir 
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taikyti Dublino konvenciją. Todėl, 
remiantis jo 3 straipsniu, Danija turi 
pranešti Komisijai, ar ji įgyvendins šio 
reglamento turinį ir, jei įgyvendins, šiuo 
reglamentu įtvirtinami abipusiai Danijos ir 
Europos Sąjungos tarptautiniai 
įsipareigojimai. Priėmus šį nauja 
redakcija išdėstytą reglamentą ir 
Komisijai pateikus rekomendaciją priimti 
Tarybos sprendimą dėl įgaliojimo pradėti 
derybas, Danija bus paklausta, ar 
pageidauja pradėti derybas dėl papildomų 
susitarimų, kuriuose taip pat būtų 
reglamentuojama 5, 6, 19–22, 33, 
36 straipsniuose, 39 straipsnio 3 dalyje, 
40 straipsnio 8 dalyje ir 43 straipsnyje 
nustatyta duomenų lyginimo procedūra ir 
duomenų perdavimas teisėsaugos tikslais; 

Europos Sąjungos tarptautiniai 
įsipareigojimai; 

Or. en

Pakeitimas 58
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) kiek tai susiję su Islandijos Respublika 
ir Norvegijos Karalyste, šis reglamentas, 
išskyrus 5, 6, 19–22, 33, 36 straipsniuose, 
39 straipsnio 3 dalyje, 40 straipsnio 
8 dalyje ir 43 straipsnyje nustatytą 
duomenų lyginimo procedūrą ir duomenų 
perdavimą teisėsaugos tikslais, yra nauja 
priemonė, susijusi su EURODAC sistema, 
kaip apibrėžta Susitarime tarp Europos 
bendrijos ir Islandijos Respublikos bei 
Norvegijos Karalystės dėl valstybės, 
atsakingos už prieglobsčio prašymo, 
pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje 
ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo 
kriterijų ir mechanizmų. Todėl joms 
priėmus sprendimą šį reglamentą perkelti į 
savo teisės sistemą, jis bus taikomas 

(44) kiek tai susiję su Islandijos Respublika 
ir Norvegijos Karalyste, šis reglamentas 
yra nauja priemonė, susijusi su EURODAC 
sistema, kaip apibrėžta Susitarime tarp 
Europos bendrijos ir Islandijos 
Respublikos bei Norvegijos Karalystės dėl 
valstybės, atsakingos už prieglobsčio 
prašymo, pateikto valstybėje narėje arba 
Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, 
nustatymo kriterijų ir mechanizmų. Todėl 
joms priėmus sprendimą šį reglamentą 
perkelti į savo teisės sistemą, jis bus 
taikomas Islandijos Respublikos ir 
Norvegijos Karalystės tarpusavio 
santykiuose ir jų santykiuose su Europos 
Sąjungos valstybėmis narėmis;
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Islandijos Respublikos ir Norvegijos 
Karalystės tarpusavio santykiuose ir jų 
santykiuose su Europos Sąjungos 
valstybėmis narėmis. Priėmus šį nauja 
redakcija išdėstytą reglamentą ir 
Komisijai pateikus rekomendaciją priimti 
Tarybos sprendimą dėl įgaliojimo pradėti 
derybas, Islandijos Respublikos ir 
Norvegijos Karalystės bus paklausta, ar 
jos pageidauja pradėti derybas dėl 
papildomų susitarimų, kuriuose taip pat 
būtų reglamentuojama 5, 6, 19–22, 33, 
36 straipsniuose, 39 straipsnio 3 dalyje, 
40 straipsnio 8 dalyje ir 43 straipsnyje 
nustatyta duomenų lyginimo procedūra ir 
duomenų perdavimas teisėsaugos tikslais;

Or. en

Pakeitimas 59
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) kiek tai susiję su Šveicarijos 
Konfederacija, šis reglamentas, išskyrus 5, 
6, 19–22, 33, 36 straipsniuose, 
39 straipsnio 3 dalyje, 40 straipsnio 
8 dalyje ir 43 straipsnyje nustatytą 
duomenų lyginimo procedūrą ir duomenų 
perdavimą teisėsaugos tikslais, yra nauja 
priemonė, susijusi su EURODAC sistema, 
kaip apibrėžta Europos bendrijos ir 
Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl 
kriterijų ir mechanizmų, padedančių 
nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje 
narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio 
prašymo nagrinėjimą. Todėl jai priėmus 
sprendimą šį reglamentą perkelti į savo 
teisės sistemą, jis bus taikomas Šveicarijos 
Konfederacijos ir Europos Sąjungos 
valstybių narių tarpusavio santykiuose.
Priėmus šį nauja redakcija išdėstytą 

(45) kiek tai susiję su Šveicarijos 
Konfederacija, šis reglamentas yra nauja 
priemonė, susijusi su EURODAC sistema, 
kaip apibrėžta Europos bendrijos ir 
Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl 
kriterijų ir mechanizmų, padedančių 
nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje 
narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio 
prašymo nagrinėjimą. Todėl jai priėmus 
sprendimą šį reglamentą perkelti į savo 
teisės sistemą, jis bus taikomas Šveicarijos 
Konfederacijos ir Europos Sąjungos 
valstybių narių tarpusavio santykiuose;
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reglamentą ir Komisijai pateikus 
rekomendaciją priimti Tarybos sprendimą 
dėl įgaliojimo pradėti derybas, Šveicarijos 
Konfederacijos bus paklausta, ar ji 
pageidauja pradėti derybas dėl papildomų 
susitarimų, kuriuose taip pat būtų 
reglamentuojama 5, 6, 19–22, 33, 
36 straipsniuose, 39 straipsnio 3 dalyje, 
40 straipsnio 8 dalyje ir 43 straipsnyje 
nustatyta duomenų lyginimo procedūra ir 
duomenų perdavimas teisėsaugos tikslais, 
su sąlyga, kad bus sudarytas atskiras 
susitarimas dėl reikšmingų Tarybos 
sprendimo 2008/615/TVR dėl 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
gerinimo nuostatų taikymo; 

Or. en

Pakeitimas 60
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) kiek tai susiję su Lichtenšteino 
Kunigaikštyste, šis reglamentas, išskyrus 5, 
6, 19–22, 33, 36 straipsniuose, 
39 straipsnio 3 dalyje, 40 straipsnio 
8 dalyje ir 43 straipsnyje nustatytą 
duomenų lyginimo procedūrą ir duomenų 
perdavimą teisėsaugos tikslais, yra nauja 
priemonė, susijusi su EURODAC sistema, 
kaip apibrėžta Europos bendrijos, 
Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino 
Kunigaikštystės protokole dėl 
Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo 
prie Europos bendrijos ir Šveicarijos 
Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir 
mechanizmų, padedančių nustatyti 
valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar 
Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo 
nagrinėjimą. Todėl jai priėmus sprendimą 
šį reglamentą perkelti į savo teisės sistemą, 

(46) kiek tai susiję su Lichtenšteino 
Kunigaikštyste, šis reglamentas yra nauja 
priemonė, susijusi su EURODAC sistema, 
kaip apibrėžta Europos bendrijos, 
Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino 
Kunigaikštystės protokole dėl 
Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo 
prie Europos bendrijos ir Šveicarijos 
Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir 
mechanizmų, padedančių nustatyti 
valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar 
Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo 
nagrinėjimą. Todėl jai priėmus sprendimą 
šį reglamentą perkelti į savo teisės sistemą, 
jis bus taikomas Lichtenšteino 
Kunigaikštystės, Šveicarijos 
Konfederacijos ir Europos Sąjungos 
valstybių narių tarpusavio santykiuose; 
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jis bus taikomas Lichtenšteino 
Kunigaikštystės, Šveicarijos 
Konfederacijos ir Europos Sąjungos 
valstybių narių tarpusavio santykiuose.
Priėmus šį nauja redakcija išdėstytą 
reglamentą ir Komisijai pateikus 
rekomendaciją priimti Tarybos sprendimą 
dėl įgaliojimo pradėti derybas, 
Lichtenšteino Kunigaikštystė bus 
paklausta, ar ji pageidauja pradėti 
derybas dėl papildomų susitarimų, 
kuriuose taip pat būtų reglamentuojama 
5, 6, 19–22, 33, 36 straipsniuose, 
39 straipsnio 3 dalyje, 40 straipsnio 
8 dalyje ir 43 straipsnyje nustatyta 
duomenų lyginimo procedūra ir duomenų 
perdavimas teisėsaugos tikslais, su sąlyga, 
kad bus sudarytas atskiras susitarimas dėl 
reikšmingų Tarybos sprendimo 
2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo gerinimo nuostatų 
taikymo; 

Or. en

Pakeitimas 61
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatytos sąlygos, 
kuriomis valstybių narių paskirtos 
institucijos ir Europos policijos biuras 
(Europolas) gali teikti prašymus palyginti 
pirštų atspaudų duomenis su EURODAC 
centrinėje duomenų bazėje saugomais 
duomenimis teroristinių ir kitų sunkių 
nusikalstamų veikų prevencijos, 
atskleidimo ir tyrimo tikslais. 

Išbraukta.

(Šis pakeitimas taikomas visame tekste; jį 
priėmus reikės išbraukti visas nuostatas, 
susijusias su prieiga prie EURODAC 



PE500.400v01-00 32/98 AM\917925LT.doc

LT

sistemos teisėsaugos tikslais, ir atlikti 
reikiamus patikslinimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Teisėsaugos institucijoms prieiga prie EURODAC duomenų bazės neturėtų būti suteikta. Šis 
pakeitimas turėtų turėti atitinkamą poveikį visam tekstui.

Pakeitimas 62
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatytos sąlygos, 
kuriomis valstybių narių paskirtos 
institucijos ir Europos policijos biuras 
(Europolas) gali teikti prašymus palyginti 
pirštų atspaudų duomenis su EURODAC 
centrinėje duomenų bazėje saugomais 
duomenimis teroristinių ir kitų sunkių 
nusikalstamų veikų prevencijos, 
atskleidimo ir tyrimo tikslais. 

Išbraukta.

(Šis pakeitimas taikomas visame tekste; jį 
priėmus reikės išbraukti visas nuostatas, 
susijusias su prieiga prie EURODAC 
sistemos teisėsaugos tikslais, ir atlikti 
reikiamus patikslinimus visame tekste.)

Or. en

Pakeitimas 63
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatytos sąlygos, 
kuriomis valstybių narių paskirtos 
institucijos ir Europos policijos biuras 
(Europolas) gali teikti prašymus palyginti 
pirštų atspaudų duomenis su EURODAC 
centrinėje duomenų bazėje saugomais 
duomenimis teroristinių ir kitų sunkių 
nusikalstamų veikų prevencijos, 
atskleidimo ir tyrimo tikslais. 

Išbraukta.

(Šis pakeitimas taikomas visame tekste; jį 
priėmus reikės išbraukti visas nuostatas, 
susijusias su prieiga prie EURODAC 
sistemos teisėsaugos tikslais, ir atlikti 
reikiamus patikslinimus visame tekste.)

Or. en

Pakeitimas 64
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) asmuo, kuriam suteikta tarptautinė 
apsauga – trečiosios šalies pilietis arba 
asmuo be pilietybės, pripažintas turinčiu 
teisę į tarptautinę apsaugą, kaip apibrėžta 
Tarybos direktyvos 2004/83/EB 
2 straipsnio a punkte;

d) asmuo, kuriam suteikta tarptautinė 
apsauga – trečiosios šalies pilietis arba 
asmuo be pilietybės, pripažintas turinčiu 
teisę į tarptautinę apsaugą, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio 
a punkte;

Or. en

Pakeitimas 65
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
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2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) „Europolas“ – pagal Sprendimą 
2009/371/TVR įsteigtas Europos policijos 
biuras;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 66
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) „teroristinės veikos“ – nacionalinėje 
teisėje nustatytos veikos, atitinkančios 
Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 1–
4 straipsniuose nurodytas veikas arba 
joms lygiavertės; 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 67
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) „sunkios nusikalstamos veikos“ –
nusikalstamos veikos, atitinkančios 
nurodytąsias Pamatinio sprendimo 
2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje arba 
joms lygiavertės, jeigu už jas pagal 
nacionalinę teisę baudžiama laisvės 
atėmimo arba laisvės apribojimo bausme, 
kurios ilgiausias terminas − bent treji 
metai;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 68
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) „pirštų atspaudų duomenys“ – visų 
pirštų arba bent jau smiliaus atspaudų 
duomenys, o jeigu jų nėra, visų kitų 
asmens pirštų atspaudai arba jų latentinis 
pėdsakas.

l) pirštų atspaudų duomenys – visų pirštų 
arba bent jau smiliaus atspaudų duomenys, 
o jeigu jų nėra, visų kitų asmens pirštų 
atspaudai.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi nėra bendrų Europos standartų, kaip patikrinti latentinius pėdsakus, ir kadangi, 
jeigu tikrinimo procedūra ir kriterijai nebus pakankamai išsamūs, remiantis latentiniu 
pėdsaku asmenį galima lengvai klaidingai apkaltinti, latentinių pėdsakų nereikėtų įtraukti į 
duomenų palyginimą teisėsaugos tikslais su EURODAC duomenų bazės duomenimis.

Pakeitimas 69
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) „pirštų atspaudų duomenys“ – visų 
pirštų arba bent jau smiliaus atspaudų 
duomenys, o jeigu jų nėra, visų kitų 
asmens pirštų atspaudai arba jų latentinis 
pėdsakas.

l) pirštų atspaudų duomenys – visų pirštų 
arba bent jau smiliaus atspaudų duomenys, 
o jeigu jų nėra, visų kitų asmens pirštų 
atspaudai.

Or. en

Pagrindimas

Latentinis pirštų atspaudas gali turėti daug atitikčių, o jis yra tik dalinis, fragmentiškas 
atspaudas. Tai kelia didesnę klaidingų padarinių nekaltiems asmenims riziką. Kadangi 



PE500.400v01-00 36/98 AM\917925LT.doc

LT

kalbame apie pažeidžiamą žmonių grupę, turėtų būti naudojami tik švarūs atspaudai.

Pakeitimas 70
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnyje 
apibrėžtos sąvokos turi tą pačią reikšmę ir 
šiame reglamente, išskyrus tuos atvejus, 
kai asmens duomenis tvarko valstybių 
narių paskirtos institucijos teroristinių ir 
kitų sunkių nusikalstamų veikų 
prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais.

2. Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnyje 
apibrėžtos sąvokos turi tą pačią reikšmę ir 
šiame reglamente.

Or. en

Pakeitimas 71
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 
2 straipsnyje apibrėžtos sąvokos turi tą 
pačią reikšmę ir šiame reglamente, jeigu 
asmens duomenis pagal šį reglamentą 
tvarko valstybių narių paskirtos 
institucijos teroristinių ir kitų sunkių 
nusikalstamų veikų prevencijos, 
atskleidimo ir tyrimo tikslais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 72
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kompiuterizuota centrinė pirštų atspaudų 
duomenų bazė (centrinė sistema), kurią 
sudaro:

a) kompiuterizuota centrinė pirštų atspaudų 
duomenų bazė (centrinė sistema), kurią 
sudaro:

– centrinis padalinys, – centrinis padalinys,

– veiklos tęstinumo sistema; – veiklos tęstinumo planas;

Or. en

Pagrindimas

Tokiai ypatingos reikšmės sistemai kaip EURODAC turėtų būti taikomas patikimas ir 
išbandytas veiklos tęstinumo planas, o ne vien tik techninė sistema. Veiklos tęstinumo planas 
turėtų apimti padarinius duomenų apsaugai, saugumui ir sąnaudas didelių sutrikimų ar 
avarijų atvejais.

Pakeitimas 73
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra atsakinga už EURODAC 
sistemos operacijų valdymą. Agentūra, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, užtikrina, kad, atsižvelgiant į 
sąnaudų ir naudos analizę, centrinei 
sistemai visada būtų naudojamos
pažangiausios turimos technologijos.

1. Agentūra atsakinga už EURODAC 
sistemos operacijų valdymą. Agentūra, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, užtikrina, kad, atsižvelgiant į 
sąnaudų ir naudos analizę, centrinei 
sistemai visada būtų naudojamos
pažangiausios ir saugiausios turimos
metodikos.

Or. en

Pagrindimas

Metodikų sąvoka platesnė; ji apima ir naudojamą technologiją, ir būdą, kaip įrenginys 
suprojektuotas, įrengtas, prižiūrimas ir eksploatuojamas.
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Pakeitimas 74
Sarah Ludford, Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra atsakinga už EURODAC 
sistemos operacijų valdymą. Agentūra, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, užtikrina, kad, atsižvelgiant į 
sąnaudų ir naudos analizę, centrinei 
sistemai visada būtų naudojamos 
pažangiausios turimos technologijos.

1. Agentūra atsakinga už EURODAC 
sistemos operacijų valdymą. Agentūra, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, užtikrina, kad, atsižvelgiant į 
sąnaudų ir naudos analizę, centrinei 
sistemai visada būtų naudojamos 
pažangiausios turimos metodikos.

Or. en

Pagrindimas

Pažangiausios turimos metodikos apima ir naudojamą technologiją, ir būdą, kaip įrenginys 
suprojektuotas, įrengtas, prižiūrimas ir eksploatuojamas. Ši sąvoka laikoma vienu iš 
pagrindinių principų persvarstant ES duomenų apsaugos sistemą.

Pakeitimas 75
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra atsakinga už EURODAC 
sistemos operacijų valdymą. Agentūra, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, užtikrina, kad, atsižvelgiant į 
sąnaudų ir naudos analizę, centrinei 
sistemai visada būtų naudojamos 
pažangiausios turimos technologijos.

1. Agentūra atsakinga už EURODAC 
sistemos operacijų valdymą. Agentūra, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, užtikrina, kad, atsižvelgiant į 
sąnaudų ir naudos analizę, centrinei 
sistemai visada būtų naudojamos 
pažangiausios turimos metodikos.

Or. en

Pagrindimas

Pažangiausios turimos metodikos apima ir naudojamą technologiją, ir būdą, kaip įrenginys 
suprojektuotas, įrengtas, prižiūrimas ir eksploatuojamas. Ši sąvoka laikoma vienu iš 
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pagrindinių principų persvarstant ES duomenų apsaugos sistemą.

Pakeitimas 76
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. EURODAC sistemos operacijų 
valdymas apima visas užduotis, būtinas, 
kad EURODAC sistema pagal šį 
reglamentą veiktų 24 valandas per parą 7 
dienas per savaitę, visų pirma sklandų 
sistemos veikimą užtikrinančius priežiūros 
darbus ir technikos tobulinimą, ypač 
siekiant patenkinamos centrinės sistemos 
užklausų trukmės.

5. EURODAC sistemos operacijų 
valdymas apima visas užduotis, būtinas, 
kad EURODAC sistema pagal šį 
reglamentą veiktų 24 valandas per parą 7 
dienas per savaitę, visų pirma sklandų 
sistemos veikimą užtikrinančius priežiūros 
darbus ir technikos tobulinimą, ypač 
siekiant patenkinamos centrinės sistemos 
užklausų trukmės. Veiklos tęstinumo 
planas rengiamas atsižvelgiant į sistemos 
priežiūros poreikius ir nenumatyto 
neveikimo laiką, o taip pat į veiklos 
tęstinumo priemonių poveikį duomenų 
apsaugai ir saugumui.

Or. en

Pakeitimas 77
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Teisėsaugos tikslais prieigą turinčios 

paskirtos institucijos
1. Valstybės narės paskiria institucijas,
kurioms pagal šį reglamentą suteikiama 
prieiga prie EURODAC sistemos 
duomenų. Paskirtos institucijos yra 
valstybių narių institucijos, atsakingos už 
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teroristinių ir kitų sunkių nusikalstamų 
veikų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą.
2. Kiekviena valstybė narė sudaro 
paskirtų institucijų sąrašą.
3. Nacionaliniu lygmeniu kiekviena 
valstybė narė sudaro paskirtų institucijų 
vykdomųjų padalinių, turinčių teisę per 
nacionalinę duomenų perdavimo įstaigą 
teikti prašymus palyginti duomenis su 
EURODAC sistemos duomenimis, sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 78
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria institucijas, 
kurioms pagal šį reglamentą suteikiama 
prieiga prie EURODAC sistemos 
duomenų. Paskirtos institucijos yra 
valstybių narių institucijos, atsakingos už 
teroristinių ir kitų sunkių nusikalstamų 
veikų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą.

1. 1 straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais 
valstybės narės paskiria institucijas, 
kurioms pagal šį reglamentą suteikiama 
prieiga prie EURODAC sistemos 
duomenų. Paskirtos institucijos yra 
valstybių narių institucijos, atsakingos už 
teroristinių ir kitų sunkių nusikalstamų 
veikų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą. 
Paskirtos institucijos neapima agentūrų 
ar padalinių, atsakingų už nacionalinio 
saugumo srities žvalgybą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad prieiga būtų teikiama tik teisėsaugos tikslais, geriausia remtis 1 
straipsnio 2 dalimi. Kadangi tai yra teisėsaugos priemonė, neturėtų būti renkamasi iš 
nacionalinių institucijų, atsakingų už žvalgybą, o ne už baudžiamąjį persekiojimą už 
nusikaltimus, kaip nurodyta EB steigimo sutarties 72 straipsnyje.
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Pakeitimas 79
Claude Moraes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria institucijas, 
kurioms pagal šį reglamentą suteikiama 
prieiga prie EURODAC sistemos 
duomenų. Paskirtos institucijos yra 
valstybių narių institucijos, atsakingos už 
teroristinių ir kitų sunkių nusikalstamų 
veikų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą.

1. 1 straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais 
valstybės narės paskiria institucijas, 
kurioms pagal šį reglamentą suteikiama 
prieiga prie EURODAC sistemos 
duomenų. Paskirtos institucijos yra 
valstybių narių institucijos, atsakingos už 
teroristinių ir kitų sunkių nusikalstamų 
veikų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą. 

Or. en

Pakeitimas 80
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nacionaliniu lygmeniu kiekviena 
valstybė narė sudaro paskirtų institucijų 
vykdomųjų padalinių, turinčių teisę per 
nacionalinę duomenų perdavimo įstaigą 
teikti prašymus palyginti duomenis su 
EURODAC sistemos duomenimis, sąrašą.

3. Kiekviena valstybė narė sudaro paskirtų 
institucijų vykdomųjų padalinių, turinčių 
teisę per nacionalinę duomenų perdavimo 
įstaigą teikti prašymus palyginti duomenis 
su EURODAC sistemos duomenimis, 
sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 81
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
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6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Tikrinančiosios institucijos

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
nacionalinę įstaigą, kuri atliktų 
tikrinančiosios institucijos funkcijas. 
Tikrinančioji institucija yra valstybės 
narės institucija, atsakinga už teroristinių 
ir kitų sunkių nusikalstamų veikų 
prevenciją, atskleidimą ir tyrimą.
2. Tikrinančioji institucija užtikrina, kad 
būtų įvykdytos prašymų palyginti pirštų 
atspaudus su EURODAC sistemos 
duomenimis teikimo sąlygos.
Tik tikrinančioji institucija turi teisę 
prašymus palyginti pirštų atspaudus 
perduoti nacionalinei duomenų 
perdavimo įstaigai, kuri duomenis 
perduoda į centrinę sistemą.

Or. en

Pakeitimas 82
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
nacionalinę įstaigą, kuri atliktų 
tikrinančiosios institucijos funkcijas. 
Tikrinančioji institucija yra valstybės narės
institucija, atsakinga už teroristinių ir kitų 
sunkių nusikalstamų veikų prevenciją, 
atskleidimą ir tyrimą.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
nacionalinę įstaigą, kuri atliktų 
tikrinančiosios institucijos funkcijas. 
Tikrinančioji institucija yra valstybės narės 
teisminė institucija, atsakinga už 
teroristinių ir kitų sunkių nusikalstamų 
veikų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą ir 
nepriklausoma nuo 5 straipsnyje 
nurodytų paskirtų institucijų.

Or. en
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Pakeitimas 83
Claude Moraes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną
nacionalinę įstaigą, kuri atliktų 
tikrinančiosios institucijos funkcijas. 
Tikrinančioji institucija yra valstybės narės 
institucija, atsakinga už teroristinių ir kitų 
sunkių nusikalstamų veikų prevenciją, 
atskleidimą ir tyrimą.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
nacionalinę įstaigą, kuri atliktų 
tikrinančiosios institucijos funkcijas. 
Tikrinančioji institucija yra valstybės narės 
institucija, atsakinga už teroristinių ir kitų 
sunkių nusikalstamų veikų prevenciją, 
atskleidimą ir tyrimą ir nepriklausoma 
nuo 5 straipsnyje nurodytų paskirtų 
institucijų.

Or. en

Pakeitimas 84
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
nacionalinę įstaigą, kuri atliktų 
tikrinančiosios institucijos funkcijas. 
Tikrinančioji institucija yra valstybės narės
institucija, atsakinga už teroristinių ir kitų 
sunkių nusikalstamų veikų prevenciją, 
atskleidimą ir tyrimą.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
nacionalinę įstaigą, kuri atliktų 
tikrinančiosios institucijos funkcijas. 
Tikrinančioji institucija yra valstybės narės 
teisminė institucija, atsakinga už 
teroristinių ir kitų sunkių nusikalstamų 
veikų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi suinteresuotoji institucija yra tikrinančioji institucija, sprendžianti dėl prieigos prie 
griežtai neskelbtinų duomenų, tikrinančiąja institucija tikslinga skirti teisminę instituciją.
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Pakeitimas 85
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tikrinančioji institucija savo pareigas 
ir užduotis atlieka nepriklausomai ir 
nesiekia bei negauna nurodymų dėl 
tikrinimo.

Or. en

Pakeitimas 86
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimas prisijungti prie EURODAC 
sistemos remiantis 19 straipsniu 
suteikiamas tik deramai įgaliotiems 
tikrinančiosios institucijos darbuotojams.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata įtvirtinta Sprendime 2008/633/TVR dėl Vizų informacinės sistemos ir yra 
tikslingas papildymas.

Pakeitimas 87
Renate Weber, Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tikrinančioji institucija savo pareigas 
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ir užduotis atlieka nepriklausomai ir 
negauna nurodymų dėl tikrinimo.

Or. en

Pakeitimas 88
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Europolas

1. Europolas paskiria specializuotą 
padalinį ir tinkamai įgaliotus Europolo 
pareigūnus, kuris atliktų jo tikrinančios 
institucijos funkcijas, ir suderinęs su 
kuria nors valstybe nare paskiria tos 
valstybės narės nacionalinę duomenų 
perdavimo įstaigą, kuri jo prašymus 
palyginti pirštų atspaudų duomenis 
perduotų į centrinę sistemą. 
2. Europolas paskiria vykdomąjį padalinį, 
kuris turi teisę per paskirtą nacionalinę 
duomenų perdavimo įstaigą pateikti 
prašymus palyginti duomenis su 
EURODAC sistemos duomenimis.

Or. en

Pakeitimas 89
Claude Moraes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europolas paskiria specializuotą padalinį 
ir tinkamai įgaliotus Europolo pareigūnus, 
kuris atliktų jo tikrinančios institucijos 

1. Europolas paskiria specializuotą padalinį 
ir tinkamai įgaliotus Europolo pareigūnus, 
kurie atliktų jo tikrinančios institucijos 
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funkcijas, ir suderinęs su kuria nors 
valstybe nare paskiria tos valstybės narės 
nacionalinę duomenų perdavimo įstaigą, 
kuri jo prašymus palyginti pirštų atspaudų 
duomenis perduotų į centrinę sistemą.

funkcijas – tas padalinys nesiekia ir 
negauna nurodymų dėl tikrinimo ir 
suderinęs su kuria nors valstybe nare 
paskiria tos valstybės narės nacionalinę 
duomenų perdavimo įstaigą, kuri jo 
prašymus palyginti pirštų atspaudų 
duomenis perduotų į centrinę sistemą.

Or. en

Pakeitimas 90
Renate Weber, Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tikrinančioji institucija savo pareigas 
ir užduotis atlieka nepriklausomai ir 
negauna nurodymų dėl tikrinimo.

Or. en

Pakeitimas 91
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pagal 18 straipsnio 1 ir 2 dalis pateiktų 
prašymų pažymėti duomenis arba pašalinti 
jų žymes skaičių;

f) pagal 18 straipsnio 1 ir 2 dalis pateiktų 
prašymų užblokuoti duomenis ir 
panaikinti jų blokavimą skaičių;

Or. en

Pakeitimas 92
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
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8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienų metų pabaigoje statistiniai 
duomenys nustatomi kompiliuojant tų metų 
mėnesinius duomenis, įskaitant asmenų, 
kurių atžvilgiu buvo nustatytos atitiktys 
pagal b, c ir d punktus, skaičių. Statistiniai 
duomenys skirstomi į grupes pagal atskiras 
valstybes nares. 

2. Kiekvienų metų pabaigoje statistiniai 
duomenys nustatomi kompiliuojant tų metų 
mėnesinius statistinius duomenis, įskaitant 
asmenų, kurių atžvilgiu buvo nustatytos 
atitiktys pagal b, c ir d punktus, skaičiaus 
rodiklius. Statistiniai duomenys skirstomi į 
grupes pagal atskiras valstybes nares. 
Rezultatas skelbiamas viešai.

Or. en

Pakeitimas 93
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
kai neįmanoma paimti prašytojo pirštų 
atspaudų dėl priemonių, kurių imtasi 
prašytojo arba visuomenės sveikatos 
apsaugai užtikrinti, valstybės narės 
prašytojo pirštų atspaudus paima ir 
persiunčia kuo skubiau, bet ne vėliau kaip 
per 48 valandas nuo tų priežasčių 
išnykimo.

2. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
kai neįmanoma paimti prašytojo pirštų 
atspaudų dėl priemonių, kurių imtasi 
siekiant užtikrinti prašytojo sveikatą arba 
apsaugoti visuomenės sveikatą, valstybės 
narės paima ir išsiunčia prašytojo pirštų 
atspaudus kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 
per 48 valandas nuo tada, kai minėtos 
priežastys išnyksta. Laikinas arba 
nuolatinis negalėjimas duoti įmanomų 
panaudoti pirštų atspaudų neturi 
neigiamo poveikio teisinei trečiosios šalies 
piliečio ar asmens be pilietybės padėčiai. 
Tuo labiau tai nėra pakankama priežastis 
atsisakyti nagrinėti ar atmesti prieglobsčio 
prašymą.

Or. en

Pakeitimas 94
Renate Weber
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Laikinas arba nuolatinis negalėjimas 
duoti įmanomų panaudoti pirštų atspaudų 
neturi neigiamo poveikio teisinei asmens 
padėčiai. Bet kuriuo atveju tai negali būti 
pakankama priežastis atsisakyti nagrinėti 
arba atmesti tarptautinės apsaugos 
prašymą.

Or. en

Pakeitimas 95
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Centrinė sistema visoms kilmės 
valstybėms narėms praneša apie tai, kad 
duomenis dėl šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytos priežasties ištrynė kita kilmės 
valstybė narė, nustačiusi atitiktį su 
duomenimis, kuriuos jos perdavė apie 
asmenis, nurodytus 9 straipsnio 1 dalyje 
arba 14 straipsnio 1 dalyje.

2. Centrinė sistema kuo greičiau, bet ne 
vėliau kaip praėjus 72 valandoms, visoms 
kilmės valstybėms narėms praneša apie tai, 
kad duomenis dėl šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytos priežasties ištrynė kita kilmės 
valstybė narė, nustačiusi atitiktį su 
duomenimis, kuriuos jos perdavė apie 
asmenis, nurodytus 9 straipsnio 1 dalyje 
arba 14 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 96
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
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14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė nedelsdama 
paima kiekvieno ne jaunesnio kaip 14 metų 
amžiaus trečiosios šalies piliečio arba 
asmens be pilietybės, kuris kompetentingų 
kontrolės institucijų buvo sulaikytas dėl 
neteisėto tos valstybės narės sienos kirtimo 
jūra, sausuma ar oru iš trečiosios šalies ir 
kuris nebuvo grąžintas atgal į tą šalį arba 
kuris lieka valstybės narės teritorijoje ir 
per visą laikotarpį nuo sulaikymo iki 
išsiuntimo pagal sprendimą dėl jo 
grąžinimo nėra įkalintas, suimtas arba 
kitaip apribota jo laisvė, visų pirštų 
atspaudus.

1. Kiekviena valstybė narė nedelsdama 
paima kiekvieno ne jaunesnio kaip 14 metų 
amžiaus trečiosios šalies piliečio arba 
asmens be pilietybės, kuris kompetentingų 
kontrolės institucijų buvo sulaikytas dėl 
neteisėto tos valstybės narės sienos kirtimo 
jūra, sausuma ar oru iš trečiosios šalies ir 
kuris nebuvo grąžintas atgal į tą šalį, visų 
pirštų atspaudus.

Or. en

Pakeitimas 97
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė nedelsdama 
paima kiekvieno ne jaunesnio kaip 14 metų 
amžiaus trečiosios šalies piliečio arba 
asmens be pilietybės, kuris kompetentingų 
kontrolės institucijų buvo sulaikytas dėl 
neteisėto tos valstybės narės sienos kirtimo 
jūra, sausuma ar oru iš trečiosios šalies ir 
kuris nebuvo grąžintas atgal į tą šalį arba 
kuris lieka valstybės narės teritorijoje ir 
per visą laikotarpį nuo sulaikymo iki 
išsiuntimo pagal sprendimą dėl jo 
grąžinimo nėra įkalintas, suimtas arba 
kitaip apribota jo laisvė, visų pirštų 
atspaudus.

1. Kiekviena valstybė narė, visapusiškai 
laikydamasi Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, Europos 
žmogaus teisių konvencijoje ir Jungtinių 
Tautų vaiko teisių konvencijoje nustatytų 
apsaugos nuostatų, nedelsdama paima 
kiekvieno ne jaunesnio kaip 14 metų 
amžiaus trečiosios šalies piliečio arba 
asmens be pilietybės, kuris kompetentingų 
kontrolės institucijų buvo sulaikytas dėl 
neteisėto tos valstybės narės sienos kirtimo 
jūra, sausuma ar oru iš trečiosios šalies ir 
kuris nebuvo grąžintas atgal į tą šalį, visų 
pirštų atspaudus. 

Or. en
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Pakeitimas 98
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkama valstybė narė centrinei 
sistemai kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 
per 72 valandas nuo sulaikymo perduoda 
šiuos su kiekvienu šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytu atgal negrąžintu trečiosios šalies 
piliečiu arba asmeniu be pilietybės 
susijusius duomenis:

2. Atitinkama valstybė narė centrinei 
sistemai ne vėliau kaip per 24 valandas
nuo trečiosios šalies piliečio arba asmens 
be pilietybės pirštų atspaudų paėmimo, 
kaip nurodoma 1 dalyje, perduoda šiuos su 
tuo asmeniu susijusius duomenis:

Or. en

Pakeitimas 99
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies, 
kai 1 dalyje numatytu būdu sulaikyti 
asmenys lieka valstybių narių teritorijoje, 
tačiau yra įkalinti, suimti arba jų laisvė 
kitaip apribota ilgiau nei 72 valandas, 
2 dalyje nurodyti tų asmenų duomenys 
perduodami prieš juos paleidžiant iš 
įkalinimo, suėmimo arba panaikinant 
kitokį jų laisvės apribojimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 100
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
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14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies, 
kai 1 dalyje numatytu būdu sulaikyti 
asmenys lieka valstybių narių teritorijoje, 
tačiau yra įkalinti, suimti arba jų laisvė 
kitaip apribota ilgiau nei 72 valandas, 
2 dalyje nurodyti tų asmenų duomenys 
perduodami prieš juos paleidžiant iš 
įkalinimo, suėmimo arba panaikinant 
kitokį jų laisvės apribojimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 101
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyto 
72 valandų termino nesilaikymas 
neatleidžia valstybių narių nuo pareigos 
paimti ir perduoti pirštų atspaudus į 
centrinę sistemą. Kai dėl pirštų pagalvėlių 
būklės negalima paimti tokios kokybės 
pirštų atspaudų, kokios reikia tinkamam 
atspaudų palyginimui pagal reglamento 
25 straipsnį, kilmės valstybė narė dar kartą 
paima tokio asmens pirštų atspaudus ir 
persiunčia juos kuo skubiau, bet ne vėliau 
kaip per 48 valandas nuo jų paėmimo.

4. Kai dėl pirštų pagalvėlių būklės 
negalima paimti tokios kokybės pirštų 
atspaudų, kokios reikia tinkamam atspaudų 
palyginimui pagal reglamento 25 straipsnį, 
kilmės valstybė narė dar kartą paima tokio 
asmens pirštų atspaudus ir persiunčia juos 
kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 
48 valandas nuo jų paėmimo.

Or. en

Pakeitimas 102
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
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14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
kai tokio asmens pirštų atspaudų 
neįmanoma paimti dėl priemonių, kurių 
imtasi asmens arba visuomenės sveikatos 
apsaugai užtikrinti, atitinkama valstybė 
narė asmens pirštų atspaudus paima ir 
persiunčia per 2 dalyje nustatytą terminą 
nuo tų priežasčių išnykimo.

5. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
kai tokio asmens pirštų atspaudų 
neįmanoma paimti dėl priemonių, kurių 
imtasi asmens arba visuomenės sveikatos 
apsaugai užtikrinti, atitinkama valstybė 
narė asmens pirštų atspaudus paima ir 
persiunčia per 2 dalyje nustatytą terminą 
nuo tų priežasčių išnykimo. Laikinas arba 
nuolatinis negalėjimas duoti įmanomų 
panaudoti pirštų atspaudų neturi 
neigiamo poveikio teisinei trečiosios šalies 
piliečio ar asmens be pilietybės padėčiai.

Or. en

Pakeitimas 103
Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Laikinas arba nuolatinis negalėjimas 
duoti įmanomų panaudoti pirštų atspaudų 
neturi neigiamo poveikio teisinei asmens 
padėčiai. Bet kuriuo atveju tai negali būti 
pakankama priežastis atsisakyti nagrinėti 
arba atmesti tarptautinės apsaugos 
prašymą.

Or. en

Pakeitimas 104
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
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16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Centrinė sistema visoms kilmės 
valstybėms narėms praneša apie tai, kad 
duomenis dėl šio straipsnio 2 dalies a arba 
b punkte nurodytos priežasties ištrynė kita 
kilmės valstybė narė, nustačiusi atitiktį su 
duomenimis, kuriuos jos perdavė apie 
asmenis, nurodytus 14 straipsnio 1 dalyje.

3. Centrinė sistema kuo greičiau, bet ne 
vėliau kaip praėjus 72 valandoms, visoms 
kilmės valstybėms narėms praneša apie tai, 
kad duomenis dėl šio straipsnio 2 dalies a 
arba b punkte nurodytos priežasties ištrynė 
kita kilmės valstybė narė, nustačiusi atitiktį 
su duomenimis, kuriuos jos perdavė apie 
asmenis, nurodytus 14 straipsnio 1 dalyje. 

Or. en

Pakeitimas 105
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Centrinė sistema visoms kilmės 
valstybėms narėms praneša apie tai, kad 
duomenis dėl šio straipsnio 2 dalies 
c punkte nurodytos priežasties ištrynė kita 
kilmės valstybė narė, nustačiusi atitiktį su 
duomenimis, kuriuos jos perdavė apie 
asmenis, nurodytus 9 straipsnio 1 dalyje 
arba 14 straipsnio 1 dalyje. 

4. Centrinė sistema kuo greičiau, bet ne 
vėliau kaip praėjus 72 valandoms, visoms 
kilmės valstybėms narėms praneša apie tai, 
kad duomenis dėl šio straipsnio 2 dalies 
c punkte nurodytos priežasties ištrynė kita 
kilmės valstybė narė, nustačiusi atitiktį su 
duomenimis, kuriuos jos perdavė apie 
asmenis, nurodytus 9 straipsnio 1 dalyje 
arba 14 straipsnio 1 dalyje. 

Or. en

Pakeitimas 106
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai palyginimo rezultatai perduodami 
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kilmės valstybei narei, centrinė sistema 
nedelsiant:
a) ištrina jai pagal 1 dalį perduotus pirštų 
atspaudų ir kitus duomenis; ir
b) sunaikina informacijos rinkmenas, 
kilmės valstybės narės naudotas 
duomenims centrinei sistemai perduoti, 
jeigu kilmės valstybė narė neprašo jų 
grąžinti.

Or. en

Pagrindimas

2012 m. birželio mėn. EDAPP inspektoriai pastebėjo, kad EURODAC archyvavimo sistemoje 
saugomi visi pirštų atspaudų duomenys, įskaitant 3 kategorijos užklausas, o tai prieštarauja 
dabartinio EURODAC reglamento 11 straipsnio 5 dalyje nustatytai pareigai. Komisija siekia 
šią nuostatą išbraukti, tačiau, priešingai, ji turėtų būti įtvirtinta atsižvelgiant į teisėsaugos 
institucijų prieigos prie EURODAC sistemos padarinius ir proporcingumo poreikį.

Pakeitimas 107
Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai palyginimo rezultatai perduodami 
kilmės valstybei narei, centrinė sistema 
nedelsiant:
a) ištrina jai pagal 1 dalį perduotus pirštų 
atspaudų ir kitus duomenis; ir
b) sunaikina informacijos rinkmenas, 
kilmės valstybės narės naudotas 
duomenims centrinei sistemai perduoti, 
jeigu kilmės valstybė narė neprašo jų 
grąžinti.
Laikinas arba nuolatinis negalėjimas 
duoti įmanomų panaudoti pirštų atspaudų 
neturi neigiamo poveikio teisinei asmens 
padėčiai. Bet kuriuo atveju tai negali būti 
pakankama priežastis atsisakyti nagrinėti 
arba atmesti tarptautinės apsaugos 
prašymą.
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Or. en

Pakeitimas 108
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai palyginimo rezultatai perduodami 
kilmės valstybei narei, centrinė sistema 
nedelsiant:
a) ištrina jai pagal 1 dalį perduotus pirštų 
atspaudų ir kitus duomenis; ir
b) sunaikina informacijos rinkmenas, 
kilmės valstybės narės naudotas 
duomenims centrinei sistemai perduoti, 
jeigu kilmės valstybė narė neprašo jų 
grąžinti.

Or. en

Pakeitimas 109
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai palyginimo rezultatai perduodami 
kilmės valstybei narei, centrinė sistema 
nedelsiant:
a) ištrina jai pagal 1 dalį perduotus pirštų 
atspaudų ir kitus duomenis; ir
b) sunaikina informacijos rinkmenas, 
kilmės valstybės narės naudotas 
duomenims centrinei sistemai perduoti, 
jeigu kilmės valstybė narė neprašo jų 
grąžinti.
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Or. en

Pagrindimas

2012 m. birželio mėn. EDAPP inspektoriai pastebėjo, kad EURODAC archyvavimo sistemoje 
saugomi visi pirštų atspaudų duomenys, įskaitant 3 kategorijos užklausas, o tai prieštarauja 
dabartinio EURODAC reglamento 11 straipsnio 5 dalyje nustatytai pareigai. Komisija siekia 
šią nuostatą išbraukti, tačiau, priešingai, ji turėtų būti įtvirtinta atsižvelgiant į teisėsaugos 
institucijų prieigos prie EURODAC sistemos padarinius ir proporcingumo poreikį.

Pakeitimas 110
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis 18 straipsnis
Duomenų žymėjimas Duomenų blokavimas

1. Tarptautinės apsaugos prašytojui, kurio 
duomenys anksčiau pagal 11 straipsnį 
buvo įrašyti į centrinę sistemą, tarptautinę 
apsaugą suteikusi kilmės valstybė narė 
pažymi atitinkamus duomenis laikydamasi 
agentūros nustatytų elektroninių ryšių su 
centrine sistema reikalavimų. Pažymėti 
duomenys saugomi centrinėje sistemoje 
pagal 12 straipsnį, kad juos būtų galima 
perduoti pagal 9 straipsnio 5 dalį. 

1. Pagal 11 straipsnį įrašyti su 
tarptautinės apsaugos prašytoju susiję 
duomenys centrinėje duomenų bazėje 
blokuojami, jeigu tam asmeniui valstybėje 
narėje suteikiama tarptautinė apsauga. 
Tokį blokavimą kilmės valstybės narės 
nurodymu atlieka centrinė sistema.

2. Kilmės valstybė narė pašalina trečiosios 
šalies piliečio arba asmens be pilietybės, 
kurių duomenys anksčiau buvo pažymėti, 
duomenų žymes pagal šio straipsnio 
1 dalį, jeigu jų statusas buvo panaikintas 
arba atsisakyta pratęsti jo galiojimą pagal 
Tarybos direktyvos 2004/83/EB 14 arba 
19 straipsnį. 

2. Atitiktys, susijusios su asmenimis, 
kuriems valstybėje narėje suteikta 
tarptautinė apsauga, neperduodamos.
Centrinė sistema užklausą pateikusiai 
valstybei narei pateikia neigiamą 
rezultatą.

Or. en

Pakeitimas 111
Sarah Ludford, Renate Weber
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis 18 straipsnis
Duomenų žymėjimas Duomenų blokavimas

1. Tarptautinės apsaugos prašytojui, kurio 
duomenys anksčiau pagal 11 straipsnį 
buvo įrašyti į centrinę sistemą, tarptautinę 
apsaugą suteikusi kilmės valstybė narė 
pažymi atitinkamus duomenis laikydamasi 
agentūros nustatytų elektroninių ryšių su 
centrine sistema reikalavimų. Pažymėti 
duomenys saugomi centrinėje sistemoje 
pagal 12 straipsnį, kad juos būtų galima 
perduoti pagal 9 straipsnio 5 dalį. 

1. Pagal 11 straipsnį įrašyti su 
tarptautinės apsaugos prašytoju susiję 
duomenys centrinėje duomenų bazėje 
blokuojami, jeigu tam asmeniui valstybėje 
narėje suteikiama tarptautinė apsauga. 
Tokį blokavimą kilmės valstybės narės 
nurodymu atlieka centrinė sistema.

2. Kilmės valstybė narė pašalina trečiosios 
šalies piliečio arba asmens be pilietybės, 
kurių duomenys anksčiau buvo pažymėti, 
duomenų žymes pagal šio straipsnio 
1 dalį, jeigu jų statusas buvo panaikintas 
arba atsisakyta pratęsti jo galiojimą pagal 
Tarybos direktyvos 2004/83/EB 14 arba 
19 straipsnį. 

2. Atitiktys, susijusios su asmenimis, 
kuriems valstybėje narėje suteikta 
tarptautinė apsauga, neperduodamos.
Centrinė sistema užklausą pateikusiai 
valstybei narei pateikia neigiamą 
rezultatą.

Or. en

Pakeitimas 112
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis 18 straipsnis

Duomenų žymėjimas Duomenų blokavimas

1. Tarptautinės apsaugos prašytojui, kurio 
duomenys anksčiau pagal 11 straipsnį 
buvo įrašyti į centrinę sistemą, tarptautinę 
apsaugą suteikusi kilmės valstybė narė 

1. Pagal 11 straipsnį įrašyti su 
tarptautinės apsaugos prašytoju susiję 
duomenys centrinėje duomenų bazėje 
blokuojami, jeigu tam asmeniui valstybėje 
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pažymi atitinkamus duomenis laikydamasi 
agentūros nustatytų elektroninių ryšių su 
centrine sistema reikalavimų. Pažymėti 
duomenys saugomi centrinėje sistemoje 
pagal 12 straipsnį, kad juos būtų galima 
perduoti pagal 9 straipsnio 5 dalį. 

narėje suteikiama tarptautinė apsauga. 
Tokį blokavimą kilmės valstybės narės 
nurodymu atlieka centrinė sistema.

2. Kilmės valstybė narė pašalina trečiosios 
šalies piliečio arba asmens be pilietybės, 
kurių duomenys anksčiau buvo pažymėti, 
duomenų žymes pagal šio straipsnio 
1 dalį, jeigu jų statusas buvo panaikintas 
arba atsisakyta pratęsti jo galiojimą pagal 
Tarybos direktyvos 2004/83/EB 14 arba 
19 straipsnį. 

2. Atitiktys, susijusios su asmenimis, 
kuriems valstybėje narėje suteikta 
tarptautinė apsauga, neperduodamos.
Centrinė sistema užklausą pateikusiai 
valstybei narei pateikia neigiamą 
rezultatą.

Or. en

Pagrindimas

Asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, duomenys neturėtų būti žymimi, nes tai 
reiškia, kad duomenis galima perduoti valstybėms narėms, net jei prašytojui suteikta 
tarptautinė apsauga.

Pakeitimas 113
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.
Pirštų atspaudų duomenų palyginimo su 

EURODAC sistemos duomenimis 
procedūra

1. 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
paskirtos institucijos ir Europolas gali 
pateikti tikrinančiajai institucijai 
motyvuotą elektroninį prašymą per 
nacionalinę duomenų perdavimo įstaigą 
perduoti palyginimo tikslais pirštų 
atspaudų duomenis į EURODAC centrinę 
sistemą. Gavusi tokį prašymą, 
tikrinančioji institucija tikrina, ar 
įvykdytos atitinkamai 20 arba 
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21 straipsnyje nustatytos prašymo 
palyginti duomenis teikimo sąlygos.
2. Jeigu prašymo palyginti duomenis 
teikimo sąlygos įvykdytos, tikrinančioji 
institucija perduoda prašymą palyginti 
duomenis nacionalinei duomenų 
perdavimo įstaigai, kuri jį nusiųs į 
EURODAC centrinę sistemą, kad 
duomenys būtų palyginti su EURODAC 
sistemos duomenimis.
3. Išimtiniais skubos atvejais tikrinančioji 
institucija gali perduoti palyginimo 
tikslais pirštų atspaudų duomenis 
nacionalinei duomenų perdavimo įstaigai 
iš karto gavusi tokį prašymą iš paskirtos 
institucijos ir tik vėliau patikrinti, ar 
įvykdytos visos 20 arba 21 straipsnių 
sąlygos, taip pat ir aplinkybę, ar tai 
faktiškai buvo išimtinis skubos atvejis. 
Vėlesnis patikrinimas atliekamas 
nepagrįstai nedelsiant po to, kai prašymas 
buvo apdorotas.
4. Jeigu vėliau patikrinus nustatoma, kad 
prieiga suteikta neteisėtai, iš EURODAC 
sistemos perduotą informaciją sunaikina 
visos prieigą prie jos turėjusios 
institucijos, kurios apie informacijos 
sunaikinimą praneša tikrinančiajai 
institucijai.

Or. en

Pakeitimas 114
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos paskirtos 
institucijos ir Europolas gali pateikti 
tikrinančiajai institucijai motyvuotą 
elektroninį prašymą per nacionalinę 
duomenų perdavimo įstaigą perduoti 

1. 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos paskirtos 
institucijos ir Europolas gali pateikti 
tikrinančiajai institucijai 20 straipsnio 1 
dalyje nurodytą motyvuotą elektroninį 
prašymą per nacionalinę duomenų 
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palyginimo tikslais pirštų atspaudų 
duomenis į EURODAC centrinę sistemą. 
Gavusi tokį prašymą, tikrinančioji 
institucija tikrina, ar įvykdytos atitinkamai 
20 arba 21 straipsnyje nustatytos prašymo 
palyginti duomenis teikimo sąlygos.

perdavimo įstaigą perduoti palyginimo 
tikslais pirštų atspaudų duomenis į 
EURODAC centrinę sistemą. Gavusi tokį 
prašymą, tikrinančioji institucija tikrina, ar 
įvykdytos atitinkamai 20 arba 
21 straipsnyje nustatytos prašymo palyginti 
duomenis teikimo sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nurodyta, kad užklausa turėtų būti pagrįsta motyvuotu prašymu, remiantis visais 
20 straipsnyje numatytais kriterijais. 

Pakeitimas 115
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos paskirtos 
institucijos ir Europolas gali pateikti 
tikrinančiajai institucijai motyvuotą 
elektroninį prašymą per nacionalinę 
duomenų perdavimo įstaigą perduoti 
palyginimo tikslais pirštų atspaudų 
duomenis į EURODAC centrinę sistemą. 
Gavusi tokį prašymą, tikrinančioji 
institucija tikrina, ar įvykdytos atitinkamai 
20 arba 21 straipsnyje nustatytos prašymo 
palyginti duomenis teikimo sąlygos.

1. 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos paskirtos 
institucijos ir Europolas gali pateikti 
tikrinančiajai institucijai 20 straipsnio 1 
dalyje nurodytą motyvuotą elektroninį 
prašymą per nacionalinę duomenų 
perdavimo įstaigą perduoti palyginimo 
tikslais pirštų atspaudų duomenis į 
EURODAC centrinę sistemą. Gavusi tokį 
prašymą, tikrinančioji institucija tikrina, ar 
įvykdytos atitinkamai 20 arba 
21 straipsnyje nustatytos prašymo palyginti 
duomenis teikimo sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nurodyta, kad užklausa turėtų būti pagrįsta motyvuotu prašymu, remiantis visais 
20 straipsnyje nurodytais kriterijais. Kitaip nėra aišku, kas turėtų būti nurodyta motyvuotame 
prašyme.
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Pakeitimas 116
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išimtiniais skubos atvejais tikrinančioji 
institucija gali perduoti palyginimo tikslais 
pirštų atspaudų duomenis nacionalinei 
duomenų perdavimo įstaigai iš karto gavusi 
tokį prašymą iš paskirtos institucijos ir tik 
vėliau patikrinti, ar įvykdytos visos 20 arba 
21 straipsnių sąlygos, taip pat ir aplinkybę, 
ar tai faktiškai buvo išimtinis skubos 
atvejis. Vėlesnis patikrinimas atliekamas 
nepagrįstai nedelsiant po to, kai prašymas 
buvo apdorotas.

3. Išimtiniais skubos atvejais, kai reikia 
užkirsti kelią akivaizdžiam pavojui, 
susijusiam su sunkia nusikalstama veika 
ar terorizmu, tikrinančioji institucija gali 
perduoti palyginimo tikslais pirštų 
atspaudų duomenis nacionalinei duomenų 
perdavimo įstaigai iš karto gavusi tokį 
prašymą iš paskirtos institucijos ir tik 
vėliau patikrinti, ar įvykdytos visos 20 arba 
21 straipsnių sąlygos, taip pat ir aplinkybę, 
ar tai faktiškai buvo išimtinis skubos 
atvejis. Vėlesnis patikrinimas atliekamas 
nepagrįstai nedelsiant po to, kai prašymas 
buvo apdorotas.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti sugriežtinta riba, nuo kurios galima apeiti išankstinį patikrinimą.

Pakeitimas 117
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija skelbia orientacinę, 
neprivalomą pavyzdinę EURODAC 
sistemos užklausos formą, skirtą naudoti 
pagal 19 straipsnį, kurioje tinkamai 
atspindėti 20 straipsnio 1 dalyje išdėstyti 
kriterijai.

Or. en
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Pagrindimas

Tai, kad valstybės narės gali pačios nuspręsti, kaip užklausą teikianti institucija bendrauja su 
tikrinančiąja institucija, yra pagrįsta. Tačiau, kadangi tikrinančioji institucija raginama 
įvertinti 20 straipsnio 1 dalyje išdėstytus kriterijus „motyvuoto elektroninio prašymo“ forma, 
ji turėtų būti naudinga siekiant turėti tam tikras ES lygmens gaires, kaip tokia forma galėtų 
atrodyti.

Pakeitimas 118
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 straipsnis Išbraukta.
Paskirtų institucijų prieigos prie 

EURODAC sistemos duomenų sąlygos

1. Paskirtos institucijos, neviršydamos 
savo įgaliojimų, gali teikti prašymus 
pirštų atspaudų duomenis palyginti su 
EURODAC centrinėje sistemoje 
saugomais duomenimis, jeigu pagal 
Sprendimą 2008/615/TVR atlikus 
palyginimą nacionalinėse pirštų atspaudų 
duomenų bazėse ir kitų valstybių narių 
automatizuotose pirštų atspaudų 
duomenų bazėse buvo gauti neigiami 
rezultatai ir kai:
a) palyginti duomenis reikia teroristinių ir 
kitų sunkių nusikalstamų veikų 
prevencijai, atskleidimui ir tyrimui;
b) palyginti duomenis reikia konkrečiu 
atveju, tačiau sisteminiai duomenų 
palyginimai neatliekami; ir
c) yra pagrįstų priežasčių manyti, kad 
duomenų palyginimas su EURODAC 
sistemos duomenimis padės užkardyti, 
atskleisti arba tirti konkrečias 
nusikalstamas veikas.
2. Prašymai palyginti duomenis su 
EURODAC sistemos duomenimis teikiami 
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tik dėl pirštų atspaudų duomenų.

Or. en

Pakeitimas 119
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paskirtos institucijos, neviršydamos savo 
įgaliojimų, gali teikti prašymus pirštų 
atspaudų duomenis palyginti su 
EURODAC centrinėje sistemoje 
saugomais duomenimis, jeigu pagal 
Sprendimą 2008/615/TVR atlikus 
palyginimą nacionalinėse pirštų atspaudų 
duomenų bazėse ir kitų valstybių narių 
automatizuotose pirštų atspaudų duomenų 
bazėse buvo gauti neigiami rezultatai ir 
kai:

1. Paskirtos institucijos, neviršydamos savo 
įgaliojimų, gali teikti prašymus pirštų 
atspaudų duomenis palyginti su 
EURODAC centrinėje sistemoje 
saugomais duomenimis, jeigu pagal 
Sprendimą 2008/615/TVR atlikus 
palyginimą nacionalinėse pirštų atspaudų 
duomenų bazėse, Vizų informacinėje 
sistemoje ir bent trečdalio kitų valstybių 
narių automatizuotose pirštų atspaudų 
duomenų bazėse buvo gauti neigiami 
rezultatai ir kai įvykdomos visos šios 
sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Iš pradžių turėtų būti privaloma duomenis patikrinti Vizų informacinėje sistemoje, o tik tada 
EURODAC sistemoje, nes joje laikoma daugiau trečiųjų šalių piliečių pirštų atspaudų. Turėtų 
būti aišku, kad 20 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos taikytinos bendrai.

Pakeitimas 120
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paskirtos institucijos, neviršydamos savo 
įgaliojimų, gali teikti prašymus pirštų 

1. Paskirtos institucijos, neviršydamos savo 
įgaliojimų, gali teikti prašymus pirštų 
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atspaudų duomenis palyginti su 
EURODAC centrinėje sistemoje 
saugomais duomenimis, jeigu pagal 
Sprendimą 2008/615/TVR atlikus 
palyginimą nacionalinėse pirštų atspaudų 
duomenų bazėse ir kitų valstybių narių 
automatizuotose pirštų atspaudų duomenų 
bazėse buvo gauti neigiami rezultatai ir 
kai:

atspaudų duomenis palyginti su 
EURODAC centrinėje sistemoje 
saugomais duomenimis, jeigu pagal 
Sprendimą 2008/615/TVR atlikus 
palyginimą nacionalinėse pirštų atspaudų 
duomenų bazėse, bent trečdalio kitų 
valstybių narių automatizuotose pirštų 
atspaudų duomenų bazėse ir Vizų 
informacinėje sistemoje buvo gauti 
neigiami rezultatai ir kai:

Or. en

Pakeitimas 121
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paskirtos institucijos, neviršydamos savo 
įgaliojimų, gali teikti prašymus pirštų 
atspaudų duomenis palyginti su 
EURODAC centrinėje sistemoje 
saugomais duomenimis, jeigu pagal 
Sprendimą 2008/615/TVR atlikus 
palyginimą nacionalinėse pirštų atspaudų 
duomenų bazėse ir kitų valstybių narių 
automatizuotose pirštų atspaudų duomenų 
bazėse buvo gauti neigiami rezultatai ir 
kai:

1. Paskirtos institucijos, neviršydamos savo 
įgaliojimų, gali teikti motyvuotus 
elektroninius prašymus pirštų atspaudų 
duomenis palyginti su EURODAC 
centrinėje sistemoje saugomais 
duomenimis, jeigu pagal Sprendimą 
2008/615/TVR atlikus palyginimą 
nacionalinėse pirštų atspaudų duomenų 
bazėse ir kitų valstybių narių 
automatizuotose pirštų atspaudų duomenų 
bazėse buvo gauti neigiami rezultatai ir 
kai:

Or. en

Pakeitimas 122
Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
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20 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pagrįstai įtariama, kad tarptautinės 
apsaugos paprašė teroristines ar kitas 
sunkias nusikalstamas veikas padaręs 
asmuo;

Or. en

Pakeitimas 123
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) yra pagrįstų priežasčių manyti, kad 
duomenų palyginimas su EURODAC 
sistemos duomenimis padės užkardyti, 
atskleisti arba tirti konkrečias 
nusikalstamas veikas.

c) yra svarbesnių visuomenės saugumo 
priežasčių, dėl kurių tampa proporcinga 
pateikti užklausą duomenų bazėje, kurioje 
registruojami nusikalstamų veikų 
nepadarę asmenys, ir yra pagrįstų 
priežasčių manyti, kad duomenų 
palyginimas su EURODAC sistemos 
duomenimis labai padės užkardyti, 
atskleisti arba tirti konkrečias 
nusikalstamas veikas, nes yra rimtų 
priežasčių manyti, kad asmenys, kurių 
duomenis prašoma palyginti su 
EURODAC sistemos duomenimis, 
padarys arba padarė teroristines ar kitas 
sunkias nusikalstamas veikas arba yra 
nuo atitinkamų veikų nukentėję.

Or. en

Pakeitimas 124
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
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20 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) yra pagrįstų priežasčių manyti, kad 
duomenų palyginimas su EURODAC 
sistemos duomenimis padės užkardyti, 
atskleisti arba tirti konkrečias 
nusikalstamas veikas.

c) yra svarbesnių visuomenės saugumo 
priežasčių, dėl kurių tampa proporcinga 
pateikti užklausą duomenų bazėje, kurioje 
registruojami nusikalstamų veikų 
nepadarę asmenys, ir yra pagrįstų 
priežasčių manyti, kad duomenų 
palyginimas su EURODAC sistemos 
duomenimis labai padės užkardyti, 
atskleisti arba tirti konkrečias 
nusikalstamas veikas.

Or. en

Pagrindimas

Šią 9 konstatuojamosios dalies formuluotę reikia įtraukti į tekstą.

Pakeitimas 125
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pagrįstai įtariama, kad tarptautinės 
apsaugos paprašė teroristines ar kitas 
sunkias nusikalstamas veikas padaręs, 
įtariamas jas padaręs arba nuo jų 
nukentėjęs asmuo;

Or. en

Pagrindimas

Duomenų paieška EURODAC sistemoje turėtų būti leidžiama tik tam tikrais atvejais, kai 
atliekamas nusikalstamos veikos tyrimas arba kai pagrįstai įtariama, kad prieglobsčio 
paprašė nusikaltėlis arba įtariamasis. Paieškos EURODAC sistemoje neturėtų tapti 
teisėsaugos institucijų atliekamomis automatinėmis paieškomis.
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Pakeitimas 126
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pagrįstai įtariama, kad nusikalstamą 
veiką padaręs arba nuo jos nukentėjęs 
asmuo patenka į šiame reglamente 
reglamentuojamą kategoriją.

Or. en

Pagrindimas

9 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, jog Komisija mano, kad už vidaus saugumą atsakingos 
institucijos turėtų turėti galimybę gerai apibrėžtais atvejais prisijungti prie EURODAC 
sistemos, kai bus pagrįstai įtariama, kad prieglobsčio paprašė teroristinę ir kitą sunkią 
nusikalstamą veiką padaręs asmuo. 26 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad tai gali būti 
daroma ir nuo nusikaltimo nukentėjusio asmens atveju. Kadangi tai labai svarbus principas, 
jis turėtų būtų atspindėtas ir straipsnyje, ir konstatuojamojoje dalyje. 

Pakeitimas 127
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pagrįstai įtariama, kad tarptautinės 
apsaugos paprašė nusikalstamą veiką 
padaręs arba nuo jos nukentėjęs asmuo. 

Or. en

Pakeitimas 128
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
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21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21 straipsnis Išbraukta.
Europolo prieigos prie EURODAC 

sistemos duomenų sąlygos
1. Prašymus palyginti duomenis su 
EURODAC sistemos duomenimis 
Europolas teikia neviršydamas savo 
kompetencijos ir kai to reikia jo 
užduotims pagal Europolo sprendimą 
vykdyti, taip pat specialios analizės arba 
bendro pobūdžio ir strateginės analizės 
tikslais.
2. Prašymai palyginti duomenis su 
EURODAC sistemos duomenimis teikiami 
tik siekiant palyginti pirštų atspaudų 
duomenis.
3. Informaciją, gautą palyginus duomenis 
su EURODAC sistemos duomenimis, 
Europolas gali tvarkyti tik gavęs kilmės 
valstybės narės leidimą. Leidimas 
suteikiamas per tos valstybės narės 
nacionalinį Europolo padalinį.

Or. en

Pakeitimas 129
Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tačiau Europolui turėti prieigą prie 
EURODAC duomenų turėtų būti 
leidžiama tik konkrečiais atvejais, 
konkrečiomis aplinkybėmis ir griežtomis 
sąlygomis, numatytomis 20 straipsnio 1 
dalyje.

Or. en
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Pakeitimas 130
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 straipsnis Išbraukta.
Tikrinančiųjų institucijų ir nacionalinių 

duomenų perdavimo įstaigų ryšiai
1. EURODAC sistemos ryšių 
infrastruktūra naudojama duomenų 
perdavimui iš valstybių narių 
tikrinančiųjų institucijų ir Europolo į 
nacionalines duomenų perdavimo įstaigas 
ir atvirkščiai. Visi ryšiai palaikomi 
elektroniniu būdu.
2. Valstybė narė skaitmeniniu būdu 
apdoroja pirštų atspaudus ir juos 
perduoda I priede nurodytu duomenų 
formatu, kad duomenis būtų galima 
palyginti kompiuterizuotos pirštų 
atspaudų atpažinimo sistemos 
priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 131
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Lyginimo rezultatus nedelsiant tikrina 
kilmės valstybės narės daktiloskopijos 
ekspertas. Galutinį identifikavimą atlieka 
kilmės valstybė narė bendradarbiaudama 
su atitinkamomis valstybėmis narėmis 
pagal Dublino reglamento 32 straipsnį.

4. Lyginimo rezultatus nedelsiant tikrina 
kvalifikuotas kilmės valstybės narės 
daktiloskopijos ekspertas. Galutinį 
identifikavimą atlieka kilmės valstybė narė 
bendradarbiaudama su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis pagal Dublino 
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reglamento 32 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 132
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai per galutinį identifikavimą pagal šio 
straipsnio 4 dalį paaiškėja, kad iš centrinės 
sistemos gautas netikslus lyginimo 
rezultatas, valstybė narė apie tai praneša 
Komisijai ir agentūrai. 

5. Kai per galutinį identifikavimą pagal šio 
straipsnio 4 dalį paaiškėja, kad iš centrinės 
sistemos gautas netikslus lyginimo 
rezultatas, valstybė narė kuo greičiau, bet 
ne vėliau kaip praėjus 72 valandoms, apie 
tai praneša Komisijai ir agentūrai ir kuo 
greičiau, bet ne vėliau kaip praėjus 72 
valandoms, apie netikslius duomenis 
informuoja kitas suinteresuotąsias 
valstybes nares.

Or. en

Pakeitimas 133
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai per galutinį identifikavimą pagal šio 
straipsnio 4 dalį paaiškėja, kad iš centrinės 
sistemos gautas netikslus lyginimo 
rezultatas, valstybė narė apie tai praneša 
Komisijai ir agentūrai. 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en
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Pakeitimas 134
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybių narių valdžios institucijos, 
kurios pagal šio straipsnio 1 dalį turi 
prieigą prie centrinėje sistemoje įrašytų 
duomenų, yra tos valdžios institucijos, 
kurias 1 straipsnio 1 dalies tikslu paskiria 
kiekviena valstybė narė. Paskiriamas 
konkretus padalinys, atsakingas už 
užduočių, susijusių su šio reglamento 
taikymu, vykdymą. Tokių institucijų sąrašą 
ir vėlesnius jo pakeitimus kiekviena 
valstybė nedelsdama perduoda Komisijai ir 
agentūrai. Agentūra suvestinį sąrašą 
skelbia Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. Pakeitimų atveju, agentūra kartą 
per metus skelbia atnaujintą suvestinį 
sąrašą. 

2. Valstybių narių valdžios institucijos, 
kurios pagal šio straipsnio 1 dalį turi 
prieigą prie centrinėje sistemoje įrašytų 
duomenų, yra tos valdžios institucijos, 
kurias 1 straipsnio 1 dalies tikslu paskiria 
kiekviena valstybė narė. Paskiriamas 
konkretus padalinys, atsakingas už 
užduočių, susijusių su šio reglamento 
taikymu, vykdymą. Tokių institucijų sąrašą 
ir vėlesnius jo pakeitimus (pastaruosius ne 
vėliau kaip per 30 dienų nuo sąrašo 
pakeitimo) kiekviena valstybė nedelsdama 
perduoda Komisijai ir agentūrai. Agentūra 
suvestinį sąrašą skelbia Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Pakeitimų atveju, 
agentūra kartą per metus skelbia atnaujintą 
suvestinį sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 135
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybių narių valdžios institucijos, 
kurios pagal šio straipsnio 1 dalį turi 
prieigą prie centrinėje sistemoje įrašytų 
duomenų, yra tos valdžios institucijos, 
kurias 1 straipsnio 1 dalies tikslu paskiria 
kiekviena valstybė narė. Paskiriamas 
konkretus padalinys, atsakingas už 
užduočių, susijusių su šio reglamento 
taikymu, vykdymą. Tokių institucijų
sąrašą ir vėlesnius jo pakeitimus kiekviena 

2. Valstybių narių valdžios institucijos, 
kurios pagal šio straipsnio 1 dalį turi 
prieigą prie centrinėje sistemoje įrašytų 
duomenų, yra tos valdžios institucijos, 
kurias 1 straipsnio 1 dalies tikslu paskiria 
kiekviena valstybė narė. Paskiriamas 
konkretus padalinys, atsakingas už 
užduočių, susijusių su šio reglamento 
taikymu, vykdymą. Tokių padalinių sąrašą 
ir vėlesnius jo pakeitimus kiekviena 
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valstybė nedelsdama perduoda Komisijai ir 
agentūrai. Agentūra suvestinį sąrašą 
skelbia Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. Pakeitimų atveju, agentūra kartą 
per metus skelbia atnaujintą suvestinį 
sąrašą. 

valstybė nedelsdama perduoda Komisijai ir 
agentūrai. Agentūra suvestinį sąrašą 
skelbia Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. Pakeitimų atveju, agentūra 
internete reguliariai skelbia atnaujintą 
suvestinį sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo valstybės narės turėtų būti įpareigotos ne tik nurodyti konkretų 
atsakingą padalinį, bet ir pranešti apie jį Komisijai ir agentūrai.

Pakeitimas 136
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmenį, kuriam taikomas šis 
reglamentas, kilmės valstybė narė raštu, o 
prireikus žodžiu jo mokama kalba arba 
kalba, kurią, kaip pagrįstai galima 
manyti, jis supranta, informuoja apie:

1. Asmenį, kuriam taikomas šis 
reglamentas, kilmės valstybė narė raštu, o 
prireikus žodžiu jo mokama kalba 
informuoja apie:

Or. en

Pagrindimas

Pirštų atspaudus teisėsaugos institucijos gali naudoti baudžiamojoje byloje, todėl būtina, kad 
atitinkamas asmuo visapusiškai suprastų galimus savo duomenų pateikimo padarinius. 

Pakeitimas 137
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmenį, kuriam taikomas šis 
reglamentas, kilmės valstybė narė raštu, o 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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prireikus žodžiu jo mokama kalba arba 
kalba, kurią, kaip pagrįstai galima manyti, 
jis supranta, informuoja apie:

Or. en

Pakeitimas 138
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tikslą, kuriam jo duomenys bus 
apdorojami EURODAC sistemoje, 
įskaitant Dublino reglamento tikslų 
aprašymą pagal to reglamento 4 straipsnį;

b) tikslą, kuriam jo duomenys bus 
apdorojami EURODAC sistemoje, 
įskaitant Dublino reglamento tikslų 
aprašymą pagal to reglamento 4 straipsnį,
ir visapusišką, aiškų prieigos, kuri gali 
būti suteikta teisėsaugos institucijoms ir 
Europolui teisėsaugos tikslais, 
paaiškinimą. 

Or. en

Pagrindimas

Pirštų atspaudus teisėsaugos institucijos gali naudoti baudžiamojoje byloje, todėl būtina, kad 
atitinkamas asmuo visapusiškai suprastų galimus savo duomenų pateikimo padarinius.

Pakeitimas 139
Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tikslą, kuriam jo duomenys bus 
apdorojami EURODAC 
sistemoje, įskaitant Dublino reglamento 
tikslų aprašymą pagal to reglamento 
4 straipsnį;

b) tikslą, kuriam jo duomenys bus 
apdorojami EURODAC sistemoje, 
įskaitant Dublino reglamento tikslų 
aprašymą pagal to reglamento 4 straipsnį, 
ir tai, kad prie EURODAC sistemos 
galima prisijungti teisėsaugos tikslais;
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Or. en

Pakeitimas 140
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) teisę susipažinti su duomenimis apie jį ir 
teisę prašyti ištaisyti neteisingus jo 
duomenis arba ištrinti neteisėtai apdorotus 
jo duomenis, taip pat teisę gauti 
informaciją apie naudojimosi šiomis 
teisėmis tvarką, įskaitant 31 straipsnio 
1 dalyje nurodyto duomenų valdytojo ir 
nacionalinių priežiūros institucijų 
duomenis ryšiams.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 141
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vienoda atmintinė, kurioje būtų nurodyta 
bent šio straipsnio 1 dalyje ir Dubino
reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
informacija, parengiama laikantis Dublino 
reglamento 40 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos. Atmintinė turėtų būti 
suformuluota aiškia ir paprasta kalba, 
kurią tas asmuo supranta arba galima 
pagrįstai manyti, kad supranta. 

Vienoda atmintinė, kurioje būtų nurodyta 
bent šio straipsnio 1 dalyje ir Dublino
reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
informacija, parengiama laikantis Dublino 
reglamento 40 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos. Atmintinė 
suformuluojama aiškia ir paprasta kalba, 
kurią tas asmuo supranta arba galima 
pagrįstai manyti, kad supranta. Joje 
pateikiama informacija apie duomenų 
subjekto teises ir nacionalinių priežiūros 
institucijų pagalbos galimybę, taip pat 
duomenų valdytojo ir nacionalinių 
priežiūros institucijų kontaktiniai 
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duomenys.

Or. en

Pakeitimas 142
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai asmuo, kuriam šis reglamentas 
taikomas, yra nepilnametis, valstybė narė 
informaciją suteikia jo amžiui tinkamu 
būdu.

Kai asmuo, kuriam šis reglamentas 
taikomas, yra nepilnametis, valstybė narė 
informaciją suteikia jo amžiui tinkamu 
būdu. Komisija valstybėms narėms 
pateikia suaugusiems ir nepilnamečiams 
skirtos atmintinės šablonus.

Or. en

Pakeitimas 143
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kai asmuo prašo pateikti jo duomenis 
pagal šio straipsnio 2 dalį, kompetentinga 
institucija tokį prašymą užfiksuoja 
rašytiniame dokumente ir, nacionalinėms 
priežiūros institucijos pareikalavus, 
nedelsdamos jį pateikia.

9. Kai asmuo prašo pateikti jo duomenis 
pagal šio straipsnio 2 dalį, kompetentinga 
institucija tokį prašymą užfiksuoja 
rašytiniame dokumente ir, nacionalinėms 
priežiūros institucijos pareikalavus, 
nedelsdama jį pateikia. Ji nedelsdama 
informuoja nacionalines priežiūros 
institucijas, jeigu asmuo prašo ištaisyti 
arba ištrinti jo duomenis. Ne vėliau kaip 
per tris savaites nuo prašymo pateikimo ji 
nacionalinėms priežiūros institucijoms 
patvirtina, kad ėmėsi veiksmų ištaisyti 
arba ištrinti duomenis arba, jeigu valstybė 
narė nesutinka, kad centrinėje sistemoje 
įrašyti duomenys yra netikslūs arba buvo 
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įrašyti neteisėtai, paaiškina, kodėl 
nesiruošia tų duomenų ištaisyti ar ištrinti. 

Or. en

Pagrindimas

 Kadangi darytina prielaida, kad asmenys, kurių duomenys saugomi EURODAC sistemoje, 
nežino savo teisių ir valstybėse narėse taikomų duomenų apsaugos procedūrų, turėtų būti 
sustiprintas nacionalinių priežiūros institucijų vaidmuo. Jeigu teisėsaugos institucijos gauna 
prieigą prie duomenų, nacionalinių priežiūros institucijų pagalba tampa dar svarbesnė. 

Pakeitimas 144
Claude Moraes

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nacionalinė priežiūros institucija 
užtikrina, kad vadovaujantis 1 straipsnio 
2 dalimi kasmet būtų atliktas asmens 
duomenų tvarkymo auditas, apimantis 
visų motyvuotų elektroninių prašymų 
analizę.
Audito medžiaga pridedama prie 40 
straipsnio 8 dalyje nurodytos valstybės 
narės metinės ataskaitos.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinė duomenų priežiūros institucija turėtų kasmet atlikti konkretaus EURODAC 
sistemos, kaip teisėsaugos priemonės, naudojimo auditą. Pagal 40 straipsnį valstybės narės 
turi Europos Parlamentui pateikti metines ataskaitas, tačiau auditą, kaip nacionalinės 
institucijos EURODAC sistemą naudoja teisėsaugai, turėtų atlikti nacionalinės duomenų 
apsaugos institucijos ir šių auditų rezultatai irgi turėtų būti pateikiami Parlamentui.

Pakeitimas 145
Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
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31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas užtikrina, kad visa su 
EURODAC sistema susijusi asmens 
duomenų tvarkymo veikla, visų pirma 
agentūros veikla, būtų atliekama laikantis 
Reglamento (EB) Nr. 45/2001 ir šio 
reglamento.

1. Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas užtikrina, kad visa su 
EURODAC sistema susijusi asmens 
duomenų tvarkymo veikla, visų pirma 
agentūros ir Europolo veikla, būtų 
atliekama laikantis Reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 ir šio reglamento.

Or. en

Pakeitimas 146
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas užtikrina, kad agentūros 
vykdomos asmens duomenų tvarkymo 
veiklos auditas būtų atliekamas ne rečiau 
kaip kas ketverius metus laikantis 
tarptautinių audito standartų. Audito 
ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, 
Tarybai, agentūrai, Komisijai ir 
nacionalinėms priežiūros institucijoms. 
Agentūrai suteikiama galimybė prieš 
patvirtinant ataskaitą pateikti pastabas.

2. Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas užtikrina, kad agentūros 
vykdomos asmens duomenų tvarkymo 
veiklos auditas būtų atliekamas ne rečiau 
kaip kas dvejus metus laikantis tarptautinių 
audito standartų. Audito ataskaita 
siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, 
agentūrai, Komisijai ir nacionalinėms 
priežiūros institucijoms. Agentūrai 
suteikiama galimybė prieš patvirtinant 
ataskaitą pateikti pastabas.

Or. en

Pakeitimas 147
Sarah Ludford, Franziska Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
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32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nacionalinė priežiūros institucija 
užtikrina, kad vadovaujantis 1 straipsnio 
2 dalimi kasmet būtų atliktas asmens 
duomenų tvarkymo auditas, apimantis 
visų motyvuotų elektroninių prašymų 
analizę.
Audito medžiaga pridedama prie 40 
straipsnio 8 dalyje nurodytos valstybės 
narės metinės ataskaitos.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinė duomenų priežiūros institucija turėtų kasmet atlikti konkretaus EURODAC 
sistemos, kaip teisėsaugos priemonės, naudojimo auditą. Pagal 40 straipsnį valstybės narės 
turi Europos Parlamentui pateikti metines ataskaitas, tačiau auditą, kaip nacionalinės 
institucijos EURODAC sistemą naudoja teisėsaugai, turėtų atlikti nacionalinės duomenų 
apsaugos institucijos ir šių auditų rezultatai irgi turėtų būti pateikiami Parlamentui.

Pakeitimas 148
Sarah Ludford, Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ir nacionalinės, ir Europos priežiūros 
institucijos aprūpinamos pakankamais 
finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais, 
kad galėtų tinkamai prižiūrėti EURODAC 
sistemos naudojimą ir prieigą prie jos 
duomenų.

Or. en

Pakeitimas 149
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
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33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33 straipsnis Išbraukta.
Teroristinių ir kitų sunkių nusikalstamų 
veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo 

tikslais tvarkomų asmens duomenų 
apsauga

1. Tarybos pamatinis sprendimas 
2008/977/TVR taikomas pagal šį 
reglamentą teisėsaugos tikslais 
naudojamų asmens duomenų tvarkymui.
2. Europolas asmens duomenis pagal šį 
reglamentą tvarko laikydamasis 
Sprendimo 2009/371/TVR.
3. Pagal šį reglamentą iš EURODAC 
sistemos gauti asmens duomenys tvarkomi 
teroristinių ir kitų sunkių nusikalstamų 
veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo 
tikslais.
4. Valstybės narės arba Europolas pagal 
šį reglamentą iš EURODAC sistemos 
gautus asmens duomenis iš nacionalinių 
ir Europos rinkmenų ištrina po vieno 
mėnesio, jeigu duomenų tai valstybei 
narei arba Europolui nereikia 
vykstančiam konkrečiam baudžiamajam 
tyrimui.
5. Ar valstybės narės asmens duomenis 
pagal šį reglamentą tvarko ir perduoda iš 
EURODAC sistemos ir į ją teisėtai, 
prižiūri pagal Pamatinį sprendimą 
2008/977/TVR paskirtos kompetentingos 
nacionalinės institucijos.

Or. en

Pakeitimas 150
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
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33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal šį reglamentą iš EURODAC 
sistemos gauti asmens duomenys tvarkomi 
teroristinių ir kitų sunkių nusikalstamų 
veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo 
tikslais.

3. Pagal šį reglamentą 1 straipsnio 2 dalyje 
nustatytais tikslais iš EURODAC sistemos 
gauti asmens duomenys tvarkomi 
prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais, 
atliekant konkretų baudžiamosios veikos 
tyrimą, kuriam duomenų prašė ta valstybė 
narė arba Europolas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti nuoseklumą su 33 straipsnio 4 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 151
Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės arba Europolas pagal 
šį reglamentą iš EURODAC sistemos 
gautus asmens duomenis iš nacionalinių 
ir Europos rinkmenų ištrina po vieno 
mėnesio, jeigu duomenų tai valstybei 
narei arba Europolui nereikia 
vykstančiam konkrečiam baudžiamajam 
tyrimui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 152
Sarah Ludford, Franziska Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
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33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės arba Europolas pagal šį 
reglamentą iš EURODAC sistemos gautus 
asmens duomenis iš nacionalinių ir 
Europos rinkmenų ištrina po vieno 
mėnesio, jeigu duomenų tai valstybei narei 
arba Europolui nereikia vykstančiam 
konkrečiam baudžiamajam tyrimui.

4. Valstybės narės arba Europolas pagal šį 
reglamentą iš EURODAC sistemos gautus 
asmens duomenis ir paieškos rezultatus iš 
nacionalinių ir Europos rinkmenų ištrina po 
vieno mėnesio, jeigu duomenų nereikia 
vykstančiam konkrečiam baudžiamosios 
veikos tyrimui, kuriam duomenų prašė ta 
valstybė narė arba Europolas.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimą ištrinti duomenis reikia sugriežtinti ir jį taip pat taikyti atliktos paieškos 
rezultatams.

Pakeitimas 153
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės arba Europolas pagal šį 
reglamentą iš EURODAC sistemos gautus 
asmens duomenis iš nacionalinių ir 
Europos rinkmenų ištrina po vieno 
mėnesio, jeigu duomenų tai valstybei narei 
arba Europolui nereikia vykstančiam 
konkrečiam baudžiamajam tyrimui.

4. Valstybės narės arba Europolas pagal šį 
reglamentą iš EURODAC sistemos gautus 
asmens duomenis ir paieškos rezultatus iš 
visų nacionalinių ir Europos rinkmenų 
ištrina po vieno mėnesio, jeigu duomenų 
nereikia vykstančiam konkrečiam 
baudžiamosios veikos tyrimui, kuriam 
duomenų prašė ta valstybė narė arba 
Europolas.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimą ištrinti duomenis reikia sugriežtinti ir jį taip pat taikyti atliktos paieškos 
rezultatams.
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Pakeitimas 154
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) fiziškai apsaugoti duomenis, be kita ko, 
parengdama nenumatytų atvejų planus 
ypatingos svarbos infrastruktūrai 
apsaugoti;

a) fiziškai apsaugoti duomenis, be kita ko, 
parengdama nenumatytų atvejų planus 
atitinkamai infrastruktūrai apsaugoti;

Or. en

Pakeitimas 155
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) fiziškai apsaugoti duomenis, be kita ko, 
parengdama nenumatytų atvejų planus 
ypatingos svarbos infrastruktūrai 
apsaugoti;

a) fiziškai apsaugoti duomenis, be kita ko, 
parengdama nenumatytų atvejų planus 
atitinkamai infrastruktūrai apsaugoti;

Or. en

Pakeitimas 156
Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) fiziškai apsaugoti duomenis, be kita ko, 
parengdama nenumatytų atvejų planus 
ypatingos svarbos infrastruktūrai 
apsaugoti;

a) fiziškai apsaugoti duomenis, be kita ko, 
parengdama nenumatytų atvejų planus 
atitinkamai infrastruktūrai apsaugoti;

Or. en
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Pakeitimas 157
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) užtikrinti, kad visos institucijos, kurioms 
suteikta prieiga prie EURODAC sistemos, 
sukurtų profilius, kuriuose būtų aprašytos 
asmenų, turinčių prieigą prie duomenų ir 
galinčių duomenis įrašyti, atnaujinti, 
ištrinti ir atlikti jų paiešką, funkcijos ir 
atsakomybė, ir, gavusios Pamatinio 
sprendimo 2008/977/TVR 25 straipsnyje 
nurodytų nacionalinių priežiūros institucijų 
prašymą, nedelsdamos tuos profilius joms 
pateiktų (darbuotojų profiliai);

g) užtikrinti, kad visos institucijos, kurioms 
suteikta prieiga prie EURODAC sistemos, 
sukurtų profilius, kuriuose būtų aprašytos 
asmenų, turinčių prieigą prie duomenų ir 
galinčių duomenis įrašyti, atnaujinti, 
ištrinti ir atlikti jų paiešką, funkcijos ir 
atsakomybė, ir, gavusios Direktyvos 
95/46/EB 28 straipsnyje ir Pamatinio 
sprendimo 2008/977/TVR 25 straipsnyje 
nurodytų nacionalinių priežiūros institucijų 
prašymą, nedelsdamos joms pateiktų tuos 
profilius (darbuotojų profiliai) ir bet kokią 
kitą aktualią informaciją, kurios 
institucijoms gali prireikti priežiūrai 
atlikti;

Or. en

Pakeitimas 158
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) prižiūrėti šioje dalyje nurodytų saugumo 
priemonių veiksmingumą ir imtis reikiamų 
su vidaus priežiūra susijusių organizacinių 
priemonių, kad būtų laikomasi šio 
reglamento reikalavimų (savikontrolė).

k) prižiūrėti šioje dalyje nurodytų saugumo 
priemonių veiksmingumą ir imtis reikiamų 
su vidaus priežiūra susijusių organizacinių 
priemonių, kad būtų laikomasi šio 
reglamento reikalavimų (savikontrolė). 
Veiklos tęstinumo plano tikslais valstybės 
narės agentūrą ir nacionalines priežiūros 
institucijas informuoja apie savo 
sistemoje nustatytus saugumo incidentus. 
Įvykus saugumo incidentams agentūra 
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informuoja valstybes nares, Europolą ir 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūną. Įvykus saugumo incidentui 
bendradarbiauja visos suinteresuotosios 
šalys.

Or. en

Pakeitimas 159
Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) prižiūrėti šioje dalyje nurodytų saugumo 
priemonių veiksmingumą ir imtis reikiamų 
su vidaus priežiūra susijusių organizacinių 
priemonių, kad būtų laikomasi šio 
reglamento reikalavimų (savikontrolė).

k) būtų stebimas šioje dalyje nurodytų 
saugumo priemonių veiksmingumas ir būtų 
imamasi būtinų organizacinių priemonių,
susijusių su vidaus stebėsena, siekiant 
užtikrinti atitiktį šiam sprendimui 
(savikontrolė), ir sistemos stebėjimu 
specializuotomis priemonėmis beveik 
realiu laiku.

Or. en

Pakeitimas 160
Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Įvykus saugumo incidentams valstybės 
narės informuoja agentūrą apie savo 
sistemoje nustatytus incidentus.
Agentūra apie saugumo incidentus 
informuoja visus suinteresuotuosius 
subjektus. 
Įvykus saugumo incidentui 
bendradarbiauja visos suinteresuotosios 
šalys.
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Apie saugumo incidentus pranešama 
nacionalinėms priežiūros institucijoms ir 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnui.

Or. en

Pakeitimas 161
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės arba Europolas pagal šį 
reglamentą iš EURODAC centrinės 
duomenų bazės gautų asmens duomenų 
neperduoda arba jų nesuteikia trečiosioms 
šalims, tarptautinėms organizacijoms arba 
privatiems subjektams, įsisteigusiems 
Europos Sąjungoje ar už jos ribų. Šis 
draudimas nepanaikina valstybių narių 
teisės tokius duomenis perduoti 
trečiosioms šalims, kurioms taikomas 
Dublino reglamentas.

Valstybės narės arba Europolas pagal šį 
reglamentą iš EURODAC centrinės 
duomenų bazės gautų asmens duomenų, 
įskaitant valstybės narės gautus ir 
nacionalinėse duomenų bazėse 
teisėsaugos tikslais toliau tvarkomus 
duomenis, neperduoda arba jų nesuteikia 
trečiosioms šalims, tarptautinėms 
organizacijoms arba privatiems 
subjektams, įsisteigusiems Europos 
Sąjungoje ar už jos ribų. Šis draudimas 
nepanaikina valstybių narių teisės tokius 
duomenis perduoti trečiosioms šalims, 
kurioms taikomas Dublino reglamentas, 
jeigu šiuos duomenis perduodanti valstybė 
narė gavo trečiosios šalies įsipareigojimą 
neperduoti šių duomenų ir jų nepadaryti 
prieinamų bet kuriai trečiajai šaliai, 
tarptautinei organizacijai ar privačiam 
subjektui, įsisteigusiems Europos 
Sąjungoje ar už jos ribų.

Or. en

Pagrindimas

Perduoti duomenis trečiosioms šalims turi būti draudžiama ir šis draudimas turi būti 
taikomas visiems duomenims ir informacijai, kuriais valstybės narės keičiasi radusios atitiktį 
su EURODAC sistemos duomenimis.
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Pakeitimas 162
Sarah Ludford, Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės arba Europolas pagal šį 
reglamentą iš EURODAC centrinės 
duomenų bazės gautų asmens duomenų 
neperduoda arba jų nesuteikia trečiosioms 
šalims, tarptautinėms organizacijoms arba 
privatiems subjektams, įsisteigusiems 
Europos Sąjungoje ar už jos ribų. Šis 
draudimas nepanaikina valstybių narių 
teisės tokius duomenis perduoti 
trečiosioms šalims, kurioms taikomas 
Dublino reglamentas.

Valstybės narės arba Europolas pagal šį 
reglamentą iš EURODAC centrinės 
duomenų bazės gautų asmens duomenų 
neperduoda arba jų nesuteikia trečiosioms 
šalims, tarptautinėms organizacijoms arba 
privatiems subjektams, įsisteigusiems 
Europos Sąjungoje ar už jos ribų. Šis 
draudimas nepanaikina valstybių narių 
teisės tokius duomenis perduoti 
trečiosioms šalims, kurioms taikomas 
Dublino reglamentas. Valstybė narė arba 
Europolas gautų ir nacionalinėse 
duomenų bazėse toliau tvarkomų asmens 
duomenų neperduoda ir nepadaro 
prieinamų trečiosioms šalims, 
tarptautinėms organizacijoms arba 
privatiems subjektams, įsisteigusiems 
Europos Sąjungoje ar už jos ribų.

Or. en

Pagrindimas

Draudimas perduoti duomenis trečiosioms šalims turėtų būti taikomas ir duomenims, kurie 
buvo toliau tvarkomi.

Pakeitimas 163
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės arba Europolas pagal šį 
reglamentą iš EURODAC centrinės 
duomenų bazės gautų asmens duomenų 
neperduoda arba jų nesuteikia trečiosioms 

Valstybės narės arba Europolas pagal šį 
reglamentą iš EURODAC centrinės 
duomenų bazės gautų asmens duomenų 
neperduoda arba jų nesuteikia trečiosioms 
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šalims, tarptautinėms organizacijoms arba 
privatiems subjektams, įsisteigusiems 
Europos Sąjungoje ar už jos ribų. Šis 
draudimas nepanaikina valstybių narių 
teisės tokius duomenis perduoti 
trečiosioms šalims, kurioms taikomas 
Dublino reglamentas.

šalims, tarptautinėms organizacijoms arba 
privatiems subjektams, įsisteigusiems 
Europos Sąjungoje ar už jos ribų. Šis 
draudimas nepanaikina valstybių narių 
teisės tokius duomenis perduoti 
trečiosioms šalims, kurioms taikomas 
Dublino reglamentas. Valstybė narė gautų 
ir nacionalinėse duomenų bazėse toliau 
tvarkomų asmens duomenų neperduoda ir 
nepadaro prieinamų trečiosioms šalims, 
tarptautinėms organizacijoms arba 
privatiems subjektams, įsisteigusiems 
Europos Sąjungoje ar už jos ribų.

Or. en

Pakeitimas 164
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Protokole arba dokumente visada 
nurodoma:

2. Protokole arba dokumente visada 
nurodoma:

a) tikslus prašymo palyginti duomenis 
tikslas, įskaitant atitinkamos teroristinės ar 
kitos sunkios nusikalstamos veikos pobūdį, 
o Europolo atveju – tikslus prašymo 
palyginti duomenis tikslas;

a) tikslus prašymo palyginti duomenis 
tikslas, įskaitant atitinkamos teroristinės ar 
kitos sunkios nusikalstamos veikos pobūdį, 
o Europolo atveju – tikslus prašymo 
palyginti duomenis tikslas;

b) atitinkamas nacionalinės bylos numeris; b) atitinkamas nacionalinės bylos numeris;

c) nacionalinės duomenų perdavimo 
įstaigos į EURODAC centrinę sistemą
perduoto prašymo palyginti duomenis data 
ir tikslus laikas;

c) nacionalinės duomenų perdavimo 
įstaigos į EURODAC centrinę sistemą 
perduoto prašymo palyginti duomenis data 
ir tikslus laikas;

d) prašymą duomenų palyginimo tikslais 
suteikti prieigą pateikusios institucijos 
pavadinimas ir tokį prašymą pateikusio ir 
duomenis tvarkiusio atsakingo asmens 
vardas ir pavardė;

d) prašymą duomenų palyginimo tikslais 
suteikti prieigą pateikusios institucijos 
pavadinimas ir tokį prašymą pateikusio ir 
duomenis tvarkiusio atsakingo asmens 
vardas ir pavardė;

e) prireikus būtinybė taikyti 19 straipsnio 
3 dalyje nurodytą skubos tvarką ir 
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sprendimas dėl vėlesnio patikrinimo;
f) palyginimui naudoti duomenys; da) palyginimui naudoti duomenys.

g) pagal nacionalines arba Europolo 
sprendimo nuostatas – paiešką atlikusio 
pareigūno ir atlikti paiešką arba teikti 
prašymą nurodžiusio pareigūno 
identifikavimo ženklas.

Or. en

Pakeitimas 165
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) t, u ir v punktai pakeičiami taip: a) t, u ir v punktai pakeičiami taip:
„t) priima SIS II techninio veikimo 
ataskaitą pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1987/2006 50 straipsnio 4 dalį ir 
Sprendimo 2007/533/TVR 66 straipsnio 4 
dalį, VIS techninio veikimo ataskaitą –
pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 50 
straipsnio 3 dalį ir Sprendimo 
2008/633/TVR 17 straipsnio 3 dalį, o 
EURODAC veikimo ataskaitą – pagal 
[Europos Parlamento ir Tarybos] 
reglamento (ES) Nr. …/… [dėl 
EURODAC sistemos pirštų atspaudams 
lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai 
taikyti Reglamentą (ES) Nr. …/…., kuriuo 
sukuriami valstybės narės, atsakingos už 
kitoje valstybėje narėje trečiosios šalies 
piliečio arba asmens be pilietybės pateikto 
tarptautinės apsaugos prašymo 
nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir 
mechanizmai,] ir dėl valstybių narių 
teisėsaugos institucijų bei Europolo 
teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų 
palyginti duomenis su EURODAC 
sistemos duomenimis, 40 straipsnio 4 dalį;

„t) priima SIS II techninio veikimo 
ataskaitą pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1987/2006 50 straipsnio 4 dalį ir 
Sprendimo 2007/533/TVR 66 straipsnio 4 
dalį, VIS techninio veikimo ataskaitą –
pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 50 
straipsnio 3 dalį ir Sprendimo 
2008/633/TVR 17 straipsnio 3 dalį, o 
EURODAC veikimo ataskaitą – pagal 
[Europos Parlamento ir Tarybos] 
reglamento (ES) Nr. …/… [dėl 
EURODAC sistemos pirštų atspaudams 
lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai 
taikyti Reglamentą (ES) Nr. …/…., kuriuo 
sukuriami valstybės narės, atsakingos už 
kitoje valstybėje narėje trečiosios šalies 
piliečio arba asmens be pilietybės pateikto 
tarptautinės apsaugos prašymo 
nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir 
mechanizmai,] 40 straipsnio 4 dalį; 
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Or. en

Pakeitimas 166
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 15 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„4. Europolas ir Eurojustas gali stebėtojo 
teisėmis dalyvauti valdybos posėdžiuose, 
kuriuose svarstomas su SIS II susijęs 
klausimas dėl Sprendimo 2007/533/TVR 
taikymo. Europolas stebėtojo teisėmis taip 
pat gali dalyvauti valdybos posėdžiuose, 
kuriuose svarstomas su VIS susijęs 
klausimas dėl Sprendimo 2008/633/TVR 
taikymo arba su EURODAC sistema 
susijęs klausimas dėl [Europos 
Parlamento ir Tarybos] reglamento (ES) 
Nr. .../... [dėl EURODAC sistemos pirštų 
atspaudams lyginti sukūrimo, siekiant 
veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) 
Nr. …/…].“

Or. en

Pakeitimas 167
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 5 dalies g punktas pakeičiamas taip: Išbraukta.
„g) nedarydamas poveikio Pareigūnų 
tarnybos nuostatų 17 straipsniui, nustato 
konfidencialumo reikalavimus, kad būtų 
laikomasi atitinkamai Reglamento (EB) 
Nr. 1987/2006 17 straipsnio, Sprendimo 
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2007/533/TVR 17 straipsnio, Reglamento 
(EB) Nr. 767/2008 26 straipsnio 9 dalies 
ir [Europos Parlamento ir Tarybos] 
reglamento (ES) Nr. .../... [dėl EURODAC 
sistemos pirštų atspaudams lyginti 
sukūrimo, siekiant veiksmingai taikyti 
Reglamentą (ES) Nr. …/…] 4 straipsnio 
6 dalies;“

Or. en

Pakeitimas 168
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 19 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„3. Europolas ir Eurojustas gali paskirti 
po vieną atstovą į SIS II patariamąją 
grupę. Europolas ir Eurojustas gali 
paskirti po vieną atstovą į VIS ir 
EURODAC patariamąją grupę.“

Or. en

Pakeitimas 169
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė ir Europolas 
savo lėšomis įdiegia ir prižiūri techninę 
infrastruktūrą, reikalingą reglamentui 
įgyvendinti, ir padengia išlaidas, 
patiriamas dėl prašymų palyginti 
duomenis su EURODAC sistemos 
duomenimis bet kurios šiame reglamente 
apibrėžtos nusikalstamos veikos 

Išbraukta.
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prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais.

Or. en

Pakeitimas 170
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Agentūra kas dvejus metus teikia 
Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnui ataskaitą apie techninį centrinės 
sistemos veikimą, įskaitant jos saugumą. 

4. Agentūra kasmet teikia Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui 
ataskaitą apie techninį centrinės sistemos 
veikimą, įskaitant jos saugumą. 

Or. en

Pakeitimas 171
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Praėjus trejiems metams nuo šio 
reglamento taikymo pradžios, kaip 
nustatyta 46 straipsnio 2 dalyje, o paskui –
kas ketveri metai Komisija rengia bendrą 
EURODAC sistemos įvertinimą, kuriame 
pasiektus rezultatus tikrina pagal nustatytus 
tikslus ir tiria pamatinių nuostatų tolesnį 
galiojimą bei išvadų reikšmę būsimai 
veiklai, taip pat teikia reikiamas 
rekomendacijas. Komisija vertinimą 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

5. Praėjus trejiems metams nuo šio 
reglamento taikymo pradžios, kaip 
nustatyta 46 straipsnio 2 dalyje, o paskui –
kas ketveri metai Komisija rengia bendrą 
EURODAC sistemos įvertinimą, kuriame 
pasiektus rezultatus tikrina pagal nustatytus 
tikslus ir tiria pamatinių nuostatų tolesnį 
galiojimą, įskaitant tai, ar teisėsaugos 
institucijoms gavus prieigą pablogėjo 
kolektyvinė tarptautinės apsaugos 
prašytojų reputacija, bei išvadų reikšmę 
būsimai veiklai, taip pat teikia reikiamas 
rekomendacijas. Komisija vertinimą 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en
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Pakeitimas 172
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Praėjus trejiems metams nuo šio 
reglamento taikymo pradžios, kaip 
nustatyta 46 straipsnio 2 dalyje, o paskui –
kas ketveri metai Komisija rengia bendrą 
EURODAC sistemos įvertinimą, kuriame 
pasiektus rezultatus tikrina pagal nustatytus 
tikslus ir tiria pamatinių nuostatų tolesnį 
galiojimą bei išvadų reikšmę būsimai 
veiklai, taip pat teikia reikiamas 
rekomendacijas. Komisija vertinimą 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

5. Praėjus trejiems metams nuo šio 
reglamento taikymo pradžios, kaip 
nustatyta 46 straipsnio 2 dalyje, o paskui –
kas ketveri metai Komisija rengia bendrą 
EURODAC sistemos įvertinimą, kuriame 
pasiektus rezultatus tikrina pagal nustatytus 
tikslus bei pagal poveikį pagrindinėms 
teisėms ir tiria pamatinių nuostatų tolesnį 
galiojimą, įskaitant tai, ar atliekant 
paieškas teisėsaugos tikslais pablogėjo 
kolektyvinė tarptautinės apsaugos 
prašytojų reputacija, bei išvadų reikšmę 
būsimai veiklai, taip pat teikia reikiamas 
rekomendacijas. Komisija vertinimą 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai. 

Or. en

Pagrindimas

Padaroma prieinama konkreti informacija apie pažeidžiamų žmonių grupę. Turi būti imtasi 
visų galimų priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų apsaugotos jų pagrindinės teisės ir kad dėl 
šio reglamento nepablogėtų jų kolektyvinė reputacija. 

Pakeitimas 173
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Praėjus trejiems metams nuo šio 
reglamento taikymo pradžios, kaip 
nustatyta 46 straipsnio 2 dalyje, o paskui –
kas ketveri metai Komisija rengia bendrą 

5. Praėjus trejiems metams nuo šio 
reglamento taikymo pradžios, kaip 
nustatyta 46 straipsnio 2 dalyje, o paskui –
kas treji metai Komisija rengia bendrą 
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EURODAC sistemos įvertinimą, kuriame 
pasiektus rezultatus tikrina pagal nustatytus 
tikslus ir tiria pamatinių nuostatų tolesnį 
galiojimą bei išvadų reikšmę būsimai 
veiklai, taip pat teikia reikiamas 
rekomendacijas. Komisija vertinimą 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

EURODAC sistemos įvertinimą, kuriame 
pasiektus rezultatus tikrina pagal nustatytus 
tikslus ir tiria pamatinių nuostatų tolesnį 
galiojimą bei išvadų reikšmę būsimai 
veiklai, taip pat teikia reikiamas 
rekomendacijas. Komisija vertinimą 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 174
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Kiekviena valstybė narė ir Europolas 
parengia metines ataskaitas apie pirštų 
duomenų palyginimo su EURODAC 
sistemos duomenimis veiksmingumą 
teisėsaugos tikslais, kuriose pateikiama 
informacija ir statistiniai duomenys apie 
tikslų duomenų palyginimo tikslą, 
įskaitant teroristinės ar kitos sunkios 
nusikalstamos veikos rūšį, prašymų 
palyginti duomenis skaičių, sėkmingo 
identifikavimo atvejų skaičių ir pobūdį, ir 
apie skubos tvarkos išimtiniais atvejais 
būtinybę ir taikymą, taip pat apie atvejus, 
kai skubos pagrįstumo tikrinančioji 
institucija per vėlesnį patikrinimą 
nepripažino. Tokios ataskaitos 
perduodamos Komisijai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 175
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
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40 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Kiekviena valstybė narė ir Europolas 
parengia metines ataskaitas apie pirštų 
duomenų palyginimo su EURODAC 
sistemos duomenimis veiksmingumą 
teisėsaugos tikslais, kuriose pateikiama 
informacija ir statistiniai duomenys apie 
tikslų duomenų palyginimo tikslą, 
įskaitant teroristinės ar kitos sunkios 
nusikalstamos veikos rūšį, prašymų 
palyginti duomenis skaičių, sėkmingo 
identifikavimo atvejų skaičių ir pobūdį, ir 
apie skubos tvarkos išimtiniais atvejais 
būtinybę ir taikymą, taip pat apie atvejus, 
kai skubos pagrįstumo tikrinančioji 
institucija per vėlesnį patikrinimą 
nepripažino. Tokios ataskaitos 
perduodamos Komisijai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 176
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Kiekviena valstybė narė ir Europolas 
parengia metines ataskaitas apie pirštų 
duomenų palyginimo su EURODAC 
sistemos duomenimis veiksmingumą 
teisėsaugos tikslais, kuriose pateikiama 
informacija ir statistiniai duomenys apie 
tikslų duomenų palyginimo tikslą, įskaitant 
teroristinės ar kitos sunkios nusikalstamos 
veikos rūšį, prašymų palyginti duomenis 
skaičių, sėkmingo identifikavimo atvejų 
skaičių ir pobūdį, ir apie skubos tvarkos 
išimtiniais atvejais būtinybę ir taikymą, 
taip pat apie atvejus, kai skubos pagrįstumo 
tikrinančioji institucija per vėlesnį 

8. Kiekviena valstybė narė ir Europolas 
parengia metines ataskaitas apie pirštų 
duomenų palyginimo su EURODAC 
sistemos duomenimis veiksmingumą 
teisėsaugos tikslais, kuriose pateikiama 
informacija ir statistiniai duomenys apie 
tikslų duomenų palyginimo tikslą, įskaitant 
teroristinės ar kitos sunkios nusikalstamos 
veikos rūšį, pateiktus pagrįsto įtarimo 
motyvus, prašymų palyginti duomenis 
skaičių, sėkmingo identifikavimo atvejų 
skaičių ir pobūdį, ir apie skubos tvarkos 
išimtiniais atvejais būtinybę ir taikymą, 
taip pat apie atvejus, kai skubos pagrįstumo 
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patikrinimą nepripažino. Tokios ataskaitos 
perduodamos Komisijai.

tikrinančioji institucija per vėlesnį 
patikrinimą nepripažino. Tokios ataskaitos 
perduodamos Komisijai. Remdamasi 
šiomis metinėmis ataskaitomis Komisija 
parengia ne tik 5 dalyje numatytą bendrą 
įvertinimą, bet ir teisėsaugos institucijų 
prieigos prie EURODAC sistemos metinę 
ataskaitą, ir perduoda vertinimo 
rezultatus Europos Parlamentui, Tarybai 
ir Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnui.

Or. en

Pagrindimas

Pirmoji pakeitimo dalis atitinka 20 straipsnio d punkto (naujo) pakeitimą. Antroje dalyje 
Komisija raginama remiantis nacionalinėmis ir Europolo ataskaitomis kasmet atsiskaityti dėl 
teisėsaugos institucijų prieigos.

Pakeitimas 177
Claude Moraes

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Kiekviena valstybė narė ir Europolas 
parengia metines ataskaitas apie pirštų 
duomenų palyginimo su EURODAC 
sistemos duomenimis veiksmingumą 
teisėsaugos tikslais, kuriose pateikiama 
informacija ir statistiniai duomenys apie 
tikslų duomenų palyginimo tikslą, įskaitant 
teroristinės ar kitos sunkios nusikalstamos 
veikos rūšį, prašymų palyginti duomenis 
skaičių, sėkmingo identifikavimo atvejų 
skaičių ir pobūdį, ir apie skubos tvarkos 
išimtiniais atvejais būtinybę ir taikymą, 
taip pat apie atvejus, kai skubos pagrįstumo 
tikrinančioji institucija per vėlesnį 
patikrinimą nepripažino. Tokios ataskaitos 
perduodamos Komisijai.

8. Kiekviena valstybė narė ir Europolas 
parengia metines ataskaitas apie pirštų 
duomenų palyginimo su EURODAC 
sistemos duomenimis veiksmingumą 
teisėsaugos tikslais, kuriose pateikiama 
informacija ir statistiniai duomenys apie 
tikslų duomenų palyginimo tikslą, įskaitant 
teroristinės ar kitos sunkios nusikalstamos 
veikos rūšį, pateiktus pagrįsto įtarimo 
motyvus, prašymų palyginti duomenis 
skaičių, sėkmingo identifikavimo atvejų 
skaičių ir pobūdį, ir apie skubos tvarkos 
išimtiniais atvejais būtinybę ir taikymą, 
taip pat apie atvejus, kai skubos pagrįstumo 
tikrinančioji institucija per vėlesnį 
patikrinimą nepripažino. Tokios ataskaitos 
perduodamos Komisijai. Remdamasi 
šiomis metinėmis ataskaitomis Komisija 
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parengia ne tik 5 dalyje numatytą bendrą 
įvertinimą, bet ir teisėsaugos institucijų 
prieigos prie EURODAC sistemos metinę 
ataskaitą, ir perduoda vertinimo 
rezultatus Europos Parlamentui, Tarybai 
ir Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnui.

Or. en

Pagrindimas

Pirmoji pakeitimo dalis vieta atitinka 20 straipsnio d punkto (naujo) pakeitimą. Antroje dalyje 
Komisija raginama remiantis nacionalinėmis ir Europolo ataskaitomis kasmet atsiskaityti dėl 
teisėsaugos institucijų prieigos.

Pakeitimas 178
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Agentūra, valstybės narės ir Europolas
pateikia Komisijai informaciją, reikalingą 
šio straipsnio 5 dalyje nurodytoms 
vertinimo ataskaitoms parengti. Ši 
informacija negali trikdyti darbo metodų ir 
apimti duomenų, atskleidžiančių paskirtų 
institucijų šaltinius, darbuotojus arba 
tyrimus.

9. Agentūra ir valstybės narės pateikia 
Komisijai informaciją, reikalingą šio 
straipsnio 5 dalyje nurodytoms vertinimo 
ataskaitoms parengti. Ši informacija negali 
trikdyti darbo metodų ir apimti duomenų, 
atskleidžiančių paskirtų institucijų 
šaltinius, darbuotojus arba tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 179
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki [trys mėnesiai po šio reglamento 1. Iki [trys mėnesiai po šio reglamento 
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įsigaliojimo] kiekviena valstybė narė 
praneša Komisijai apie paskirtas 
institucijas ir nedelsdama informuoja apie 
pakeitimus. 

įsigaliojimo] kiekviena valstybė narė 
praneša Komisijai apie paskirtas 
institucijas ir 5 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus vykdomuosius padalinius ir 
nedelsdama informuoja apie pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 180
Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės nuolat atnaujina 
Komisijai pateiktą informaciją. Komisija 
šią informaciją nuolat atnaujinamu 
elektroniniu leidiniu padaro prieinamą 
kitoms valstybėms narėms, Europolui ir 
visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 181
Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europolas nuolat atnaujina Komisijai 
pateiktą informaciją. Komisija šią 
informaciją nuolat atnaujinamu 
elektroniniu leidiniu padaro prieinamą 
kitoms valstybėms narėms, Europolui ir 
visuomenei.

Or. en
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Pakeitimas 182
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytą 
informaciją Komisija kasmet skelbia 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4. Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytą 
informaciją Komisija kasmet skelbia 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
taip pat nuolat atnaujinamu elektroniniu 
leidiniu.

Or. en


