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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

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

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

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

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

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

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

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

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

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vizų informacinės 
sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių
(KOM(2004)0835 – C6-0004/2005 – 2004/0287(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2004)0835)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 62 straipsnio 2 dalies b punkto ii 
papunktį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0004/2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-
0000/2005),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 konstatuojamoji dalis

Remiantis 2001 m. rugsėjo 20 d. Tarybos 
išvadomis ir išvadomis, kurias Europos 
Vadovų Taryba priėmė Lakene 2001 m. 
gruodžio 14–15 d., Sevilijoje 2002 m. 
birželio 21–22 d., Salonikuose 2003 m. 
birželio 19–20 d. ir Briuselyje 2004 m. 
kovo 25–26 d., Vizų informacinės sistemos 
(VIS) sukūrimas yra viena svarbiausių 
Europos Sąjungos politikos iniciatyvų, 
skirta stabilumui ir saugumui stiprinti. 

Išbraukta.

                                               
1 Dar nepaskelbta OL.
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Pagrindimas

Nėra jokios priežasties konstatuojamojoje Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dalyje 
remtis net keliomis Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos išvadomis, neturinčiomis teisinės 
galios.

Pakeitimas 2
3 konstatuojamoji dalis

(3) Dabar būtina įgalioti Komisiją sukurti 
ir prižiūrėti VIS, apibrėžti VIS paskirtį, 
funkcijas ir su ja susijusius įsipareigojimus, 
nustatyti apsikeitimo vizų duomenimis tarp 
valstybių narių sąlygas bei tvarką ir taip 
palengvinti vizų prašymų nagrinėjimą ir 
susijusių sprendimų priėmimą, 
atsižvelgiant į VIS plėtojimo kryptis, 
kurias Taryba patvirtino 2004 m. vasario 
19 d.

(3) Dabar būtina įgalioti Komisiją sukurti 
ir prižiūrėti VIS, apibrėžti VIS paskirtį, 
funkcijas ir su ja susijusius įsipareigojimus, 
nustatyti apsikeitimo vizų duomenimis tarp 
valstybių narių sąlygas bei tvarką ir taip 
palengvinti vizų prašymų nagrinėjimą ir 
susijusių sprendimų priėmimą. 

Pagrindimas

Žr. 1 konstatuojamosios dalies pagrindimą.

Pakeitimas 3
4 konstatuojamoji dalis

Vizų informacinė sistema turėtų pagerinti
bendrosios vizų politikos administravimą, 
konsulinį bendradarbiavimą bei centrinių 
konsulinių įstaigų konsultavimąsi, nes ji 
palengvins apsikeitimą duomenimis tarp 
valstybių narių dėl prašymų ir su jais 
susijusių sprendimų; taip bus siekiama 
neleisti atsirasti grėsmėms vidaus 
saugumui ir prekybai vizomis, palengvinti
kovą su sukčiavimu ir patikrinimus 
išorinės sienos kontrolės punktuose bei 
valstybių narių teritorijoje. VIS taip pat
turėtų palengvinti nelegalių imigrantų 

Vizų informacine sistema turėtų būti 
siekiama pagerinti bendrosios vizų 
politikos valdymą, konsulinį 
bendradarbiavimą ir centrinių konsulinių 
įstaigų konsultavimąsi, nes ji palengvins 
apsikeitimą duomenimis tarp valstybių 
narių dėl prašymų ir su jais susijusių 
sprendimų. Tokiu būdu sistema prisidėtų 
prie vizų prašymų pateikimo 
supaprastinimo ir pagreitinimo, 
užkirsdama kelią prekybai vizomis ir 
palengvindama kovą su sukčiavimu. VIS 
turėtų teikti naudą prisidėdama prie vizų 
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identifikavimą ir grąžinimą bei 2003 m. 
vasario 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 
343/2003 nustatančio valstybės narės, 
atsakingos už trečiosios šalies piliečio 
vienoje iš valstybių narių pateikto 
prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, 
nustatymo kriterijus ir mechanizmus
taikymą.

išorinės sienos kontrolės punktuose 
patikrinimo padedant identifikuoti
nelegalius imigrantus ir nustatyti valstybę 
narę, atsakingą už prieglobsčio prašymo 
nagrinėjimą pagal 2003 m. vasario 18 d. 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, 
nustatančio valstybės narės, atsakingos už 
trečiosios šalies piliečio vienoje iš 
valstybių narių pateikto prieglobsčio 
prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus 
ir mechanizmus, 9 straipsnį bei neleidžiant 
atsirasti grėsmei bet kurios valstybės 
narės saugumui.

Pagrindimas

Nustatant VIS tikslus derėtų apsiriboti suderinta bendrąją vizų politika ir aiškiai atskirti 
pirminius tikslus ir teikiamą naudą. Šios konstatuojamosios dalies pakeitimai yra paaiškinti 
naujo 1 straipsnio 2 dalies, 1 a straipsnio ir naujo 1 b straipsnio pakeitimų pagrindimuose.

Pakeitimas 4
9 konstatuojamoji dalis

Siekiant užtikrinti tikslų vizų prašytojų 
patikrinimą ir identifikavimą, būtina 
biometrinius duomenis tvarkyti VIS 
sistemoje.

Siekiant užtikrinti vizų prašytojų 
patikrinimą ir identifikavimą, būtina 
biometrinius duomenis tvarkyti VIS 
sistemoje.

Pagrindimas

Kaip jau minėjo Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) ir parodė 
įvairios studijos, biometrinis patikrinimas ir identifikavimas nėra visiškai tikslūs. Pavyzdžiui, 
0,5–1 proc. paklaida laikoma normali, o tai reiškia, kad patikrinimų prie išorinių sienų metu 
0,5–1 proc. gautų duomenų gali būti interpretuojami klaidingai. Kadangi visuomet pasitaiko 
klaidų, garantuoti, kad biometriniai duomenys užtikrins tikslų patikrinimą ir identifikavimą, 
būtų pernelyg drąsu.

Pakeitimas 5
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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(9a) Kadangi biometrija negali būti 
naudojama visais atvejais ir nėra visiškai 
tiksli, norint saugiai ją įvesti, būtina 
nustatyti atitinkamas atsargines 
procedūras.

Pagrindimas

Reikia nustatyti specialias procedūras, kurios būtų naudojamos įvykus klaidoms ir tikrinant 
tuos žmones, kurių pirštų atspaudų negalima naudoti. Taip pat žr. naujos 6 straipsnio 1 a 
dalies ir naujos 6 straipsnio 1 b dalies pakeitimų pagrindimus.

Pakeitimas 6
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(10a) Siekiant išvengti nereglamentuoto 
duomenų naudojimo, už vidaus saugumą 
atsakingų institucijų prieigą prie VIS 
duomenų turėtų reglamentuoti atskira 
trečiojo ramsčio priemonė.

Pagrindimas

Siekiant neleisti atsirasti grėsmėms valstybių narių vidaus saugumui, gali prireikti 
reglamentuoti vidaus saugumo institucijų prieigą prie VIS duomenų. Net jei šią prieigą 
reglamentuos atskira priemonė, pagrįsta ES sutarties VI antraštinės dalies nuostatomis, 
pranešėja mano, kad į šį pasiūlymą būtina įraukti pagrindines nuostatas dėl galimybės 
naudoti VIS duomenis teisėsaugos tikslais. Taip pat žr. naujo 1 c straipsnio pakeitimo 
pagrindimą.

Pakeitimas 7
11 konstatuojamoji dalis

(11) Asmens duomenys turėtų būti 
saugomi VIS sistemoje ne ilgiau nei būtina 
VIS tikslais. Duomenis tikslinga saugoti 
penkerius metus, kad į duomenis apie 
ankstesnius prašymus galima būtų 
atsižvelgti vertinant vizų prašymus, taip pat 
vertinant prašytojų geranoriškumą, bei 

(11) Asmens duomenys turėtų būti 
saugomi VIS sistemoje ne ilgiau nei būtina 
VIS tikslais. Duomenis tikslinga saugoti ne 
ilgiau kaip penkerius metus, kad į 
duomenis apie ankstesnius prašymus 
galima būtų atsižvelgti vertinant vizų 
prašymus, taip pat vertinant prašytojų 
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išduodant dokumentus nelegaliems 
imigrantams, kurie galėjo kuriame nors 
etape prašyti vizos. Trumpesnio 
laikotarpio šiems tikslams pasiekti 
neužtektų. Duomenys turėtų būti panaikinti 
po penkerių metų, nebent atsirastų 
pagrindo panaikinti juos anksčiau.

geranoriškumą, bei išduodant dokumentus 
nelegaliems imigrantams, kurie galėjo 
kuriame nors etape prašyti vizos. 
Atsižvelgiant į įvairias praktikoje 
pasitaikančias situacijas ir skirtingus 
išduodamų vizų tipus, reikėtų nustatyti 
specialius duomenų saugojimo terminus.
Duomenys turėtų būti panaikinti po 
penkerių metų saugojimo termino, nebent 
atsirastų pagrindo panaikinti juos anksčiau.

Pagrindimas

Reikia aiškiai nurodyti, kad pasiūlyme nustatytas ne ilgesnis kaip penkerių metų duomenų 
saugojimo terminas. 
Diferencijuotų saugojimo terminų nustatymo svarba pabrėžta 29 straipsnyje Darbo grupė 
(DG) išdėstytoje nuomonėje. Svarbiausias tikslas yra užtikrinti atitinkamų duomenų 
saugojimo laikotarpių proporcingumą.

Pakeitimas 8
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(12a) Pagal EB steigimo sutarties 
211 straipsnį Komisija turėtų užtikrinti, 
kad valstybės narės tinkamai įgyvendina 
šį reglamentą.

Pagrindimas

Būtina aiškiai įvardyti, kad šiuo atžvilgiu Komisija vaidina labai svarbų vaidmenį, ir 
paskatinti Komisiją patraukti į teismą valstybes nares, jei jos netinkamai taikys šio 
reglamento nuostatas.

Pakeitimas 9
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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(16a) Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnas ir valstybių narių 
priežiūros institucijos turėtų aktyviai 
bendradarbiauti.

Pagrindimas

Kaip pabrėžiama EDAPP nuomonėje, siekiant užtikrinti nepriekaištingą duomenų priežiūros 
lygį ir bendrą priežiūros veiksmingumą, valstybių narių priežiūros institucijų ir EDAPP 
priežiūros veikla turi būti koordinuojama.

Pakeitimas 10
19 konstatuojamoji dalis

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti priimtos, remiantis 
1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 
1999/468/EB, nustatančiu Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką1.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. 39 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 11
1 straipsnio 2 dalis

2. VIS gerina bendrosios vizų politikos 
administravimą, konsulinį 
bendradarbiavimą ir centrinių konsulinių 
įstaigų konsultavimąsi, palengvindama 
apsikeitimą duomenimis tarp valstybių 
narių apie prašymus ir dėl jų priimtus 
sprendimus, siekiant:

Išbraukta.

                                               
1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
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a)išvengti grėsmių bet kurios valstybės 
narės vidaus saugumui;
b) išvengti atsakingos už prašymo 
nagrinėjimą valstybės narės nustatymo 
kriterijų apėjimo;
c) palengvinti kovą su sukčiavimu;
d) palengvinti patikrinimus išorės sienos 
kontrolės punktuose ir valstybių narių 
teritorijoje;
e) padėti identifikuojant ir grąžinant 
nelegalius imigrantus;
f) palengvinti Reglamento (EB) Nr. 
343/2003 taikymą.

Pagrindimas

1 straipsnio antroji dalis panaikinta, o jos tekstas įtrauktas į kitus du naujus straipsnius –
„Tikslas“ ir „Teikiama nauda“. Taip padaryta pabrėžiant, kad būtina aiškiai įvardyti šios 
sistemos tikslus. Aiškaus tikslo įvardijimo principas yra svarbus atsižvelgiant ir į EŽTK 8 
straipsnį, ir į bendrą duomenų apsaugos sistemą. Kaip nurodoma EDAPP ir 29 straipsnyje 
DG, tik aiškus ir tikslus tikslo apibrėžimas leis teisingai įvertinti asmens duomenų apdorojimo 
proporcingumą ir atitinkamumą.

Pakeitimas 12
1 a straipsnis (naujas)

1a straipsnis
Tikslas

VIS siekiama pagerinti bendrosios vizų 
politikos valdymą, konsulinį 
bendradarbiavimą ir centrinių konsulinių 
įstaigų konsultavimąsi, palengvinant 
keitimąsi duomenimis tarp valstybių narių 
apie prašymus ir dėl jų priimtus 
sprendimus. Įgyvendinant tikslus, 
prisidedama prie:
a) vizų prašymų pateikimo 

supaprastinimo ir pagreitinimo;



PR\575255LT.doc 13/71 PE 360.332v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

b) atsakingos už prašymo nagrinėjimą 
valstybės narės nustatymo kriterijų 
tinkamo taikymo;

c) kovos su sukčiavimu palengvinimo;

Pagrindimas

Į šį naują straipsnį įtrauktos 1 straipsnio tiesiogiai su vizų politika susijusios ankstesnės 
antrosios dalies nuostatos su šiais pakeitimais: 
Atskiriant pirminius tikslus ir teikiamą naudą. 
VIS turėtų būti skirta palengvinti bendrosios vizų politikos įgyvendinimą. Tai pabrėžiama 
pirmojoje naujo straipsnio dalyje. Vizų prašymų pateikimo supaprastinimas ir pagreitinimas 
pridedamas prie tikslo todėl, kad didžioji dauguma trečiųjų šalių piliečių, kuriems yra 
išduotos Šengeno vizos, keliauja teisėtai. 

Pakeitimas 13
1 b straipsnis (naujas)

1b straipsnis
Teikiama nauda

VIS teikia naudą, padėdama:
a) palengvinti vizų tikrinimą išorinės 
sienos kontrolės punktuose;
e) identifikuoti nelegalius imigrantus;
c) nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 
343/2003 9 straipsnį už prieglobsčio 
prašymo nagrinėjimą atsakingą valstybę 
narę; 
d) išvengti grėsmių bet kurios valstybės 
narės vidaus saugumui;

Pagrindimas

Į šį naują straipsnį įtrauktos tos ankstesnės 1 straipsnio antrosios dalies nuostatos, kurios gali 
būti laikomos ne atskirais tikslais, o tik teigiamais VIS padariniais su šiais pakeitimais:
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- 16 straipsnyje panaikinta nuoroda į patikrinimus „valstybių narių teritorijoje“ (vizų 
tikrinimas), nes šį klausimą reglamentuoja 17 straipsnis (nelegalių imigrantų identifikavimas) 
- VIS neturi būti naudojama palengvinti nelegalių imigrantų grąžinimą (tik jų identifikavimą), 
nes šis klausimas visų pirma turi būti išspręstas pagal grąžinimo direktyvą, dėl kurios visai 
neseniai buvo pateitas pasiūlymas.
- VIS neturi būti naudojama nagrinėjant prieglobsčio prašymus, nes tai bus neproporcinga;
- pakeistas teikiamos naudos punktų eiliškumas: pagalba užkertant kelią vidaus saugumo 
grėsmėms nukelta į sąrašo pabaigą kaip 2004 m. vasario mėn. Tarybos išvadose. Pranešėjos 
nuomone, gera vizų politika automatiškai prisideda prie vidaus saugumo užtikrinimo.

Pakeitimas 14
1 c straipsnis (naujas)

1c straipsnis
Jungiamoji sąlyga

Siekiant išvengti grėsmių bet kurios 
valstybės narės vidaus saugumui, 
nacionalinės už vidaus saugumą 
atsakingos institucijos turi galimybę 
naudotis VIS taip, kaip tai nustato atskira 
priemonė, kurioje paisoma bent jau šių 
principų:
a) prieiga yra išimtinė ir suteikiama 
kiekvienu atveju atskirai; prieiga negali 
būti naudojama visada;
b) prieigos galima prašyti tik rimto teisės 
pažeidimo tyrimo atveju;
c) VIS duomenis galima gauti tik vienoje 
nacionalinėje prieigos vietoje;
d) paskelbiamas už kiekvienos valstybės 
narės vidaus saugumą atsakingų 
institucijų, galinčių prašyti prieigos prie 
VIS, sąrašas;
e) Komisijos pasiūlymo dėl Vizų 
informacines sistemos (VIS) ir 
apsikeitimo duomenimis apie 
trumpalaikes vizas tarp valstybių narių 
(KOM(2004)835) IV, V ir VI skyriai turi 
būti mutatis mutandis įtraukti į trečiojo 
ramsčio priemonę;
f) jokiomis aplinkybėmis duomenys negali 
būti perduoti trečiosioms šalims.
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Pagrindimas

Tarybos prašymu (2005 m. kovo 7 d. išvados) Komisijos tarnybos šiuo metu rengia atskirą 
trečiojo ramsčio priemonę, kuri reglamentuos saugumo tarnybų prieigą prie VIS. Pranešėjos 
nuomone, jei bus vykdomi nustatyti reikalavimai, tokia prieiga yra geresnė negu 
nereglamentuotas slaptas naudojimasis. Visų pirma tokia prieiga gali būti suteikta tik 
susidarius išimtinėms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad VIS duomenys apskritai yra 
renkami, siekiant palengvinti vizų politikos įgyvendinimą. 

Jungiamoji sąlyga yra parengta suvokiant, kad tuo metu, kai bus priimtas VIS reglamentas, 
trečiajame ramstyje jau bus priimtas duomenų apsaugos pagrindų sprendimas, deramai 
įtraukiant duomenų apsaugos ekspertus į visus trečiojo ramsčio vidaus saugumo tarnybų 
prieigą reglamentuojančios priemonės rengimo etapus, įskaitant techninės specifikacijos 
rengimą.

Pakeitimas 15
2 straipsnio 3 punktas

3) „vizų institucijos" – tai kiekvienos 
valstybės narės institucijos, atsakingos už 
prašymų nagrinėjimą, sprendimų dėl jų 
priėmimą arba sprendimų panaikinti, 
atšaukti arba pratęsti vizas priėmimą;

3) „vizų institucijos“ – tai kiekvienos 
valstybės narės institucijos, atsakingos už 
prašymų nagrinėjimą, sprendimų dėl jų 
priėmimą arba sprendimų panaikinti, 
atšaukti arba pratęsti vizas priėmimą, kaip 
nurodyta Bendrųjų konsulinių instrukcijų 
II dalies 4 punkte ir VI priede ir 
Reglamente (EB) Nr. 415/2003.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme remiamasi funkcine institucijų koncepcija (pvz., vizą išduodanti sienos 
apsaugos institucija išdavimo momentu yra ne sienos apsaugos institucija, o vizų institucija). 
Komisijos požiūriu, tokia koncepcija grindžiama prielaida, kad neįmanoma nusakyti, kuri 
valstybės narės institucija kuo užsiima. Tokia koncepcija kelia problemų, nes palieka daug 
erdvės valstybių narių interpretacijai (policija gali tapti imigracijos institucija), be to, jos 
neįmanoma kontroliuoti (ar policininkas dabar naudojasi VIS, nes turi identifikuoti kokį nors 
nelegalų imigrantą, ar todėl, kad daro kažką kita?). Todėl pranešėja siūlo tokius aiškius 
„institucijų“ apibrėžimus. 

„Vizų institucijų“ apibrėžimas paimtas iš Bendrijos teisės.
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Pakeitimas 16
2 straipsnio 3 a punktas (naujas)

3a) „sienos kontrolės institucijos“ – tai 
nacionalinės tarnybos, atsakingos už 
sienų kontrolę, minimą ... Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. .../2005 [nustatančio judėjimą per 
sienas reglamentuojančių Bendrijos 
taisyklių kodeksą (Šengeno sienų 
kodeksas)] 15 straipsnio 2 dalyje;

Pagrindimas

Žr. 2 straipsnio3 dalies pakeitimo pagrindimą. 

„Sienų kontrolės institucijų“ apibrėžimas paimtas iš Bendrijos teisės.

Pakeitimas 17
2 straipsnio 3 b punktas (naujas)

3b) „prieglobsčio institucijos“ – tai 
kiekvienos valstybės narės institucijos, 
apie kurias Komisijai yra pranešta pagal 
Reglamento (EB) Nr. 343/2003 22 
straipsnį;

Pagrindimas

Žr. 2 straipsnio3 dalies pakeitimo pagrindimą. 

„Prieglobsčio įstaigų“ apibrėžimas paimtas iš Bendrijos teisės.

Pakeitimas 18
2 straipsnio 3 c punktas (naujas)
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3c) „imigracijos institucijos“ – tai 
kiekvienos valstybės narės 
administracinės institucijos, atsakingos už 
leidimų gyventi išdavimą ir šių leidimų 
galiojimo kontrolę;

Pagrindimas

Žr. 2 straipsnio3 dalies pakeitimo pagrindimą. „Imigracijos institucijų" apibrėžime aiškiai 
nurodytos institucijos, kurios turėtų turėti prieigą prie VIS duomenų bazės, kad galėtų 
identifikuoti nelegalius imigrantus; prie tokių institucijų nepriskiriama policija ar kitos 
institucijos, atsakingos už valstybių narių vidaus saugumą. Pastarųjų institucijų prieigą 
atskirai reglamentuos trečiojo ramsčio pasiūlymas.

Pakeitimas 19
2 straipsnio 5 punktas

5) „prašytojas“– tai trečiosios šalies 
pilietis, pateikęs prašymą vizai gauti;

5) „prašytojas“– tai bet koks asmuo, 
kuriam taikomas reikalavimas gauti vizą 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 539/2001,
pateikęs prašymą vizai gauti;

Pagrindimas

Panaikinus šiame apibrėžime vartojamą „trečiosios šalies piliečio“ terminą, galima 
panaikinti ir šio termino apibrėžimą. Žr. 2 straipsnio 6 dalį.

Pakeitimas 20
2 straipsnio 5 a punktas (naujas)

5a) „informacija apie padėtį“ – tai 
informacija apie tai, kad vizos buvo 
paprašyta, ji buvo išduota, panaikinta, 
atšaukta ar pratęsta arba kad buvo 
atsisakyta ją išduoti arba nagrinėti 
prašymą; 
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Pagrindimas

Kadangi pasiūlyme dažnai minimas „informacijos apie padėtį“ pranešimas, pranešėjos 
nuomone, šį terminą reikėtų apibrėžti. Šis apibrėžimas remiasi informacija, paimta iš 6, 8, 9, 
10, 11 ir 12 straipsnių.

Pakeitimas 21
2 straipsnio 6 punktas

6) „trečiosios šalies pilietis“ – tai pilietis, 
nesantis Europos Sąjungos piliečiu, kaip 
apibrėžta EB sutarties 17 straipsnio 1 
dalyje;

Išbraukta.

Pagrindimas

Terminas „trečiosios šalies pilietis“ vartojamas tekste tik du kartus: pirmą kartą – 4 
konstatuojamojoje dalyje, kur jis yra nurodomo šaltinio pavadinimo dalis, antrą kartą – 2 
straipsnio 5 dalyje, kur jis yra „prašytojo“ sąvokos apibrėžimo dalis. Iš dalies pakeitus 
„prašytojo“ apibrėžimą, nereikalingas ir „trečiosios šalies piliečio“ sąvokos apibrėžimas.

Pakeitimas 22
2 straipsnio 7 punktas

7) „grupės nariai“ – tai kiti prašytojai, 
keliaujantys kartu su prašytoju, įskaitant 
sutuoktinį ir vaikus, kurie vyksta kartu su 
prašytoju;

7) „grupė“ – tai prašytojai, kurie pagal 
įstatymą privalo atvykti į valstybės narės 
teritoriją ir iš jos išvykti kartu;

Pagrindimas

Ir EDAPP, ir 29 straipsnyje DG pabrėžiama, kad „grupės narių“ apibrėžimas turėtų būti 
aiškesnis ir pagrįstas tiksliais objektyviais kriterijais, nes pagal dabartinę formuluotę „grupės 
nariais“ galima laikyti ir asmenis, susijusius ganėtinai nestipriais ryšiais (bendradarbiai, 
klientai ir t. t.). Tai gali sukelti rimtus padarinius, nes prašytojo prašymo byla bus sujungta su 
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kitų grupės narių prašymų bylomis (pagal 5 straipsnį). Šiuo pakeitimu siekiama susiaurinti 
„grupės“ sąvokos apibrėžimą ir vartoti šią sąvoką tik situacijose, kai prašytojai pagal 
įstatymą privalo atvykti į valstybės narės teritoriją ir iš jos išvykti kartu, pavyzdžiui, pagal 
Bendrųjų konsulinių instrukcijų (BKI) I dalies 2.1.4 punktą („grupinė viza“) arba pagal 
Patvirtinto kelionės tikslo sutartį (žr., pavyzdžiui, sutartį su Kinija; OL L 83, 2004 3 20, p. 
14–21.). Siekiant didesnio aiškumo, panaikinta nuoroda į šeimos narius, bet ji ir vėl atsiranda 
5 straipsnio 4 dalyje.

Pakeitimas 23
2 straipsnio 11 a punktas (naujas)

11a) „tvarkymas“ – tai tvarkymas, kaip 
apibrėžta Direktyvos 95/46/EB 2 
straipsnio b dalyje;

Pagrindimas

Šis apibrėžimas paimtas iš SIS II pasiūlymų (KOM(2005)236; pasiūlyta 3 straipsnio 2 dalis) 
Svarbu jį įtraukti ir į šį tekstą.

Pakeitimas 24
2 straipsnio 11 b punktas (naujas)

11b) „grėsmė visuomenės sveikatai“ – tai 
bet kokia liga, galinti peraugti į epidemiją, 
kaip apibrėžta Pasaulio sveikatos 
organizacijos tarptautiniuose sveikatos 
reglamentuose, ir kitos infekcinės ar 
užkrečiamosios parazitinės ligos, jei jos 
patenka į valstybių narių piliečiams 
taikomų apsaugos nuostatų taikymo sritį.

Pagrindimas

Šis apibrėžimas paimtas iš kompromiso, pasiekto tarp Parlamento ir Tarybos derybų dėl 
Šengeno sienų kodekso metu (Michael Cashman pranešimas; A6-0188/2005; 2 straipsnio 19 
dalis).
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Pakeitimas 25
3 straipsnio 1 dalies d punktas

d) sąsajos su kitais prašymais. d) sąsajos su kitais prašymais, kaip 
nurodyta 5 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

Pagrindimas

Pasiūlytos tik dvi galimybės sujungti prašymų bylas. Siekiant aiškumo, jas reikėtų šiame 
punkte paminėti.

Pakeitimas 26
4 straipsnio 3 dalis

3. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingas institucijas, kurių 
personalas galės naudotis VIS, kad įvestų, 
keistų, naikintų ar tikrintų joje esančius 
duomenis. Kiekviena valstybė narė 
perduoda Komisijai šių institucijų sąrašą. 

3. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingas institucijas, kurių 
personalas galės naudotis VIS, kad įvestų, 
keistų, naikintų ar tikrintų joje esančius 
duomenis. Kiekviena valstybė narė 
perduoda Komisijai šių institucijų sąrašą ir 
nedelsdama pateikia bet kokius šio sąrašo
pakeitimus. Šiame sąraše nurodoma, 
kokiu tikslu ar dėl kokios teikiamos 
naudos kiekviena institucija gali tvarkyti 
VIS duomenis.

Komisija skelbia šiuos sąrašus Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Per 30 dienų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Komisija paskelbia 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
išsamų pagal šios dalies pirmą pastraipą 
paskirtų kompetentingų institucijų sąrašą. 
Jei yra šio sąrašo pakeitimų, kartą per 
tuos pačius metus Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje Komisija paskelbia 
atnaujintą konsoliduotą sąrašą. 
Tinklavietėje Komisija pateikia nuolat 
atnaujinamą elektroninę šio sąrašo 
versiją.

Pagrindimas

Nuolatinis atnaujintos konsoliduotos versijos skelbimas yra būtina priemonė, užtikrinant 
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valdymą ir kontrolę Europos Sąjungos, nacionaliniu ir vietos lygmeniu. Siekiant užtikrinti 
geresnę kontrolę, sąraše reikėtų nurodyti, kokiu tikslu institucijos gali tvarkyti VIS duomenis. 
Ši nuostata paimta iš Šengeno konvencijos 101 straipsnio.

Pakeitimas 27
5 straipsnio 2 dalis

2. Kurdama prašymo bylą, vizų institucija 
patikrina VIS sistemoje, ar kuri nors 
valstybė narė yra užregistravusi VIS 
sistemoje ankstesnį konkretaus prašytojo 
prašymą.

2. Kurdama prašymo bylą, vizų institucija 
patikrina VIS sistemoje, ar kuri nors 
valstybė narė yra užregistravusi VIS 
sistemoje ankstesnį konkretaus prašytojo 
prašymą pagal 13straipsnį.

Pagrindimas

5 straipsnyje aprašyta bendra procedūra, o 13 straipsnyje pateikiamas išsamus procedūros 
aprašymas. Siekiant išvengti nesusipratimų, tai išaiškinama įterpiant nuorodą į minėtą 
straipsnį.

Pakeitimas 28
5 straipsnio 4 dalis

4. Jeigu prašytojas keliauja grupėje su 
kitais prašytojais, vizų institucija sukuria 
prašymo bylą kiekvienam prašytojui ir 
sujungia grupės narių prašymų bylas. 

4. Jeigu prašytojas keliauja grupėje arba su 
sutuoktiniu ir vaikais, vizų institucija 
sukuria prašymo bylą kiekvienam 
prašytojui ir sujungia šių asmenų prašymų 
bylas.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklų terminų vartojimą, kaip apibrėžta 2 straipsnio 7 punkte. 

Pakeitimas 29
6 straipsnio 4 punkto b punktas



PE 360.332v01-00 22/71 PR\575255LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

b) dabartinė pilietybė ir pilietybė gimus; b) dabartinė pilietybė;

Pagrindimas

Ši informacija nebūtina įgyvendinant bendrąją vizų politiką ir apskritai gali sukelti neteisėtą 
prašytojų, kurie yra tos pačios trečiosios šalies piliečiai, diskriminavimą (29 straipsnio DG 
nuomonė, p. 11).

Pakeitimas 30
6 straipsnio 4 punkto f punktas

f) informacija apie kviečiantį asmenį arba 
asmenį, kuris gali apmokėti buvimo metu 
patirtas gyvenimo išlaidas:

Išbraukta.

i) jei fizinis asmuo – asmens vardas, 
pavardė ir adresas;
ii) jei bendrovė – bendrovės pavadinimas 
ir kontaktinio asmens toje bendrovėje 
vardas ir pavardė;

Pagrindimas

Kaip nurodoma 29 straipsnyje DG (nuomonės p. 15), pasinaudoti „tokios kategorijos 
duomenimis gali būti svarbu arba būtina, kai vykdomas išsamus tyrimas, susijęs su tam tikrų 
asmenų įvykdytais konkrečiais teisės nuostatų pažeidimais. Tačiau, atsižvelgiant į nuolatinį 
vizų politikos įgyvendinimo pobūdį, šių duomenų tvarkymas būtų pernelyg didelės apimties ir 
neproporcingas. Siūloma įtraukti šiuos duomenis į 7 straipsnį, nes galima daryti prielaidą, 
kad apskritai prašymų, dėl kurių reikia konsultuotis su kitomis valstybėmis narėmis, rizikos 
laipsnis yra didesnis negu „normalių prašymų“. Jei iškiltų problema, susijusi su asmeniu, dėl 
kurio prašymo nereikėjo konsultuotis su kitomis valstybėmis narėmis, duomenis vis tiek būtų 
galima gauti iš vietos konsulato, nes jie turėjo būti pateikti užpildant vizos prašymo blanką. 
Be to, pagal šiuo metu galiojančias BKI, kvietimo nereikalaujama kiekvienu atveju (žr. BKI 
III.2 dalį ).

Pakeitimas 31
6 straipsnio 6 punktas
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6) prašytojo pirštų atspaudai, remiantis 
atitinkamomis Bendrųjų konsulinių 
instrukcijų nuostatomis.

6) prašytojų nuo 12 iki 80 metų amžiaus 
pirštų atspaudai;

Pagrindimas

Pranešėja kelia šiuos klausimus šiame teisiniame tekste, žinodamas, kad Komisija norėtų juos 
reglamentuoti atskira teisine priemone, iš dalies pakeičiančia BKI. Tačiau, kadangi šis 
pasiūlymas dar nėra priimtas, šie svarbūs klausimai turi būti paminėti šiame dokumente.
Iki šiol nėra jokios tinkamos technologijos, kuria būtų galima imti vaikų pirštų atspaudus. 
Todėl „Eurodac“ saugomi pirštų atspaudai asmenų, ne jaunesnių kaip 14 metų. Kadangi 
technologija buvo patobulinta, pranešėja siūlo nustatyti minimalią 12 metų amžiaus ribą. 
Kalbant apie vyresnio amžiaus žmones, pranešėja mano, kad nederėtų imti vyresnių kaip 80 
metų asmenų pirštų atspaudų. Šie asmenys jau nebelaikomi potencialiai pavojingi. Derėtų 
pažymėti, kad net pagal US–VISIT programą, vyresni kaip 79 metų amžiaus asmenys 
neprivalo pateikti pirštų atspaudų.

Pakeitimas 32
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Jei nėra galimybės naudoti prašytojo 
pirštų atspaudų, tai turi būti nurodyta 
Reglamentu (EB) Nr. 1683/95 nustatytos 
vienodos vizų formos pastabų skyrelyje ir 
VIS. Šiuo atveju kaip paieškos kriterijai 
gali būti naudojami tik prašytojo pavardė, 
pavardė gimus, ankstesnė (-ės) pavardė (-
ės), vardai, lytis, gimimo data, vieta ir 
šalis. Turi būti griežtai gerbiamas asmens 
orumas ir laikomasi sąžiningumo.

Pagrindimas

Remiantis įvairių mokslinių tyrimų duomenimis, iki 5 proc. gyventojų neįmanoma įtraukti į 
duomenų bazę, nes jų pirštų atspaudai sunkiai įskaitomi arba jie iš viso jų neturi. 2005 m. 
numatoma būsiant apie 20 milijonų vizų prašytojų, tai reiškia, kad apie 1 milijonas asmenų 
negalės būti įtraukti į duomenų bazę įprastiniu būdu. Todėl būtina numatyti atitinkamas 
atsargines procedūras. EDAPP teigimu, šios procedūros neturėtų nei sumažinti vizų politikos 
saugumo lygmens, nei žeminti asmenų, turinčių sunkiai įskaitomus pirštų atspaudus, orumo. 
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Pranešėja mano, kad tokios informacijos kaip pavardė, pavardė gimus, ankstesnė (-ės) 
pavardė (-ės), vardai, lytis, gimimo data, vieta ir šalis naudojimas nepažeidžiama šių 
reikalavimų.

Pakeitimas 33
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

1b. Valstybės narės turi nustatyti 
procedūrą, kuri būtų taikoma tais atvejais, 
kai asmuo pareiškia, kad jo prašymas 
buvo klaidingai atmestas. Tokiais atvejais 
kaip paieškos kriterijai gali būti 
naudojami tik šio asmens pavardė, 
pavardė gimus, ankstesnė (-ės) pavardė (-
ės), vardai, lytis, gimimo data, vieta ir 
šalis. Turi būti griežtai gerbiamas asmens 
orumas ir laikomasi sąžiningumo.

Pagrindimas

Kaip pabrėžė EDAPP ir kaip rodo įvairios biometrijos studijos, reikėtų numatyti atsargines 
procedūras, kurios būtų taikomos klaidos atveju. Taip pat žr. naujos 6 straipsnio 1 a dalies ir 
naujos 9 straipsnio a dalies pakeitimų pagrindimus.

Pakeitimas 34
7 straipsnio 7 a punktas (naujas)

7a) informacija apie kviečiantį asmenį 
arba asmenį, kuris gali apmokėti buvimo 
metu patirtas gyvenimo išlaidas:
i) jei fizinis asmuo – asmens vardas, 
pavardė ir adresas;
ii) jei bendrovė – bendrovės pavadinimas 
ir bendrovės kontaktinio asmens vardas ir 
pavardė;

Pagrindimas

Žr. 6 straipsnio 4 dalies f punkto pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 35
9 straipsnio 2 punktas

2) instituciją, kuri atsisakė nagrinėti 
prašymą, ir duomenis apie tai, ar 
sprendimas buvo priimtas kitos valstybės 
narės vardu;

2) instituciją, kuri atsisakė nagrinėti 
prašymą;

Pagrindimas

Pagal BKI II dalies 1.2 punktą (p. 15–17), atstovavimas taikomas tik vizų klausimais. Tai 
reiškia, kad atstovaujančioji valstybė narė negali atsisakyti nagrinėti prašymo 
atstovaujamosios valstybės narės vardu. Tokį sprendimą gali priimti tik atstovaujamoji 
valstybė narė.

Pakeitimas 36
10 straipsnio 1 dalies b punktas

b) instituciją, kuri atsisakė išduoti vizą ir 
duomenis apie tai, ar šis sprendimas buvo 
priimtas kitos valstybės narės vardu;

b) instituciją, kuri atsisakė išduoti vizą;

Pagrindimas

Pagal BKI II dalies 1.2 punktą (p. 15–17), atstovavimas taikomas tik vizų klausimais. Tai 
reiškia, kad atstovaujančioji valstybė narė negali atsisakyti išduoti vizą atstovaujamosios 
valstybės narės vardu. Tokį sprendimą gali priimti tik atstovaujamoji valstybė narė.

Pakeitimas 37
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. 2 dalyje minimas pagrindas, kuriuo 
remiantis buvo atsisakyta išduoti vizą, 
nagrinėjant kiekvieną naują vizos 
prašymą yra įvertinamas iš naujo ir jis 
neturi įtakos naujam sprendimui.
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Pagrindimas

Pagrindas, kuriuo remiantis atsisakoma išduoti vizą, laikui bėgant gali tapti nebeaktualus, 
todėl jį reikia kaskart įvertinti iš naujo.

Pakeitimas 38
11 straipsnio 1 dalies b punktas

b) vizą panaikinusią ar atšaukusią 
instituciją ir duomenis apie tai, ar šis 
sprendimas buvo priimtas kitos valstybės 
narės vardu;

b) vizą panaikinusią ar atšaukusią 
instituciją;

Pagrindimas

Pagal BKI II dalies 1.2 punktą (p. 15–17), atstovavimas taikomas tik vizų klausimais. Tai 
reiškia, kad atstovaujančioji valstybė narė negali panaikinti ar atšaukti vizos 
atstovaujamosios valstybės narės vardu. Tokį sprendimą gali priimti tik atstovaujamoji 
valstybė narė.

Pakeitimas 39
12 straipsnio 1 dalies b punktas

b) vizą pratęsusią instituciją ir duomenis 
apie tai, ar šis sprendimas buvo priimtas 
kitos valstybės narės vardu;

b) vizą pratęsusią instituciją;

Pagrindimas

Pagal BKI II dalies 1.2 punktą (p. 15–17), atstovavimas taikomas tik vizų klausimais. Tai 
reiškia, kad atstovaujančioji valstybė narė negali pratęsti vizos atstovaujamosios valstybės 
narės vardu. Tokį sprendimą gali priimti tik atstovaujamoji valstybė narė.

Pakeitimas 40
13 straipsnio 2 dalies įvadinė pastraipa

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais 
kompetentingai vizų institucijai turi būti 

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais 
kompetentingai vizų institucijai turi būti 
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suteikta galimybė atlikti vieno ar kelių iš 
toliau nurodytų duomenų paiešką: 

suteikta galimybė atlikti bet kokios 
anksčiau išduotos vizos įklijos numerio 
paiešką. 

Pagrindimas

Pranešėja mano, kad VIS naudojimo nurodytais tikslais (13, 16, 17 ir 18 straipsniai) 
pagrindiniai klausimai, į kuriuos reikėtų atsakyti, yra šie: kokiu „raktu“ naudojantis 
kiekvienu konkrečiu atveju yra patenkama į duomenų bazę ir kokiais duomenimis reikėtų leisti 
naudotis kompetentingoms institucijoms? Atsakydamas į šiuos klausimus pranešėja pabandė 
kiekvienu konkrečiu atveju sumažinti paieškos kriterijų ir duomenų skaičių ir apriboti prieigą, 
palikdamas galimybę naudotis tik tais duomenimis, kurie iš tiesų yra būtini ir proporcingi.

13 straipsnyje pranešėja skiria du atvejus, kai prašytojas gali pateikti anksčiau išduotos vizos 
įkliją ir kai jis to padaryti negali. Pirmuoju atveju, vizos įklijos numeris buvo įvertintas kaip 
tinkamas ir pakankamas „raktas“, leidžiantis patekti į sistemą ir pažiūrėti ar vizos prašytojas 
yra užregistruotas VIS. 

Tuo atveju, jei prašytojas negali pateikti anksčiau išduotos vizos įklijos (nauja 13 straipsnio 2 
a dalis), pranešėjos nuomone, pirštų atspaudai, lytis ir gimimo data, vieta ir šalis yra tinkami
ir pakankami duomenys, norint patikrinti, ar vizos prašytojas yra užregistruotas VIS. Tuo 
atveju, jei asmuo negalėjo būti įtrauktas į duomenų bazę, taikoma naujoje 6 straipsnio 1 a 
dalyje numatyta procedūra. Visų kitų duomenų (pavardė, pavardė gimus, ankstesnė (-ės) 
pavardė(-ės), vardai; kelionės dokumento rūšis ir numeris, jį išdavusi institucija, išdavimo ir 
galiojimo pabaigos data; informacija apie kviečiantį asmenį ar bendrovę, kurie gali apmokėti 
buvimo metu patirtas gyvenimo išlaidas, nuotraukos) naudojimas būtų nebūtinas ir 
neproporcingas.

Pakeitimas 41
13 straipsnio 2 dalies a punktas

a) prašymo numeris; Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. 13 straipsnio 2 dalies ir naujos 13 straipsnio 2 b dalies pakeitimų pagrindimus. 

Pakeitimas 42
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13 straipsnio 2 dalies b punktas

b) 6 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyti 
duomenys;

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. 13 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą. Naudoti pavardę, pavardę gimus, ankstesnę 
(-es) pavardę (-es) ir vardus ne tik nebūtina, bet kartu tai gali sudaryti galimybę rengti 
įvairiausias „slaptų duomenų paieškos ekspedicijas“ vien todėl, kad vardas jau žinomas (o 
vizos numeris nežinomas). Likusieji 6 straipsnio 4 dalies a punkte numatyti duomenys (lytis ir 
gimimo data, vieta ir šalis) turėtų būti naudojami tik tuo atveju, jei prašytojas negali pateikti 
anksčiau išduotos vizos įklijos (žr. naują 13 straipsnio 2 a punktą).

Pakeitimas 43
13 straipsnio 2 dalies c punktas

c) kelionės dokumente pateikti duomenys, 
nurodyti 6 straipsnio 4 dalies c punkte;

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. 13 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą. Kelionės dokumento numeris ir rūšis, jį 
išdavusi institucija ir išdavimo ir galiojimo pabaigos data nėra būtini duomenys, norint 
patekti į sistemą, nes tam pakanka vizos įklijos numerio.

Pakeitimas 44
13 straipsnio 2 dalies d punktas

d) 6 straipsnio 4 dalies f punkte nurodyto 
asmens vardas, pavardė ir bendrovės 
pavadinimas;

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. 13 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą. Šių duomenų naudojimas yra visiškai 
neproporcingas, jei tikslas yra pažiūrėti, ar konkretus asmuo anksčiau kreipėsi dėl vizos 
išdavimo; be to, tarp šių duomenų ir kreipimosi dėl vizos išdavimo nėra jokio tiesioginio 
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ryšio.

Pakeitimas 45
13 straipsnio 2 dalies e punktas

e) nuotraukos; Išbraukta.

Pagrindimas

Ir EDAPP savo nuomonėje (p. 12) ir LIBE komitetas, atlikęs biometrijos studijas 
(„Biometrija prie sienų: poveikio visuomenei įvertinimas“, Perspektyvių technologijų tyrimų 
institutas (angl. IPTS), p. 106–111), priėjo prie išvados, kad veido atpažinimo technologija 
dar nėra pakankamai išvystyta, todėl nuotraukų negalima naudoti kaip identifikavimo 
priemonės (lyginimas „vienas su daugeliu“) didelės apimties duomenų bazėse – jos neduoda 
patikimų rezultatų. Todėl nuotraukos yra sistemingai naikinamos kaip paieškos kriterijus 
identifikuojant, bet išliks kaip priemonė asmens tapatybei patikrinti (lyginimas „vienas su 
vienu“).

Patobulėjus veido atpažinimo technologijai, Komisija galės pateikti pasiūlymą iš dalies 
pakeičiantį šį reglamentą.

Pakeitimas 46
13 straipsnio 2 dalies f punktas

f) pirštų atspaudai; Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. 13 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą. Nėra jokio pagrindo naudoti pirštų 
atspaudus šiame etape, nes pakanka vizos įklijos numerio. Pirštų atspaudai bus naudojami 
kaip paieškos kriterijus tik tuo atveju, jei prašytojas negalės pateikti anksčiau išduotos vizos 
įklijos (nauja 13 straipsnio 2 a dalis).

Pakeitimas 47
13 straipsnio 2 dalies g punktas

g) anksčiau išduotos vizos įklijos numeris. Išbraukta.
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Pagrindimas

Žr. 13 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą. Šis tekstas pateiktas 13 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 48
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Jei prašytojas negali pateikti anksčiau 
išduotos vizos įklijos, šio straipsnio 
1 dalyje nurodytais tikslais 
kompetentingai vizų institucijai turi būti 
suteikta teisė atlikti VIS šių duomenų 
paiešką: 
a) prašytojo pirštų atspaudai, lytis, 
gimimo data, vieta ir šalis;
b) prašytojo pavardė, pavardė gimus, 
ankstesnė (-ės) pavardė (-ės), vardai, jo 
(jos) lytis, gimimo data, vieta ir šalis, 
pagal 6 straipsnio 1a dalį. 

Pagrindimas

Žr. 13 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 49
13 straipsnio 2 b dalis (nauja)

2b. Vizos prašymo nagrinėjimo 
laikotarpiu kompetentingai vizų 
institucijai suteikiama teisė atlikti VIS 
prašymo numerio paiešką.

Pagrindimas

Jei prašytojas turi ateiti į konsulatą kelis kartus (pavyzdžiui, atnešti kitus prašomus 
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dokumentus), turi būti sudaryta galimybė patekti į VIS naudojant prašymo numerį.

Pakeitimas 50
13 straipsnio 2 c dalis (nauja)

2c. Jei prašytojas pareiškia, kad jo 
prašymas buvo atmestas klaidingai, 
taikoma 6 straipsnio 1 b dalyje nurodyta 
procedūra.

.

Pagrindimas

Žr. 6 straipsnio 1b dalies (nauja) pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 51
13 straipsnio 3 dalis

3. Jeigu vieno ar kelių 2 dalyje nurodytų 
duomenų paieška rodo, kad duomenys apie 
prašytoją yra įregistruoti į VIS, vizų 
institucijai išimtinai 1 dalyje nurodytais 
tikslais suteikiamas priėjimas prie prašymo 
bylos ir prijungtos (-ų) prašymo bylos (-ų).

3. Jeigu 2, 2a, 2b arba 2c dalyse nurodytų 
duomenų paieška rodo, kad duomenys apie 
prašytoją yra įregistruoti į VIS, vizų 
institucijai išimtinai 1 dalyje nurodytais 
tikslais suteikiamas priėjimas prie prašymo 
bylos ir pagal 5 straipsnio 3 ir 4 dalis prie 
jos prijungtos (-ų) prašymo bylos (-ų).

Pagrindimas

Pirma dalis: šie pakeitimai būtini siekiant suderinti šio straipsnio tekstą su kitais 13 
straipsnio pakeitimais. 

Antra dalis: žr. 3 straipsnio 1 dalies d punkto pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimas 52
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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1a. Statistikoje ir ataskaitose gali būti 
naudojami tik tie duomenys, pagal 
kuriuos negalima identifikuoti prašytojų.

Pagrindimas

Turi būti aiškiai nurodyta, kad ataskaitose ir statistikoje naudojamų duomenų pobūdis negali 
būti toks, kad būtų galima identifikuoti atskirus prašytojus.

Pakeitimas 53
15 straipsnio 2 punktas

2) kompetentingos institucijos; 2) kompetentinga institucija, kuriai buvo 
pateiktas prašymas vizai gauti, ir jos 
buveinės vieta;

Pagrindimas

Terminas „kompetentingos institucijos“ yra pernelyg neapibrėžtas, kai kalbama apie 
ataskaitas ir statistiką. Reikia aiškiai nurodyti, kad ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais 
domina ta kompetentinga institucija, kuriai buvo pateiktas prašymas vizai gauti (pvz., kuris 
konsulatas?) ir jos buveinės vieta.

Pakeitimas 54
15 straipsnio 9 punktas

9) kompetentinga institucija ir sprendimo
dėl atsisakymo patenkinti bet kokį 
ankstesnį vizos prašymą priėmimo data.

9) kompetentinga institucija, įskaitant jos 
buveinės vietą, kuri atsisakė patenkinti 
vizos prašymą, ir atsisakymo data.

Pagrindimas

Žr. 15 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą. Terminas „ankstesnis“ buvo išbrauktas, nes 
jis nebūtinas.
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Pakeitimas 55
16 straipsnio pavadinimas

Duomenų naudojimas vizų tikrinimui Duomenų naudojimas vizų tikrinimui 
išorinės sienos kontrolės punktuose

Pagrindimas

Pranešėja mano, kad 16 straipsnis turėtų būti taikomas tik tada, kai VIS duomenys gali būti 
panaudoti tikrinant vizas išorinės sienos kontrolės punktuose; neturėtų būti įtraukta galimybė 
tikrinti vizas valstybių narių teritorijoje. Pastarąją veiklą reglamentuoja 17 straipsnis. Taip 
siekiama aiškiai nurodyti, kurios institucijos turės prieigą prie VIS ir kokiu tikslu. Taip pat žr. 
16 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 56
16 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentingos institucijos, atlikdamos 
patikrinimus prie išorinių sienų ir valstybės 
narės teritorijoje, gali atlikti toliau 
nurodytų duomenų paiešką tik tam, kad 
patikrintų asmens tapatybę ir (arba) vizos 
autentiškumą:

a) 6 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyti 
duomenys;
b) duomenys apie kelionės dokumentą, 
nurodyti 6 straipsnio 4 dalies c punkte;
c) nuotraukos;
d) pirštų atspaudai;
e) vizos įklijos numeris.

1. Kompetentingos sienos kontrolės 
institucijos, atsakingos už vizų tikrinimą 
prie išorinių sienų, gali pasinaudoti veido 
atvaizdo ir pirštų atspaudų duomenimis, 
saugomais laikmenose, kurias nustato 
Reglamentas 2005/XX/EB [iš dalies 
pakeičiantis Reglamentą (EB) 1683/95, 
nustatantį vienodą vizų formą] tik tam, 
kad patikrintų asmens tapatybę ir (arba) 
vizos autentiškumą.

Pagrindimas
Specifiniu sienos kontrolės atveju sienos kontrolės pareigūnas turi patikrinti, ar vizą 
privalantis turėti keliaujantis asmuo ją turi ir ar ši viza yra autentiška (t. y. ar išduota būtent 
tam asmeniui). Identifikavimo proceso esmė (žr. apibrėžimą, pateiktą 2 straipsnio 10 dalyje): 
ar asmuo, stovintis priešais sienos apsaugos pareigūną, yra tas, kuriam išduota ši viza? Šiuo 
tikslu prieiga prie centrinės duomenų bazės nėra būtina. Pakanka, kad identifikavimui 
reikalingi duomenys būtų saugomi vizoje arba atskiroje kortelėje esančiame 
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mikroprocesoriaus luste. Taikant proporcingumo principą, reikalaujama pasirinkti mažiausią 
galimą įsikišimą užtikrinantį būdą. Toks sprendimas taip pat siūlomas 29 straipsnyje DG 
pateiktoje nuomonėje dėl VIS ir EDAPP nuomonėje (p. 11). Tokią pačią decentralizuotai 
saugomų identifikavimo duomenų koncepciją remia Europos Taryba („Konvencijos Nr. 108 
principų taikymo renkant ir tvarkant biometrinius duomenis pažangos ataskaita“; p. 26).
Šis sprendimas suteiktų ir papildomų pranašumų. Jis leistų sumažinti VIS naudotojų ir 
prieigos vietų skaičių, kartu sumažėtų sąnaudos, personalo mokymo poreikis ir netinkamo 
duomenų bazės panaudojimo rizika.
Šį sprendimą pirmoji buvo pasiūliusi Komisija (KOM(2003)558). Tačiau šiuo metu procedūra 
yra sustabdyta, nes buvo susidurta su techninėmis problemomis (konkrečiai – viename pase 
esančių kelių vizų duomenys prieštaravo vieni kitiems). Taip pat bandoma įrodyti, kad 
įgyvendinant decentralizuoto duomenų saugojimo sprendimą, atsiras papildomų sąnaudų (dėl 
lustų) ir patikrinimas prie sienos gali užtrukti ilgiau negu naudojant centrinės duomenų bazės 
duomenis, kurie vis tiek bus reikalingi kaip dubliuojantys. Kita vertus, parodžius 
suinteresuotumą, turėtų būti įmanoma išspręsti technines problemas. Lusto kaina yra išties 
menka, palyginus su išlaidomis konsulatų, sienos perėjimo punktų ir visų kitų institucijų 
įranga. Be to, bus sutaupyta lėšų, nes ne visose pasienio kontrolės kabinose turės būti įrengta 
prieiga prie centrinės VIS.
Ir dar panaikinta nuoroda į „tikrinimą valstybės narės teritorijoje“. Už šį tikrinimą bus 
atsakingos imigracijos institucijos.

Pakeitimas 57
16 straipsnio 2 dalis

2. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytų 
duomenų paieška rodo, kad duomenys 
apie prašytoją yra įregistruoti į VIS, 
kompetentingai institucijai suteikiama 
galimybė tik 1 dalyje nustatytu tikslu 
patikrinti toliau nurodytus prašymo bylos, 
taip pat prijungtos (-ų) grupės narių 
prašymo (-ų) bylos (-ų) duomenis:

a) informacija apie padėtį ir duomenys, 
paimti iš prašymo blanko, nurodyti 6 
straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 7 straipsnyje;
b) nuotraukos;
c) pirštų atspaudai;
d) įvesti duomenys apie bet kokią 
anksčiau išduotą, panaikintą, atšauktą ar 
pratęstą vizą.

2. Tuo atveju, jei atsiranda abejonių, 
siekiant nustatyti patikimesnę sąsają tarp 
vizos turėtojo ir vizos, kompetentingos 
sienos kontrolės institucijos naudoja 
prašytojo pirštų atspaudus.
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Pagrindimas
Pageidautina nustatyti, kad šiuo metu atliekant patikrinimą prie sienos biometriniai 
duomenys nebūtų naudojami kiekvienu atveju, nes tai pernelyg ilgai užtruktų, o tik tuomet, kai 
kyla abejonių.

Pakeitimas 58
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės nustato po vieną VIS 
prieigos vietą kiekviename įgaliotame 
sienos perėjimo punkte, apie kurį jos 
pranešė Komisijai pagal Reglamento 
[...sienų kodai] 34 straipsnio 1 dalies b 
punktą tik tam, kad patikrintų asmens 
tapatybę ir (arba) vizos autentiškumą, kai 
negalima pasinaudoti Reglamentu 
2005/XX/EB [iš dalies pakeičiančiu 
Reglamentą (EB) 1683/95, nustatantį 
vienodą vizų formą] nustatyta duomenų 
saugojimo laikmena. Atlikti vizos įklijos 
numerio paiešką VIS turi teisę tik tam 
tikras specialiai apmokytų sienos 
apsaugos pareigūnų skaičius. 

Pagrindimas
Kiekviename sienos perėjimo punkte būtina turėti vieną prieigos prie VIS vietą, kur būtų 
galima patikrinti duomenis tuo atveju, jei lustas ar lustinė kortelė neveiktų. Šiuo atveju, norint 
patekti į duomenų bazę, pakanka vizos įklijos numerio.

Pakeitimas 59
16 straipsnio 2 b dalis (nauja)

2b. Jei 2a dalyje minima paieška rodo, 
kad prašytojo duomenys yra užregistruoti 
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VIS, kompetentingos sienos kontrolės 
institucijos turi teisę pasinaudoti 6 
straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytais 
duomenimis tik šio straipsnio 2a dalyje 
nurodytu tikslu.

Pagrindimas
Antrame etape sienos kontrolės institucija turi turėti galimybę pasinaudoti tais pačiais 
duomenimis, kurie saugomi duomenų saugojimo laikmenoje.

Pakeitimas 60
17 straipsnio pavadinimas

Duomenų naudojimas identifikuojant ir 
grąžinant nelegalius imigrantus 

Duomenų naudojimas identifikuojant 
nelegalius imigrantus 

Pagrindimas

Prie VIS tikslų neturėtų būti priskiriamas nelegalių imigrantų grąžinimo palengvinimas – tik 
jų identifikavimas. Šis klausimas turėtų būti sprendžiamas remiantis Grąžinimo direktyva.

Pakeitimas 61
17 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentingos imigracijos institucijos 
gali atlikti toliau nurodytų duomenų 
paiešką tik tam, kad identifikuotų ir 
grąžintų nelegalius imigrantus:
a) 6 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyti 
duomenys;
b) nuotraukos;

c) pirštų atspaudai;

1. Kompetentingos imigracijos institucijos 
gali atlikti toliau nurodytų duomenų 
paiešką tik tam, kad identifikuotų 
nelegalius imigrantus:
a) jei asmuo turi vizą – vizos įklijos 
numeris;
b) jei asmuo neturi vizos: 

a) jo (jos) pirštų atspaudai, lytis, 
gimimo data, vieta ir šalis;
b) jo (jos) pavardė, pavardė gimus, 
ankstesnė (-ės) pavardė (-ės), 
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vardai, jo (jos) lytis, gimimo data, 
vieta ir šalis, pagal 6 straipsnio 1a 
dalį. 

Jei prašytojas pareiškia, kad jo prašymas 
buvo atmestas klaidingai, taikoma 6 
straipsnio 1b dalyje nurodyta procedūra.

Pagrindimas

Prie VIS tikslų neturėtų būti priskiriamas nelegalių imigrantų grąžinimo palengvinimas – tik 
jų identifikavimas.

Dėl kitų šio straipsnio pakeitimų pranešėja mano, kad nereikėtų atmesti galimybės, kad 
asmuo, kurį kompetentingos institucijos nori identifikuoti, gali turėti kelionės dokumentą su 
viza, todėl derėtų aiškiai atskirti šį atvejį nuo atvejo, kai asmuo neturi kelionės dokumento ir 
jame įklijuotos vizos.

Pirmuoju atveju vizos įklijos numeris yra laikomas tinkamu ir pakankamu kriterijumi, norint 
patekti į VIS. Tuo atveju, jei asmuo neturi kelionės dokumento, pranešėjos nuomone, norint 
patikrinti, ar šis asmuo užregistruotas į VIS, pakanka asmens pirštų atspaudų, lyties ir 
gimimo datos, vietos ir šalies (o asmenims, kurių duomenų neįmanoma įtraukti į bazę, 
taikoma naujoje 6 straipsnio 1a dalyje numatyta procedūra). Kiti 6 straipsnio 4 a dalyje 
minimi duomenys nėra būtini nei vienu iš šių atvejų. Nuotraukos yra sistemingai naikinamos 
kaip paieškos kriterijus identifikuojant, bet išliks kaip priemonė asmens tapatybei nustatyti 
(lyginimas „vienas su vienu“) (taip pat žr. 13 straipsnio 2 dalies e punkto pakeitimą).

Dėl naujos punkte iii nurodytos procedūros žr. naujos 6 straipsnio 1 b dalies pakeitimo 
pagrindimą.

Pakeitimas 62
17 straipsnio 2 dalies įvadinė pastraipa

2. Jeigu vieno ar kelių 1 dalyje nurodytų 
duomenų paieška rodo, kad duomenys apie 
prašytoją yra įregistruoti VIS, 
kompetentingai institucijai suteikiama 
galimybė tik 1 dalyje nustatytais tikslais
peržiūrėti toliau nurodytus prašymo bylos 

2. Jeigu 1 dalyje nurodytų duomenų 
paieška rodo, kad duomenys apie prašytoją 
yra įregistruoti VIS, kompetentingai 
imigracijos institucijai suteikiama 
galimybė tik 1 dalyje nustatytu tikslu
peržiūrėti toliau nurodytus prašymo bylos 
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ir prijungtos (-ų) prašymo (-ų) bylos (-ų) 
duomenis:

ir pagal 5 straipsnio 3 ir 4 dalis prie jos 
prijungtos (-ų) prašymo bylos (-ų) 
duomenis:

Pagrindimas

Pakeista, siekiant suderinti su 17 straipsnio 1 dalies ir 3 straipsnio 1 dalies d punkto 
pakeitimais. Žr. atitinkamus pagrindimus.

Pakeitimas 63
17 straipsnio 2 dalies b punktas

b) iš prašymo blanko paimti duomenys, 
nurodyti 6 straipsnio 4 dalyje ir
7 straipsnyje;

b) iš prašymo blanko paimti duomenys, 
nurodyti 6 straipsnio 4 dalyje;

Pagrindimas

Nėra jokios būtinybės naudotis 7 straipsnyje nurodytais duomenimis, nes informacija apie 
padėtį, 6 straipsnio 4 dalyje nurodyti duomenys ir nuotraukos yra tinkamos ir pakankamos 
asmens identifikavimo priemonės.

Pakeitimas 64
17 straipsnio 2 dalies d punktas

d) įvesti duomenys apie bet kokią 
anksčiau išduotą, neišduotą, atšauktą, 
panaikintą ar pratęstą vizą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Prie naujame 1b straipsnyje minimos VIS teikiamos naudos nereikėtų priskirti grąžinimo 
palengvinimo. Šiame punkte nurodyti duomenys būtų reikalingi tik minėtu tikslu. Šis 
klausimas turėtų būti sprendžiamas remiantis Grąžinimo direktyva.

Pakeitimas 65
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18 straipsnio 1 dalies a punktas

a) 6 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyti 
duomenys;

a) prašytojo pirštų atspaudai, lytis, gimimo 
data, vieta ir šalis;

Pagrindimas

Žr. 13 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pranešėja mano, kad 18 straipsnyje nurodytu atveju duomenų bazę atidarantys „raktai“ 
turėtų būti pirštų atspaudai, lytis ir gimimo data, vieta ir šalis. Naudoti kitus 6 straipsnio 4 
dalies a punkte minimus duomenis ne tik nebūtina, bet kartu tai gali sudaryti galimybę rengti 
įvairiausias „slaptų duomenų paieškos ekspedicijas“ vien todėl, kad, pavyzdžiui, vardas jau 
žinomas (o pirštų atspaudai nežinomi). Pranešėja mano, kad tik griežtai apribota sistema, 
kuri remiasi „rasta – nerasta“ principu (kaip „Eurodac“ sistema, naudojama nustatant už 
prieglobsčio prašymo nagrinėjimą atsakingą valstybę narę), galėtų būti tinkama ir 
proporcinga.

Pakeitimas 66
18 straipsnio 1 dalies b punktas

b) nuotraukos; b) prašytojo pavardė, pavardė gimus, 
ankstesnė (-ės) pavardė (-ės), vardai, jo 
(jos) lytis, gimimo data, vieta ir šalis, 
pagal 6 straipsnio 1a dalį; 

Pagrindimas

Nuotraukos yra sistemingai naikinamos kaip paieškos kriterijus identifikuojant (taip pat žr. 13 
straipsnio 2 dalies e punkto pakeitimo pagrindimą). Iš 18 straipsnio jos taip pat yra 
išbrauktos kaip asmens tapatybės identifikavimo priemonė (žr. 18 straipsnio 2 dalies e punkto 
pakeitimo pagrindimą).

Asmenų, kurių duomenų neįmanoma įtraukti į bazę, atveju taikoma naujoje 6 straipsnio 1a 
dalyje numatyta procedūra. Taip pat žr. 18 straipsnio 1 dalies a punkto pakeitimo 
pagrindimą.

Pakeitimas 67
18 straipsnio 1 dalies c punktas
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c) pirštų atspaudai; Jei prašytojas pareiškia, kad jo prašymas 
buvo atmestas klaidingai, taikoma 
6 straipsnio 1b dalyje nurodyta procedūra.

Pagrindimas

Nuoroda į pirštų atspaudus įtraukta į 18 straipsnio 1 dalies a punktą.

Dėl naujos procedūros žr. 6 straipsnio 1b dalies (nauja) pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 68
18 straipsnio 2 dalis

2. Jeigu vieno ar kelių 1 dalyje nurodytų 
duomenų paieška rodo, kad VIS sistemoje 
yra užregistruota išduota viza, kurios 
galiojimo laikas baigiasi likus ne daugiau 
kaip šešiems mėnesiams iki prieglobsčio 
prašymo datos, ir (arba) pratęsta viza, 
kurios galiojimo laikas baigiasi likus ne 
daugiau kaip šešiems mėnesiams iki 
prieglobsčio prašymo datos, kompetentinga 
institucija gali tik 1 dalyje nustatytu tikslu 
peržiūrėti toliau nurodytus duomenis apie 
tokią vizą:

2. Jeigu 1 dalyje nurodytų duomenų 
paieška rodo, kad VIS sistemoje yra 
užregistruota išduota viza, kurios galiojimo 
laikas baigiasi likus ne daugiau kaip 
šešiems mėnesiams iki prieglobsčio 
prašymo datos, ir (arba) pratęsta viza, 
kurios galiojimo laikas baigiasi likus ne 
daugiau kaip šešiems mėnesiams iki 
prieglobsčio prašymo datos, kompetentinga 
prieglobsčio institucija gali tik 1 dalyje 
nustatytu tikslu peržiūrėti toliau nurodytus 
duomenis apie tokią vizą:

Pagrindimas

Pakeista, siekiant užtikrinti nuoseklumą su 18 straipsnio 1 dalies pakeitimais.

Pakeitimas 69
18 straipsnio 2 dalies a punktas

a) vizą išdavusi arba pratęsusi institucija; a) vizą išdavusi arba pratęsusi valstybė 
narė ir duomenys apie tai, ar sprendimas 
išduoti vizą buvo priimtas kitos valstybės 
narės vardu;
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Pagrindimas

Būtina aiškiai nurodyti, kad 18 straipsnyje nurodytu tikslu išduoti arba pratęsti vizą yra 
suinteresuota atitinkama valstybė narė, o ne šiuos veiksmus atliekanti institucija. Be to, labai 
svarbu žinoti, ar viza buvo išduota kitos valstybės narės vardu, nes ši tokiu atveju tampa 
atsakinga už prieglobsčio prašymų nagrinėjimą. Šie pakeitimai atitinka BKI II dalies 1.2 
punktą (p. 17) bei „Dublinas II“ reglamento 9 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 70
18 straipsnio 2 dalies e punktas

e) nuotraukos; Išbraukta.

Pagrindimas

„Dublinas II“ reglamento įgyvendinimui nuotraukos nėra reikalingos kaip duomenys, minimi 
šio straipsnio 2 dalies a, b, c ir d punktuose. Taip pat žr. 18 straipsnio 1 dalies b punkto 
pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 71
19 straipsnis

19 straipsnis
Duomenų naudojimas nagrinėjant 

prieglobsčio prašymą

Išbraukta.

1. Kompetentingos prieglobsčio 
institucijos gali, remdamosi Reglamentu 
(EB) Nr. 343/2003, atlikti toliau nurodytų 
duomenų paiešką tik tam, kad išnagrinėtų 
prieglobsčio prašymą:
a) 6 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyti 
duomenys;
b) nuotraukos;
c) pirštų atspaudai.
2. Jeigu vieno ar kelių 1 dalyje nurodytų 
duomenų paieška rodo, kad duomenys 
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apie prašytoją yra įregistruoti VIS, 
kompetentinga institucija gali tik 1 dalyje 
nustatytu tikslu peržiūrėti toliau 
nurodytus prašymo bylos ir prijungtos (-ų) 
prašymo (-ų) bylos (-ų) duomenis:
a) informacija apie padėtį ir institucija, 
kuriai buvo pateiktas prašymas;
b) iš prašymo blanko paimti duomenys, 
nurodyti 6 straipsnio 4 dalyje ir 7 
straipsnyje;
c) nuotraukos;
d) įvesti duomenys apie bet kokią 
anksčiau išduotą, neišduotą, panaikintą, 
atšauktą ar pratęstą vizą arba apie 
atsisakymą nagrinėti prašymą.

Pagrindimas

Vizų duomenys tam tikrais atvejais iš tikrųjų gali būti naudingi prašytojo patikimumui 
patikrinti. Tačiau ši funkcija turi būti išbraukta dėl dviejų pagrindinių priežasčių: 1) 
Prieglobsčio prašymą reikia nagrinėti siekiant nustatyti, ar asmuo kokioje nors šalyje nėra 
persekiojamas baudžiamąja tvarka. Kartais būna, kad prieglobsčio prašytojai pateikia 
neteisingą ar klaidinančią informaciją paduodami prašymą dėl vizos, jei jiems tai yra 
vienintelis būdas išvykti iš jų kilmės šalių ir keliauti į užsienį siekiant paduoti prieglobsčio 
prašymą. JTVPK mano, kad „neteisingi teiginiai savaime nėra priežastis atsisakyti suteikti 
pabėgėlio statusą, prašymą nagrinėjantis asmuo privalo įvertinti tokius teiginius 
atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes“ (žr. JTVPK pabėgėlio statuso nustatymo procedūrų 
ir kriterijų vadovą, p. 199). Priėjimas prie VIS gali lemti, kad prieglobsčio prašymus 
nagrinėjanti institucija, nagrinėdama prieglobsčio prašymą, per daug akcentuos šiuos 
duomenis. Yra pavojus, kad tai taps pagrindinis kriterijus, pagal kurį bus atmetami 
prieglobsčio prašymai. Dėl šių priežasčių pats JTVPK 2005 m. lapkričio 8 d. išsiųstame 
laiške rekomendavo naudoti VIS duomenis tik siekiant nustatyti, kuri valstybė narė yra 
atsakinga už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą (18 straipsnis).

2) Nėra reikalo naudotis VIS, kadangi valstybės narės jau turi procedūrą, leidžiančią 
elektroniniu būdu keistis prieglobsčio prašytojų vizų duomenimis, būtent per DubliNET 
(Reglamento 343/2003 (Dublinas II) 21 straipsnio 1 dalies b punktas, 21 straipsnio 2 dalies 
e punktas, 21 straipsnio 3 dalis; Reglamento 1560/2003 18 straipsnis). Be to, priėjimas prie 
VIS 18 straipsnyje minimu tikslu leistų įvardyti valstybę narę, atsakingą už prieglobsčio 
prašymo nagrinėjimą. Tai leistų kompetentingoms institucijoms kreiptis į tą valstybę narę 
reikiamos informacijos. Nėra įtikinančio argumento, kodėl tai nebūtų pakankama. Nėra 
konkretaus poreikio, kad ši informacija, nagrinėjant prieglobsčio prašymą, būtinai turėtų būti 
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teikiama skubiai. DubliNET procedūra taip pat nėra sudėtinga. Tad priėjimas prie VIS šiam 
tikslui nebūtų proporcingas.

Pakeitimas 72
19 a straipsnis (naujas)

19a straipsnis
Neteisėtas duomenų naudojimas

Bet koks duomenų naudojimas, 
neatitinkantis 13 ir 18 straipsnių 
nuostatų, laikomas neteisėtu pagal 
valstybių narių teisę.

Pagrindimas

Remiantis 14 konstatuojamąja dalimi, taikoma duomenų apsaugos direktyva 95/46. Tos 
direktyvos 13 straipsnyje valstybėms narėms numatyta galimybė imtis teisėkūros priemonių 
apriboti savo nustatytų įsipareigojimų ir teisių apimtį, kai toks apribojimas yra reikalinga 
priemonė apsaugoti kitus svarbius interesus (pvz., nacionalinio saugumo, gynybos, 
visuomenės saugumo). Šiuo atveju tai turi būti netaikoma.

Pakeitimas 73
20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Kiekviena prašymo byla saugoma VIS 
sistemoje penkerius metus, neatmetant 
duomenų naikinimo, kaip nurodyta 21 bei 
22 straipsniuose, ir įrašų saugojimo, kaip 
nurodyta 28 straipsnyje.

1. Kiekviena prašymo byla saugoma VIS 
sistemoje daugiausiai penkerius metus, 
neatmetant duomenų naikinimo, kaip 
nurodyta 21 bei 22 straipsniuose, įrašų 
saugojimo, kaip nurodyta 28 straipsnyje, ir 
konkrečių 1a ir 1b dalyse numatytų 
saugojimo laikotarpių.

Pagrindimas

Penkeri metai turi būti maksimalus duomenų saugojimo laikotarpis. 

29 straipsnyje DG pateiktoje nuomonėje pabrėžiama, jog svarbu nustatyti selektyvesnius 
saugojimo laikotarpius. To reikia siekiant atsižvelgti į skirtingą galinčią susidaryti padėtį, ir 
skirtingus vizų, kurios gali būti išduotos, tipus. Pagrindinis tikslas yra užtikrinti duomenų 
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saugojimo tam tikrais laikotarpiais teisingumą.

Pakeitimas 74
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Taikomi tokie konkretūs saugojimo 
laikotarpiai:
a) jei buvo išduota viza – vieneri metai;
b) jei buvo atsisakyta išduoti vizą dėl 
pagrindų, minimų 10 straipsnio 2 dalies a, 
b arba d punktuose, – penkeri metai;
c) jei buvo atsisakyta išduoti vizą dėl 
pagrindo, minimo 10 straipsnio 2 dalies 
c punkte, – treji metai;
d) tranzitinės vizos ar oro uosto 
tranzitinės vizos atveju – šeši mėnesiai.

Pagrindimas

Vienerių ir penkerių metų laikotarpiai numatyti dabartiniame acquis teisyne – (jie atitinka 
BKI VII dalies 2 punktą).

Duomenų dėl atsisakymo išduoti vizą, grindžiamų ŠIS įspėjimu, saugojimo laikotarpis turi 
būti toks, kad atitiktų maksimalų saugojimo laikotarpį, taikomą ŠIS įspėjimui pačioje ŠIS (3 
metai užsieniečiams, kuriems nebuvo leista atvykti). Šių ŠIS duomenų laikymas VIS ilgesnį 
laikotarpį pažeistų duomenų pakartotinio patikrinimo ir ištrynimo iš ŠIS nuostatas (žr. 
straipsnyje 29 DG pateiktą nuomonę, p. 19). 

Tranzitinės vizos atveju neproporcinga laikyti duomenis ilgiau nei šešis mėnesius.

Pakeitimas 75
20 straipsnio 1 b dalis (nauja)

1b. Dažnai teikiantys prašymus prašytojai 
gali prašyti saugoti jų duomenis penkerius 
metus.
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Pagrindimas

Kaip pabrėžiama straipsnyje 29 DG, galima nustatyti specialų kriterijų dažnai keliaujantiems 
asmenims siekiant pagreitinti prašymo nagrinėjimo procesą.

Pakeitimas 76
20 straipsnio 2 dalis

Pasibaigus šio straipsnio 1 dalyje
nuodytam laikotarpiui, VIS automatiškai 
panaikina prašymo bylą ir nuorodą (-as) į 
šią bylą.

Pasibaigus šio straipsnio 1, 1a ir 1b dalyse
nuodytiems laikotarpiams, VIS 
automatiškai panaikina prašymo bylą ir 
nuorodą (-as) į šią bylą, kaip nurodyta 
5 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

Pagrindimas

Kad atitiktų 20 straipsnio 1 dalies ir 3 straipsnio 1 dalies d punkto pakeitimus.

Pakeitimas 77
21 straipsnio 2 dalis

2. Jeigu kuri nors valstybė narė turi 
įrodymų, kad VIS sistemoje tvarkomi 
duomenys yra netikslūs arba kad duomenys 
joje buvo tvarkomi, nesilaikant šio 
reglamento, ji nedelsdama praneša apie tai 
atsakingai valstybei narei. Tokia 
informacija gali būti perduota, 
naudojantis VIS infrastruktūra.

2. Jeigu kuri nors valstybė narė turi 
įrodymų, kad VIS sistemoje tvarkomi 
duomenys yra netikslūs arba kad duomenys 
joje buvo tvarkomi, nesilaikant šio 
reglamento, ji naudodamasi VIS 
infrastruktūra nedelsdama praneša apie tai 
atsakingai valstybei narei ir prašo pataisyti 
duomenis.

Pagrindimas

Tai paskatins valstybes nares atlikti aktyvesnį vaidmenį kontroliuojant sistemą. Kartu, jei yra 
įpareigojimas naudotis VIS infrastruktūra, o ne skambinti, siųsti laiškus el. paštu, tuomet bent 
jau galima būti tikram, kad informacija nedings.
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Pakeitimas 78
22 straipsnio 1 dalis

1. Prašymo bylos ir nuorodos, susijusios 
su prašytoju, kuris įgijo kurios nors 
valstybės narės pilietybę nesibaigus 20 
straipsnio 1 dalyje nurodytam 
laikotarpiui, nedelsiant ištrinamos iš VIS, 
kai atsakinga valstybė narė sužino, kad 
prašytojas įgijo tą pilietybę.

1. Jei nesibaigus 20 straipsnio 1, 1a ir 1b 
dalyse nurodytiems laikotarpiams 
prašytojas įgijo kurios nors valstybės narės 
pilietybę ar jo (jos) statusas buvo kitaip 
sutvarkytas, ir dėl to nebereikia su juo (ja) 
susijusius duomenis laikyti VIS, su juo 
(ja) susijusios prašymo bylos ir nuorodos, 
minimos 5 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 
nedelsiant ištrinamos iš VIS, kai atsakinga 
valstybė narė sužino, kad prašytojas įgijo tą 
pilietybę arba kad jo (jos) statusas buvo 
kitaip sutvarkytas.

Pagrindimas

Kaip pabrėžiama EDAPP (p. 11) ir straipsnyje 29 DG, duomenų ištrynimas turi būti 
užtikrintas, kai duomenys yra nebetikslūs, taip gali atsitikti ne tik dėl asmenų, kuriems 
suteikiama valstybės narės pilietybė, bet ir dėl asmenų, kuriems suteikiamas kitas normalus 
statusas, kuris nebereikalauja jų įtraukti į sistemą.

Kiti pakeitimai daromi siekiant suderinti su 20 straipsnio 1 dalies ir 3 straipsnio 1 dalies 
d punkto pakeitimais.

Pakeitimas 79
22 straipsnio 2 dalis

2. Kiekviena valstybė narė nedelsdama 
informuoja atsakingą valstybę narė, jeigu 
prašytojas įgijo jos pilietybę.

2. Kiekviena valstybė narė, naudodamasi 
VIS infrastruktūra, nedelsdama 
informuoja atsakingą valstybę narę, jeigu 
prašytojas įgijo jos pilietybę ar jo (jos) 
statusas buvo kitaip sutvarkytas, ir dėl to 
nebereikia su juo (ja) susijusius duomenis 
laikyti VIS.

Pagrindimas

Žr. 22 straipsnio 1 dalies ir 21 straipsnio 2 dalies pakeitimų pagrindimus.
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Pakeitimas 80
23 straipsnio 1 dalis

1. Komisija atsakinga už Centrinės vizų 
informacinės sistemos ir Centrinės vizų 
informacinės sistemos bei nacionalinių 
sąsajų komunikacijų infrastruktūros 
sukūrimą bei valdymą. 

1. Komisija visuomet atsakinga už 
Centrinės vizų informacinės sistemos ir 
Centrinės vizų informacinės sistemos bei 
nacionalinių sąsajų komunikacijų 
infrastruktūros sukūrimą bei valdymą. Ji 
ypač atsakinga už priežiūros darbus ir 
techninius atnaujinimus, reikalingus 
užtikrinti sklandų sistemos darbą.

Pagrindimas
Atrodo, kad reikia išsamiau nurodyti, ką tiksliai reiškia veikimo valdymas.

Pakeitimas 81
23 straipsnio 2 dalis

2. Duomenys VIS sistemoje tvarkomi 
valstybių narių vardu. 

Išbraukta.

Pagrindimas

Šios dalies formuluotė yra labai neaiški ir turi būti išbraukta. Pagrindinė mintis įtraukta į 
detalizuotą Komisijos funkciją. Išbraukti šią dalį taip pat rekomendavo EDAPP savo 
nuomonėje dėl VIS (p. 13).

Pakeitimas 82
25 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

ba) tik tinkamai įgaliotas personalas 
galėtų naudotis VIS sistemoje tvarkomais 
duomenimis užduotims pagal šį 
reglamentą atlikti;
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Pagrindimas

Nepateisinama, kad tokia nuostata taikoma tik Komisijai, o valstybėms narėms – ne.

Pakeitimas 83
25 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

ba) užtikrina, kad valstybės narės 
tinkamai įgyvendintų šį reglamentą; 

Pagrindimas

Reikia aiškiai įvardyti svarbų Komisijos vaidmenį, skatinant Komisiją net ir imtis veiksmų 
prieš valstybes nares, jei jos neteisingai taikys šį reglamentą.

Pakeitimas 84
25 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

bb) užtikrina, kad VIS visuomet būtų 
naudojamos tik geriausios esamos 
technologijos.

Pagrindimas

Remiantis Sprendimu 2004/512/EB, Komisija atsako už sistemos plėtojimą. Tačiau sukurtą 
sistemą reikia nuolat atnaujinti. Pakeitimu siekiama aiškiai nustatyti, kad tai yra Komisijos 
pareiga. Jei, pvz., atsiras naujas pasirinktos biometrinės sistemos elementas, pvz., 
efektyvesnis Automatinės pirštų atspaudų atpažinimo sistemos algoritmas, darantis mažiau 
klaidų, ši technologija turi būti įgyvendinta.

Pakeitimas 85
26 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

aa) fiziškai apsaugoti duomenis, taip pat 
ir sukuriant planus nenumatytiems 
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atvejams, skirtus apsaugoti kritinę 
infrastruktūrą;

Pagrindimas

Tai laikoma svarbia apsauga valdant galimą riziką, susijusią su sistemos infrastruktūra ir 
užtikrinant optimalų VIS saugumo lygį.

Pakeitimas 86
26 straipsnio 2 dalies c punktas

c) garantuoti, kad galima būtų patikrinti ir 
nustatyti, kokie duomenys, kada ir kieno 
buvo tvarkomi VIS sistemoje (duomenų 
registravimo kontrolė);

c) garantuoti, kad galima būtų patikrinti ir 
nustatyti, kokie duomenys, kada, kieno ir 
kokiu tikslu buvo tvarkomi VIS sistemoje 
(duomenų registravimo kontrolė);

.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad galima būtų patikrinti duomenų tvarkymo tikslą.

Pakeitimas 87
26 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

ca) užtikrinti, kad VIS būtų galima 
pasinaudoti tik turint individualią ir 
unikalią naudotojo tapatybę ir 
konfidencialų slaptažodį;

Pagrindimas

Šios priemonės rekomenduojamos ir 29 straipsnyje DG, ir EDAPP ir yra skirtos padidinti 
sistemos saugumą.
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Pakeitimas 88
26 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

cb) užtikrinti, kad institucijos, turinčios 
teisę naudotis VIS, sukurtų tikslius 
naudotojų profilius ir turėtų naujausią 
naudotojų tapatybių sąrašą, kuris būtų 
prieinamas nacionalinėms priežiūros 
institucijoms, nurodytoms 34 straipsnyje.

Pagrindimas

Ir EDAPP (Nuomonės p. 14), ir 29 straipsnyje DG (jų nuomonės p. 20) buvo pabrėžiama 
būtinybė sukurti tikslius naudotojų profilius ir išsamų naujausią naudotojų tapatybių sąrašą, 
kuris būtų prieinamas nacionalinėms priežiūros institucijoms patikrinti.

Pakeitimas 89
26 straipsnio 2 dalies g punktas

g) užkirsti kelią nesankcionuotai skaityti, 
kopijuoti, keisti ar naikinti duomenis 
perduodant juos į VIS arba iš jos 
(transportavimo kontrolė).

g) užkirsti kelią nesankcionuotai skaityti, 
kopijuoti, keisti ar naikinti duomenis 
perduodant juos į VIS arba iš jos, ypač 
naudojant deramas kodavimo priemones 
(transportavimo kontrolė).

Pagrindimas

Duomenys, skirti perduoti VIS sistema, turi būti koduojami, kad būtų neprieinami 
nesankcionuotoms trečiosioms šalims. Tai nurodyta 29 straipsnio DG nuomonėje Nr. 7/2004 
ir nuomonėje, patvirtintoje 2005 m. birželio 23 d.

Pakeitimas 90
26 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

ga) stebėti šioje dalyje minimą saugumo 
priemonių veiksmingumą (vidaus 
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auditas), remiantis 28a straipsniu.

Pagrindimas

EDAPP savo nuomonėje (p. 14) pabrėžia poreikį papildyti saugumo priemones nuostatomis 
dėl sistemingo vidaus saugumo priemonių audito. Dar galima pažymėti, kad SIS II pasiūlyme 
yra tokia pati nuostata.

Pakeitimas 91
26 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. 2 ir 3 dalyse minimos priemonės turi 
atitikti IT duomenų saugumo standartą, 
nurodytą 36 straipsnio 2 dalies b punkte.

Pagrindimas

Kaip nurodė EDAPP, siekiant įveikti galimus pavojus sistemos infrastruktūrai ir 
dalyvaujantiems asmenims, reikia imtis pakankamų saugumo priemonių. Tokios saugumo 
priemonės turi būti nuolat atnaujinamos siekiant, kad jos atitiktų naujausių technologijų 
pasiekimus. Todėl pranešėja mano, kad be 26 straipsnio 2 dalimi padarytų patobulinimų, 
remiantis komitologijos procedūra, reikia įvardyti aiškų Tarptautinį / Europos IT duomenų 
apsaugos standartą. Tai turės pranašumą, nes standartas bus lankstus, t. y., kiekvieną kartą, 
kai tik jis bus atnaujinamas (dėl technologijų vystymosi), 26 straipsniu užtikrinamas duomenų 
saugumo standartas taip pat pakils.

Pakeitimas 92
28 straipsnio 2 dalis

2. Tokie įrašai gali būti naudojami tik 
duomenų apsaugai kontroliuojant duomenų 
tvarkymo leistinumą, taip pat siekiant 
užtikrinti duomenų saugumą. Įrašai turi 
būti deramomis priemonėmis saugomi nuo 
nesankcionuoto priėjimo ir panaikinami 
praėjus vieneriems metams po 20 
straipsnio 1 dalyje minimo saugojimo 
laikotarpio pabaigos, jei jie yra 
nereikalingi jau prasidėjusioms kontrolės 
procedūroms.

2. Tokie įrašai gali būti naudojami tik 
duomenų apsaugai kontroliuojant duomenų 
tvarkymo leistinumą, siekiant užtikrinti 
duomenų saugumą ir atliekant vidaus 
auditą, remiantis 28a straipsniu. Įrašai turi 
būti deramomis priemonėmis saugomi nuo 
nesankcionuoto priėjimo ir panaikinami 
praėjus vieneriems metams po 20 
straipsnio 1, 1a ir 1b dalyse minimų
saugojimo laikotarpių pabaigos, jei jie yra 
nereikalingi jau prasidėjusioms kontrolės 
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procedūroms.

Pagrindimas

Šie įrašai turi būti saugomi ne tik siekiant kontroliuoti duomenų apsaugą ir užtikrinti 
duomenų saugumą, bet ir siekiant nuolat atlikti VIS vidaus auditą. Tai nurodė ir EDAPP savo 
nuomonės dėl VIS p. 14.

Kiti pakeitimai reikalingi siekiant užtikrinti nuoseklumą su 20 straipsnio 1 dalies pakeitimais.

Pakeitimas 93
28 a straipsnis (naujas)

28a straipsnis
Vidaus auditas

Kiekviena institucija, turinti priėjimo prie 
VIS teisę, turi turėti vidaus kontrolės 
tarnybą, privalančią užtikrinti, kad būtų 
laikomasi šio reglamento, ir tiesiogiai 
atskaitingą aukštesniam valdymo organui. 
Kiekviena institucija reguliariai siunčia 
ataskaitas 34 straipsnyje nurodytoms 
nacionalinėms priežiūros institucijoms ir 
su jomis bendradarbiauja.

Pagrindimas

EDAPP savo nuomonės dėl VIS p. 14. nurodė, kad vidaus audito ataskaitos yra labai svarbios 
taip pat ir todėl, kad jos padės efektyviai vykdyti nacionalinių priežiūros institucijų funkcijas, 
kurios galės įvardyti problemas ir susitelkti ties jomis vykdydamos vidaus audito procedūrą. 
Iš tikrųjų čia taikoma ta pati koncepcija kaip ir finansinės kontrolės atveju.

Pakeitimas 94
29 straipsnio pavadinimas

Sankcijos Baudžiamieji nusikaltimai ir sankcijos
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Pagrindimas

Sprendimas byloje C-176/03 leidžia Bendrijos teisėkūros institucijoms imtis priemonių, 
susijusių su valstybių narių baudžiamąja teise, siekiant užtikrinti, kad taisyklės, kurias ji 
nustato, būtų visiškai veiksmingos. Šiuo atveju tai ypač svarbu.

Pakeitimas 95
29 straipsnis

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už šio reglamento 
nuostatų, susijusių su duomenų apsauga, 
pažeidimus ir imasi visų būtinų priemonių, 
kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Sankcijos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša apie 
šias nuostatas Komisijai ne vėliau kaip iki 
37 straipsnio 1 dalyje nurodytos pranešimo 
dienos ir nedelsdamos praneša jai apie bet 
kokius vėlesnius su jomis susijusius 
pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už šio reglamento 
nuostatų, susijusių su duomenų saugumu 
ir apsauga, pažeidimus ir imasi visų būtinų 
priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. 
Dideli pažeidimai laikomi baudžiamaisiais 
nusikaltimais. Sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. 
Valstybės narės praneša apie šias nuostatas 
Komisijai ne vėliau kaip iki 37 straipsnio 1 
dalyje nurodytos pranešimo dienos ir 
nedelsdamos praneša jai apie bet kokius 
vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

Pagrindimas

Kaip aiškinama KOM(2004)835 pasiūlymo priedo p. 37, 29 straipsnis sukuria pareigą 
kiekvienai valstybei narei tinkamomis sankcijomis, kaip papildomu ne tik duomenų apsaugos, 
bet ir saugumo priemonių elementu, užtikrinti deramą duomenų tvarkymą ir naudojimą. Tai 
turi būti aiškiai nurodyta ir pačiame 29 straipsnyje. Be to, žr. 29 straipsnio pavadinimo 
pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 96
30 straipsnio 1 dalies įvadas

1. Atsakinga valstybė narė informuoja 
prašytojus ir 6 straipsnio 4 dalies f punkte
nurodytus asmenis apie:

1. Atsakinga valstybė narė informuoja 
prašytojus ir 7 straipsnio 7a dalyje 
nurodytus asmenis apie:
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Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant suderinti su 6 straipsnio 4 dalies f punkto pakeitimu.

Pakeitimas 97
30 straipsnio 1 dalies a punktas

a) 23 straipsnio 3 dalyje nurodyto duomenų 
valdytojo ir jo atstovo, jeigu tokio esama, 
tapatybę;

a) 23 straipsnio 3 dalyje nurodyto duomenų 
valdytojo tapatybę, įskaitant jo 
kontaktinius duomenis;

Pagrindimas

Nėra reikalo įtraukti duomenų valdytojo atstovo tapatybę, kadangi duomenų valdytojas 
visuomet būna įsikūręs Europos Sąjungos teritorijoje (EDAPP nuomonės dėl VIS p. 14). 
Tačiau siekiant užtikrinti duomenų subjektų teisių veiksmingumą reikia informuoti prašytoją 
ne tik apie duomenų valdytojo tapatybę, bet ir apie jo kontaktinius duomenis.

Pakeitimas 98
30 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

ca) duomenų saugojimo laikotarpį;

Pagrindimas

Kaip nurodyta ir EDAPP, ir straipsnyje 29 DG, turi būti laikoma, kad duomenų subjektai turi 
teisę žinoti informaciją apie duomenų saugojimo laikotarpį, kad galėtų atitinkamai derinti 
savo veiksmus.

Pakeitimas 99
30 straipsnio 1 dalies e punktas

e) priėjimo prie duomenų apie tą asmenį
teisę ir teisę taisyti tuos duomenis.

e) priėjimo prie duomenų apie tuos 
asmenis teisę ir teisę prašyti, kad netikslūs 
duomenys apie juos būtų ištaisyti arba 
kad neteisėtai tvarkomi duomenys apie 
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juos būtų panaikinti, įskaitant 
naudojimosi tomis teisėmis procedūras ir 
34 straipsnyje minimų nacionalinių 
priežiūros institucijų pareigas ir 
kontaktinius duomenis.

Pagrindimas

Pirmosios dalies pusės pakeitimai reikalingi tikslumo ir suderinimo su 31 straipsnio 2 dalimi 
tikslais. 

Duomenų subjektai taip pat turi būti informuojami apie galimybę kreiptis dėl pagalbos ar 
konsultacijos į atitinkamas priežiūros institucijas. Tai rekomendavo EDAPP.

Pakeitimas 100
30 straipsnio 2 dalis

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
informacija suteikiama prašytojui tada, kai 
iš prašymo blanko imami 6 straipsnio 4, 5 
bei 6 dalyse ir 7 straipsnyje nurodyti 
duomenys, nuotrauka ir pirštų atspaudų 
duomenys.

2. 23 straipsnio 3 dalyje nurodyta
institucija suteikia prašytojui šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją 
tada, kai iš prašymo blanko imami 6 
straipsnio 4, 5 bei 6 dalyse ir 7 straipsnyje 
nurodyti duomenys, nuotrauka ir pirštų 
atspaudų duomenys.

Pagrindimas

Kaip rekomenduojama straipsnyje 29 DG, šia nuostata turi būti aiškiau nurodyta, kad būtent 
duomenų valdytojas duomenų surinkimo metu turi suteikti prašytojui 30 straipsnyje nustatytą 
informaciją.

Pakeitimas 101
30 straipsnio 3 dalis

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
informacija teikiama 6 straipsnio 4 dalies f 
punkte nurodytiems asmenims blankuose, 
kuriuos tie asmenys turi pasirašyti, pateikę 
įrodymų apie kvietimą, lėšas ir 
apgyvendinimą.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
informacija teikiama 7 straipsnio 7a dalyje 
nurodytiems asmenims blankuose, kuriuos 
tie asmenys turi pasirašyti, pateikę įrodymų 
apie kvietimą, lėšas ir apgyvendinimą.
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Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant suderinti su 6 straipsnio 4 dalies f punkto pakeitimu.

Pakeitimas 102
31 straipsnio 1 dalis

1. Nepažeidžiant įsipareigojimo teikti kitą 
informaciją pagal Direktyvos 95/46/EB 12 
straipsnio a punktą, kiekvienas asmuo turi 
teisę gauti pranešimą apie su juo susijusius 
duomenis, kurie įrašyti į VIS, ir apie 
valstybę narę, perdavusią juos į VIS. Tokį 
priėjimą prie duomenų gali suteikti tik 
kuri nors valstybė narė.

1. Nepažeidžiant įsipareigojimo teikti kitą 
informaciją pagal Direktyvos 95/46/EB 12 
straipsnio a punktą, kiekvienas asmuo turi 
teisę gauti pranešimą apie su juo susijusius 
duomenis, kurie įrašyti į VIS, ir apie 
valstybę narę, perdavusią juos į VIS iš bet 
kurios institucijos, minimos 23 straipsnio 
3 dalyje. Kiekvieną kartą, kai asmuo 
prašo su juo susijusių duomenų, ta 
institucija siunčia prašymo kopiją 
kompetentingai nacionalinei priežiūros 
institucijai, kaip numatyta 34 straipsnyje, 
ją įtraukti į skyrių apie atitinkamą 
valstybę narę, numatytą 40 straipsnio 
2 dalyje.

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nustatyti, kad tokio pranešimo gali būti prašoma bet kurioje valstybėje narėje, 
ir kad kompetentingos institucijos šiuo atžvilgiu yra duomenų valdytojai (žr. EDAPP (p. 15) ir 
29 straipsnį DG (p. 19–20)).

Ir pirmojoje (SEC(2004)557, p. 15), ir antrojoje (SEC(2005)839, p. 14) metinėje ataskaitoje 
dėl Eurodac buvo pranešta, kad buvo atlikta daug „specialių paieškų“, o nacionalinės 
priežiūros institucijos negalėjo patvirtinti, kad tai iš tiesų buvo atvejai, kai asmenys prašė 
priėjimo prie savo pačių duomenų. Siekiant išvengti nemotyvuotų specialių paieškų, ateityje 
jos turėtų būti geriau dokumentuojamos.

Pakeitimas 103
31 straipsnio 2 dalis
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2. Kiekvienas asmuo gali paprašyti, kad 
netikslūs su juo susiję duomenys būtų 
pataisyti arba kad neteisėtai įrašyti 
duomenys būtų panaikinti. Atsakinga 
valstybė narė, laikydamasi savo įstatymų, 
kitų teisės aktų ir procedūrų, nedelsdama 
pataiso ir panaikina duomenis.

2. Kiekvienas asmuo gali paprašyti, kad 
netikslūs su juo susiję duomenys būtų 
pataisyti ir kad neteisėtai įrašyti duomenys 
būtų panaikinti. Atsakingos valstybės narės 
institucija, nurodyta 23 straipsnio 
3 dalyje, laikydamasi savo įstatymų, kitų 
teisės aktų ir procedūrų, nedelsdama 
pataiso ir panaikina duomenis.

Pagrindimas

Neteisėtai įrašytų duomenų panaikinimas turi būti duomenų valdytojo pareiga, o ne teisė. 
Kitu atveju ši nuostata pažeistų Direktyvos 95/45 6 straipsnyje nustatytus principus ir 
neatitiktų reglamento 31 straipsnio 4 dalies nuostatų. Šis panaikinimas taip pat 
rekomenduojamas 29 straipsnyje DG. Taip pat reikia aiškiai nustatyti, kad institucija, 
atsakinga už duomenų taisymą ir panaikinimą, yra duomenų valdytoja.

Pakeitimas 104
31 straipsnio 3 dalis

3. Jeigu prašymas yra adresuotas ne tai 
valstybei narei, kuri yra atsakinga, 
valstybės narės, kuriai buvo adresuotas 
prašymas, institucijos susisiekia su 
atsakingos valstybės narės institucijomis. 
Atsakinga valstybė narė patikrina duomenų 
tikslumą ir jų tvarkymo VIS sistemoje 
teisėtumą.

3. Jeigu prašymas, numatytas 31 straipsnio 
2 dalyje, yra adresuotas ne tai valstybei 
narei, kuri yra atsakinga, valstybės narės, 
kuriai buvo adresuotas prašymas, 
institucijos susisiekia su atsakingos 
valstybės narės institucijomis. Atsakinga 
valstybė narė patikrina duomenų tikslumą 
ir jų tvarkymo VIS sistemoje teisėtumą.

Pagrindimas

Reikia tiksliai nustatyti, kokie tai atvejai, kadangi pagal 31 straipsnio 1 dalį institucijų 
bendradarbiavimas nėra reikalingas ir todėl nenumatytas. Tai siūlė EDAPP savo nuomonėje 
dėl VIS, p. 15 19 išnašoje.

Pakeitimas 105
31 straipsnio 6 dalis

6. Atsakinga valstybė narė taip pat suteikia 
tam asmeniui informacijos apie veiksmus, 
kurių jis gali imtis, jei nesutinka su 

6. Atsakinga valstybė narė taip pat suteikia 
tam asmeniui informacijos apie veiksmus, 
kurių jis gali imtis, jei nesutinka su 
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pateiktu paaiškinimu. Ji informuoja, kaip 
pateikti tos valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms arba 
teismams ieškinį arba skundą, taip pat 
informuoja apie finansinę ar kitokią 
pagalbą, kuri numatyta tos valstybės narės 
įstatymuose, kituose teisės aktuose ir 
procedūrose.

pateiktu paaiškinimu. Ji informuoja, kaip 
pateikti tos valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms arba 
teismams ieškinį arba skundą, taip pat 
informuoja apie finansinę ar kitokią 
pagalbą, taip pat ir teikiamą 34 straipsnyje 
nurodytų nacionalinių priežiūros 
institucijų, kuri numatyta tos valstybės 
narės įstatymuose, kituose teisės aktuose ir 
procedūrose.

Pagrindimas

Šis papildymas siūlomas straipsnyje 29 DG, jų nuomonėje dėl VIS, p. 20.

Pakeitimas 106
32 straipsnio 1 dalis

1. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos aktyviai bendradarbiauja, 
įgyvendindamos 31 straipsnio 2, 3 ir 4 
dalyse nustatytas teises.

1. 23 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
aktyviai bendradarbiauja, tinkamai 
įgyvendindamos 31 straipsnio 2, 3 ir 4 
dalyse nustatytas teises.

Pagrindimas

Šioje vietoje kompetentingos institucijos turi būti aiškiai įvardytos.

Pakeitimas 107
34 straipsnio pavadinimas

Nacionalinė priežiūros institucija Nepriklausoma nacionalinė priežiūros 
institucija

Pagrindimas

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB 28 straipsnio 1 dalį nacionalinės 
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priežiūros institucijos, atlikdamos joms pavestas funkcijas, veikia visiškai nepriklausomai. 
Svarbu tai konkrečiai paminėti.

Pakeitimas 108
34 straipsnis

Kiekviena valstybė narė reikalauja, kad 
nacionalinė priežiūros institucija arba 
institucijos, kurios buvo įsteigtos pagal 
Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnio 1 dalį, 
savarankiškai kontroliuotų, remdamosi jos 
nacionaline teise, asmens duomenų 
tvarkymo pagal šį reglamentą toje 
valstybėje narėje, taip pat jų perdavimo į 
VIS ir iš jos, teisėtumą.

Kiekviena valstybė narė reikalauja, kad 
nacionalinė priežiūros institucija arba 
institucijos, kurios buvo įsteigtos pagal 
Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnio 1 dalį, 
savarankiškai kontroliuotų, remdamosi jos 
nacionaline teise, asmens duomenų 
tvarkymo pagal šį reglamentą toje 
valstybėje narėje, taip pat jų perdavimo į 
VIS nacionalines sąsajas ir iš jų, 
teisėtumą. Šiuo tikslu 23 straipsnio 
3 dalyje nurodytos institucijos suteikia 
visą nacionalinių priežiūros institucijų 
prašomą informaciją, ypač apie veiklą, 
vykdomą pagal 24 straipsnį ir 
25 straipsnio 1 dalį, suteikia joms priėjimą 
prie savo įrašų, minimų 28 straipsnyje, ir 
leidžia joms bet kuriuo metu patekti į savo 
patalpas.

Pagrindimas

Turi būti aiškiai paminėta, kad nacionalinės priežiūros institucijos kontroliuoja asmens 
duomenų perdavimo į VIS nacionalines sąsajas ir iš jų teisėtumą, o EDAPP kontroliuoja 
duomenų perdavimo tarp nacionalinių sąsajų ir centrinės VIS teisėtumą (žr. EDAPP, p. 15). 

Dėl duomenų valdytojų pareigos pateikti visą nacionalinių priežiūros institucijų prašomą 
informaciją, nėra priežasties taikyti tokią nuostatą tik Komisijai (35 straipsnio 3 dalis), o 
valstybėms narėms – ne.

Pakeitimas 109
35 straipsnio 2 dalis

2. Jei reikia, Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnui savo uždavinius 
atlikti aktyviai padeda nacionalinės 

2. Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas ir nacionalinės priežiūros 
institucijos aktyviai bendradarbiauja. 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
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priežiūros institucijos. pareigūnas rengia bent du posėdžius per 
metus su nacionalinėmis priežiūros 
institucijomis aptarti šio reglamento 
taikymą. Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnas padengia šių 
posėdžių išlaidas.

Pagrindimas

EDAPP ir nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimas turi būti sustiprintas ir 
struktūrizuotas siekiant padidinti bendrą priežiūros veiklos, įsteigtos šiuo reglamentu, 
veiksmingumą. Tai rekomendavo ir EDAPP savo nuomonėje dėl VIS, p. 15.

Pakeitimas 110
35 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnas kas ketverius metus
prašo nepriklausomą specializuotą 
informacinių sistemų auditorių atlikti VIS 
auditą pagal Tarptautinius informacinių 
sistemų audito standartus. Auditoriaus 
ataskaita siunčiama Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir 34 bei 
35 straipsniuose minimoms priežiūros 
įstaigoms. Išlaidos padengiamos iš bendro 
Europos Sąjungos biudžeto.

Pagrindimas

Pranešėja mano, kad sistemingas išorinis VIS auditavimas yra labai svarbus siekiant 
apsaugoti gerą sistemos veikimą.

Pakeitimas 111
35 a straipsnis (naujas)
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35a straipsnis
Personalo mokymas

Prieš suteikiant leidimus tvarkyti VIS 
esančius duomenis, institucijų, turinčių 
priėjimo prie VIS teisę, personalas 
deramai apmokomas duomenų saugumo 
ir apsaugos taisyklių ir informuojamas 
apie baudžiamuosius nusikaltimus ir 
sankcijas, nurodytas 29 straipsnyje.

Pagrindimas

Pranešėja mano, kad svarbu konkrečiai paminėti, kad visos šios institucijos privalo atlikti 
mokymus apie duomenų saugumą ir privatumą ir kad jos turi žinoti apie baudžiamuosius 
nusikaltimus ir sankcijas, nurodytas 29 straipsnyje.

Pakeitimas 112
36 straipsnio 2 dalis

2. Priemonės, būtinos 1 dalyje nurodytų 
funkcijų techniniam įdiegimui, priimamos, 
laikantis 39 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
tvarkos.

2. Šios priemonės, būtinos techniniam 
įdiegimui, priimamos, laikantis 39 
straipsnyje nustatytos tvarkos:

Pagrindimas

Dabartinis pasiūlymas neleidžia aiškiai įvardyti priemonių, kurios bus priimtos remiantis 
komitologijos procedūra, ir tai reikia padaryti šioje vietoje taip pat ir dėl skaidrumo.

Pranešėjos nuomone, komitologijos procedūra neturėtų būti taikoma klausimams, darantiems 
poveikį pagrindinėms teisėms ir asmens duomenų apsaugai. Kaip buvo pabrėžta ir EDAPP 
(p. 16.), ir 29 straipsnyje DG (p. 22), šiuos jautrius klausimus reikia priimti reglamentu, 
remiantis bendro sprendimo procedūra.

Pakeitimas 113
36 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

a) įvedimo, prašymų susiejimo, vertinimo, 
keitimo, panaikinimo, išankstinio 
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panaikinimo, saugojimo ir įrašų vertinimo 
procedūros;

Pagrindimas

Žr. 36 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą. Dėl techninių veiksmų, skirtų įgyvendinti 
šioje dalyje numatytas priemones, turi būti sprendžiama remiantis komitologijos procedūra.

Pakeitimas 114
36 straipsnio 2 dalies b punktas (naujas)

b) duomenų saugumo įgyvendinimo 
taisyklės, įskaitant IT duomenų saugumo 
standarto įvardijimą;

Pagrindimas

Žr. 36 straipsnio 2 dalies ir naujo 26 straipsnio 3 dalies a punkto pakeitimų pagrindimus.

Pakeitimas 115
36 straipsnio 2 dalies c punktas (naujas)

c) 14 straipsnyje numatytų procedūrų 
įgyvendinimas.

Pagrindimas

Žr. 36 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą. Siekiant į VIS integruoti technines centrinių 
institucijų konsultacijos funkcijas pagal Šengeno konvencijos 17 straipsnio 2 dalį (dabartinis 
VISION tinklas) ir naudoti VIS perduoti kitą informaciją konsulinio bendradarbiavimo 
pagrindu ir atsakant į prašymus dėl dokumentų, reikia imtis techninių veiksmų, ir dėl jų turi 
būti nutarta vadovaujantis komitologijos procedūra.
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Pakeitimas 116
38 straipsnio -1 dalis (nauja)

VIS pradeda veikti tik sėkmingai atlikus 
išsamų trijų mėnesių trukmės sistemos 
bandymą, kurį atlieka Komisija kartu su 
valstybėmis narėmis. Komisija apie jo 
rezultatus informuoja Europos 
Parlamentą. 

Pagrindimas

Pranešėja mano, kad toks išsamus trijų mėnesių trukmės bandymas yra esminė garantija 
užtikrinti deramą VIS sistemos veikimą. Akivaizdu, kad, jei bandymo metu kiltų didelių 
problemų, VIS neturėtų pradėti veikti.

Pakeitimas 117
39 straipsnio 1 dalis

1. Komisijai padeda komitetas, įsteigtas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 2424/2001 5 
straipsnio 1 dalį.

1. Komisijai padeda komitetas, toliau 
vadinamas „Komitetu“. Jį sudaro 
valstybių narių atstovai, o jam 
pirmininkauja Komisijos atstovas. 

Pagrindimas

Tarybos, kaip teisėkūros institucijos, teisę perduoti dalį savo įgyvendinimo galių Komisijai 
Europos Teisingumo Teismas pripažino jau 1970 m. (sprendimas Koster 25/70). Teisingumo 
Teismo sprendime taip pat buvo reikalaujama, kad taip perduodant būtų numatomi šio 
perdavimo įgyvendinimo principai ir sąlygos (pvz., įkuriant valstybių narių atstovų komitetus, 
skirtus padėti Komisijai) ir tam tikrai atvejais – teisė „atšaukti“ perdavimą. 

Šie principai buvo įtraukti į EB sutarties 202 straipsnį. Tačiau Taryba, įgyvendindama 202 
straipsnį (Komitologijos sprendime 1999/468), „pamiršo“ Europos Parlamentui pripažinti tą 
pačią „atšaukimo“ teisę aktuose, dėl kurių sprendžiama vadovaujantis bendro sprendimo 
procedūra. 
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Norėdamas pasinaudoti šia teise Europos Parlamentas turėtų ją įtraukti į patį sprendimą, 
numatantį įgyvendinimo galių perdavimą. Tai ir yra 39 straipsnio pakeitimų tikslas. Užuot 
darius nuorodą į Sprendimo 1999/468 straipsnius, pakeitimuose pakartojamas jų turinys, 
susijęs su Tarybos funkcija, ir siūlomos panašios prerogatyvos Europos Parlamentui 
(įskaitant „atšaukimo teisę“).

Pakeitimas 118
39 straipsnio 2 dalis

2. Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 
dalyje nustatytas laikotarpis yra du 
mėnesiai.

2. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos 
taisykles.

Pagrindimas

Žr. 39 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 119
39 straipsnio 3 dalis

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos 
taisykles.

3. Kai šiuo reglamentu nustatomi 
procedūriniai reikalavimai įgyvendinimo 
priemonių priėmimui, Komisijos atstovas 
pateikia šių priemonių projektą Komitetui 
ir Europos Parlamentui.
Komitetas pateikia nuomonę dėl projekto 
per laikotarpį, kurį pirmininkas gali 
nustatyti pagal klausimo skubumą, bet ne 
trumpesnį nei vienas mėnuo. Nuomonė 
pateikiama daugumos sprendimu, 
nustatytu Sutarties 205 straipsnio 
2 dalyje. Valstybių narių atstovų Komitete 
balsai įvertinami taip, kaip numatyta tame 
straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.
4. Komisija priima planuotas priemones, 
jei jos atitinka Komiteto nuomonę ir jei 
tuo laikotarpiu kompetentingas Europos 
Parlamento komitetas nepareiškia 
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prieštaravimo.
5. Kai planuotos priemonės neatitinka 
Komiteto nuomonės arba nuomonė 
nepateikiama ir kai kompetentingas 
Europos Parlamento komitetas pareiškia 
prieštaravimą, Komisija nedelsdama 
pateikia Tarybai ir Europos Parlamentui 
pasiūlymą dėl priemonių, kurių reikia 
imtis.
6. Jei trijų mėnesių nuo perdavimo 
neviršijančiu laikotarpiu pasiūlymo 
neatmeta nei Europos Parlamentas 
absoliučia savo narių balsų dauguma, nei 
Taryba kvalifikuota balsų dauguma, 
Komisija jį priima. Kitu atveju Komisija 
pateikia pakeistą pasiūlymą arba pateikia 
teisėkūros pasiūlymą remdamasi 
Sutartimi.
7. Nedarant poveikio jokioms jau 
patvirtintoms įgyvendinimo priemonėms, 
šio reglamento nuostatų, numatančių 
techninių taisyklių ir sprendimų 
priėmimą, taikymas nutraukiamas praėjus 
ketveriems metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. Komisijos pasiūlymu 
Europos Parlamentas ir Taryba Sutarties 
251 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
pratęsti atitinkamų nuostatų galiojimo 
laikotarpį ir atsižvelgdami į tą tikslą 
peržiūri tas nuostatas prieš pasibaigiant 
ketverių metų laikotarpiui.

Pagrindimas

Žr. 39 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 120
39 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Komitete dalyvauja 34 ir 35 
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straipsniuose nurodytos institucijos.

Pagrindimas

Pranešėja mano, kad nacionalinėms priežiūros institucijoms ir EDAPP turi būti suteikta 
galimybė konsultuoti dėl šio Komiteto pasirinktų sprendimų siekiant užtikrinti, kad juose būtų 
laikomasi duomenų apsaugos principų.

Pakeitimas 121
40 straipsnio 1 dalis

1. Komisija užtikrina, kad būtų įdiegtos 
sistemos, kurios kontroliuotų, kaip 
funkcionuojant VIS sistemai įgyvendinami 
jos tikslai, atsižvelgiant į rezultatus, 
veiksmingumą ir funkcionavimo kokybę.

1. Komisija užtikrina, kad būtų įdiegtos 
sistemos, kurios kontroliuotų duomenų 
tvarkymo teisėtumą ir kaip funkcionuojant 
VIS sistemai įgyvendinami jos tikslai, 
atsižvelgiant į rezultatus, veiksmingumą ir 
funkcionavimo kokybę.

Pagrindimas

Kaip nurodė EDAPP savo nuomonėje dėl VIS (p. 14), kontroliuojami ir vertinami turi būti ne 
tik rezultatai, veiksmingumas ir funkcionavimo kokybė, bet ir teisinių reikalavimų laikymasis, 
ypač duomenų apsaugos srityje. Todėl 40 straipsnio taikymo sritis išplečiama, kad apimtų ir 
šį aspektą.

Pakeitimas 122
40 straipsnio 2 dalis

2. Praėjus dvejiems metams nuo VIS 
veikimo pradžios, o vėliau kas dvejus 
metus, Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie VIS 
techninį funkcionavimą. Šioje ataskaitoje 
pateikiama informacija apie VIS 
funkcionavimo rezultatus, remiantis iš 
anksto Komisijos nustatytais kiekybiniais 
rodikliais.

2. Praėjus dvejiems metams nuo VIS 
veikimo pradžios, o vėliau kas dvejus 
metus, Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie VIS 
duomenų tvarkymo teisėtumą ir techninį 
funkcionavimą. Šioje ataskaitoje 
pateikiami 34 straipsnyje nurodytų 
nacionalinių institucijų parengti skyriai 
apie kiekvieną valstybę narę ir 
35 straipsnyje nurodyto Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
parengtas skyrius. Tuose skyriuose 
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pateikiamas 28 straipsnyje minimų įrašų 
įvertinimas. Šioje ataskaitoje taip pat 
pateikiama informacija apie VIS 
funkcionavimo rezultatus, remiantis iš 
anksto Komisijos nustatytais kiekybiniais 
rodikliais. Ją išnagrinėja Europos 
Parlamentas ir Taryba. Valstybės narės 
atsako į institucijų ta tema keliamus 
klausimus.

Pagrindimas

Ataskaitoje turi būti duomenų apsaugos ekspertų parengti skyriai, kadangi tai užtikrins labiau 
struktūrizuotą ir glaudesnį sistemoje dalyvaujančių įstaigų bendradarbiavimą. Įvairios 
institucijos bus skatinamos dirbti kartu, ir tai duos teigiamus bendro sistemos funkcionavimo 
rezultatus. Taip pat reikia pabrėžti, kad bet kurioje stadijoje informacija siunčiama iš 
nacionalinių apsaugos institucijų kitoms dalyvaujančioms šalims, todėl tai yra gera galimybė 
perduoti kitiems savo ataskaitas. Taip pat žr. 40 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 123
40 straipsnio 3 dalis

3. Praėjus ketveriems metams nuo VIS 
veikimo pradžios, o vėliau kas ketverius 
metus, Komisija pateikia bendrąjį VIS 
įvertinimą, kuriame apsvarsto tikslų 
įgyvendinimo rezultatus ir įvertina 
sistemos pagrindo tolesnį tinkamumą bei 
jos veikimo ateityje pasekmes. Komisija 
pateikia ataskaitas dėl įvertinimų Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

3. Praėjus ketveriems metams nuo VIS 
veikimo pradžios, o vėliau kas ketverius 
metus, Komisija pateikia bendrąjį VIS 
įvertinimą, kuriame apsvarsto tikslų 
įgyvendinimo rezultatus, duomenų 
tvarkymo teisėtumą ir įvertina sistemos 
pagrindo tolesnį tinkamumą bei jos 
veikimo ateityje pasekmes. Komisija 
pateikia ataskaitas dėl įvertinimų Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindimas

Žr. 40 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.
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EXPLANATORY STATEMENT

The VIS is an ambitious and far-reaching project. In order to have confidence in it, assurance 
is necessary that it is designed and constructed in a way which both meets legitimate 
objectives and ensures that respect for its rules can be effectively delivered.

I. Building the right system

1. Purpose and access

The rapporteur believes that improvement of the common visa policy should be the heart of 
the system, as demonstrated in the choice of legal bases for the proposal: Art 66 TEC 
(administrative cooperation) and Art 62.2bii TEC (rules on procedures and conditions for 
issuing short stay visas).

There is a risk that the data stored for this purpose is also considered "useful" for other 
purposes, but according to case law1 on data protection "a pressing social need" is required.

The rapporteur has consequently introduced a distinction between the VIS scheme purpose, 
namely the improvement of the common visa policy, and other "derived benefits". This 
distinction avoids putting into the system data which is not required for this purpose and 
ensures that access is granted only to those authorities which need it.

Concerning the designation of authorities with access to the VIS, the rapporteur proposes to 
clearly define them by making reference, where possible, to Community law and to limit their 
access to the VIS only to those situations where it is necessary and proportionate.

Regarding access to the VIS by border control authorities (Art 16) the rapporteur considers 
that there is no need for them to access the central database in every case. Only limited data is 
necessary to verify the identity of the person and/or the authenticity of the visa, and that can 
be stored in the visa chip2. Access to the central database would be necessary only when the 
decentralised system is inadequate. The rapporteur also considers that border control 
authorities need access to data only for checks on the visa at external border crossing points, 
since any checks within the territory are the responsibility of the immigration authorities (Art 
17).   

Concerning the access to the VIS by asylum authorities, the rapporteur believes that this 
should be granted only in order to determine the Member State responsible for examining an 
asylum application. The use of the VIS for examining an asylum application (Art 19) would 
be neither necessary nor proportionate.

                                               
1 See European Court of Human Rights; Gillow vs. UK; Series A No. 109; in particular para. 55
2 See the Opinion of the EDPS, p. 11 and the Opinion of the Article 29 Working Party, p. 16. 
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The rapporteur proposes to define immigration authorities clearly and to exclude the use of 
the VIS for the return of illegal immigrants (Art 17) since there is so far no Community legal 
basis for returns.

As regards authorities responsible for internal security, the rapporteur is aware of political 
intentions to give them access (and that this pattern will be repeated in the case of SIS II, 
probably Eurodac too).  She accepts that it is at least preferable to regulate their access in an 
EU legal instrument instead of leaving it entirely open to national law and practice. But she 
proposes that there should be included in the current proposal, by means of a bridging clause, 
the main points the expected ‘Third Pillar’ measure should cover. This is without prejudice to 
the general political and legal debate that needs to take place more vigorously about EU data 
collection and sharing. The rapporteur stresses that exploiting any particular Community 
instrument for security purposes requires the express support of Parliament.

2. Collection and storage of data

The data to be stored in the VIS is essentially taken from the uniform visa application form 
(annex 16 of the CCI1) which the applicants have to fill in. Some data will be stored for each 
application (Art 6) and some only in case of a central consultation (Art 7).2

The rapporteur considers that it is excessive and disproportionate to store the data on persons 
issuing invitations for each application; this data could be necessary only in the case of a 
central consultation. Therefore this data field is moved from Art 6 to Art 7.   

The storage of biometric data (fingerprints and photographs) is a new departure. The 
Commission says that the VIS "would become the largest biometric database in the world."3

The method of collecting the biometric data still needs to be defined through a Commission
proposal modifying the CCI. One particularly important issue is who will be exempted from 
the fingerprinting obligation: the rapporteur believes that children (under 12) and elderly 
(over 79) should be exempted.

The use of biometrics on such an unprecedented scale requires extra safeguards. The 
rapporteur proposes two procedures where the fingerprints of a person cannot be used (Art 
6.1.a) and where a person claims to be falsely rejected by the system (Art 6.1.b). The starting 
point has to be the assumption of a bona fide applicant.

The rapporteur proposes more nuanced retention periods in order to respond to different 
situations which may occur in practice or different types of visa issued and to thus respect the 
proportionality principle (Art 20). The rights of persons on whom data is stored in the VIS as 
regards, for instance, the right of information (Art 30) are enhanced.

                                               
1 Common Consular Instructions
2 This is a procedure in which a Member State has to consult another Member State before issuing a visa to 
applicants of certain nationalities. This list of third countries whose citizens are subject to this procedure is a 
classified document.
3 eGovernment News, 10.1.2005, http://europa.eu.int/idabc/en/document/3762/330
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II. A trustworthy system 

Respect for rules requires clear and comprehensible drafting and strict control which is both 
internal (built into the system) and external (monitors the system from the outside).

1. Clear rules

A series of clarifying amendments are introduced, for example regarding the definitions of 
authorities with access, 'applicant', 'group', 'status information', 'processing' and 'threat to 
public health'. It also covers all the amendments introducing cross-references to avoid 
ambiguities. Several amendments seek to clarify responsibilities (for example on Art 23.1, 
30.2, 31.2, 32.1, 34.1) and procedures (Art 5.2, 21.2, 22.2). The rapporteur stresses the need 
for clear identification of scope of the comitology procedure (procedure rewritten in Art 39) 
and proposes an exhaustive list of measures in Art 36.2. Clear and detailed rules are 
introduced on data security (Art 26), which should be adopted by comitology.

2. "Internal control"

A central element of the amendments seeking to protect against abuse is the limitation of the 
number of "keys" to access the database. The rapporteur proposes "keys" fitting each practical 
situation in which the VIS will be used (application for a visa at a consulate; identification of 
illegal immigrants; asylum authorities) or could be used (border control). Readily available 
"keys", like the name of a person, were deleted. In the case of border control, when access to 
the central database is necessary only where a chip or smartcard does not work, the rapporteur 
considers that the only key necessary to access the database is the number of the visa.

Clear responsibilities are critical. Certain tasks were added for particular actors (Art 25, Art 
34.1). The Commission is requested to ensure that at all times the best available technology is 
used. Better technology reducing the error rates for biometrics should for instance be 
implemented immediately when it is available.

It is essential to have unique user identities with confidential passwords (to avoid use of the 
same login by the entire staff of a single authority) and user profiles. Staff training, the 
treatment of serious infringements as a criminal offence and a test before the VIS becomes 
operational are all important. The list of authorities with access should specify the purpose for 
which access is granted, and consolidated updated versions should be constantly published. A 
requirement is introduced in Art 31.1 to keep account of instances when a data subject asks 
what data is stored on him, to ensure that this facility is not abused by a Member State 
authority to give itself an opportunity for inappropriate access (as may be happening with 
Eurodac). Finally, the concept of internal auditing, as used for financial control, is introduced 
here (Art 28a).

3. "External control" 

It is proposed to reinforce the rights of the European Data Protection Supervisor (EDPS) and 
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the national supervisory authorities, for example a right to request information, access to 
premises (Art 34.1), participation in comitology procedure (Art 39.5). Cooperation between 
all "controlling authorities" is also crucial, and it is proposed to strengthen the cooperation 
between EDPS and national supervisory authorities (meetings (Art 35.2), reporting (Art 40.2)) 
and between national supervisory authorities and internal controllers (Art 28a new).

An external audit to be conducted every four years by an independent specialist information 
systems auditor (Art 35.3a new) is proposed.

The rapporteur stresses however that the Commission as the guardian of the Treaty has the 
ultimate responsibility to ensure that the Member States correctly apply the VIS Regulation.
Although the Commission will not and should not have access to the data stored in the VIS, it 
should actively research all cases which are brought to its attention, be it through statistics and 
records, complaints of individuals or supervisory authorities, and should not hesitate to bring 
forward infringement cases against Member States not respecting this Regulation.

III. Elements still missing

The rapporteur looks forward to receiving the proposal of the Commission on collection of 
the biometric identifiers (revising the CCI) and the ‘Third Pillar’ proposal covering access by 
authorities responsible for internal security. In addition the rapporteur awaits the Commission 
communication on interoperability, although in the expectation that the Commission will not 
be proposing further access to the VIS or connections with other databases.

Finally, the rapporteur awaits the evaluation report on the functioning of the Dublin II 
Regulation1, an important element for the good understanding of the necessity and 
proportionality of the measures included in the current proposal related to that Regulation.       

                                               
1 See Art. 28 of the Dublin II Regulation, (EC) 343/2003, 18 February 2003. 


