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PR_CNS_art93am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

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

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

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

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

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

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

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

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

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl teisės valstybių narių institucijoms, 
atsakingoms už vidaus saugumą, ir Europolui naudotis Vizų informacine sistema (VIS) 
teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais
(COM(2005)0600 – C6-0053/2006 – 2005/0232(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą (KOM(2005)0600)1,

– atsižvelgdamas į ES sutarties 30 straipsnio 1 dalies b punktą ir 34 straipsnio 2 dalies c 
punktą,

– atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, kuria vadovaudamasi Taryba 
konsultavosi su Parlamentu (C6-0053/2006),

– atsižvelgdamas į Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos sistemą, 
kuriuo vadovaudamasi Taryba konsultavosi su Parlamentu, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

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

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

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

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

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

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 konstatuojamoji dalis

(1) 2004 m. birželio 8 d. Tarybos 
sprendimu 2004/512/EB dėl Vizų 

(1) 2004 m. birželio 8 d. Tarybos 
sprendimu 2004/512/EB dėl Vizų 
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informacinės sistemos (VIS) sukūrimo 
buvo sukurta sistema, skirta duomenų, 
susijusių su vizomis, keitimuisi tarp 
valstybių narių. VIS sukūrimas yra viena iš 
pagrindinių Europos Sąjungos politikos 
laisvės, teisingumo ir saugumo erdvėje 
iniciatyvų. Vienas iš VIS tikslų yra 
prisidėti tobulinant bendros vizų politikos 
įgyvendinimą ir stiprinant vidaus saugumą 
bei kovą su terorizmu.

informacinės sistemos (VIS) sukūrimo 
buvo sukurta sistema, skirta duomenų, 
susijusių su vizomis, keitimuisi tarp 
valstybių narių. VIS sukūrimas yra viena iš 
pagrindinių Europos Sąjungos politikos 
laisvės, teisingumo ir saugumo erdvėje 
iniciatyvų. VIS turėtų būti siekiama 
tobulinti bendros vizų politikos 
įgyvendinimą ir stiprinti vidaus saugumą 
bei kovą su terorizmu. 

Pagrindimas

Turi būti aiškiai pasakyta, kad pagrindinis VIS tikslas – tobulinti bendrą vizų politiką. Už 
vidaus saugumą atsakingoms  institucijoms  ir Europolas  informacine sistema naudotis  
turėtų būti leista tik išimtiniais atvejais.

Pakeitimas 2
3 straipsnio 2 dalis

2. Priedas keičiamas 11 straipsnyje 
nustatyta tvarka.

2. Valstybės narės nedelsdamos praneša 
Komisijai apie bet kokius priedo 
pakeitimus.

Komisija skelbia pakeitimus Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Komisija skelbia pakeitimus Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje ir savo 
tinklavietėje skelbia nuolat atnaujinamą 
elektroninę sąrašo versiją.

Kartą per dvejus metus Komisija skelbia 
atnaujintą konsoliduotą sąrašą Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Pagrindimas
Dėl priedo pakeitimų neturėtų spręsti komitologija – kaip numatyta VIS reglamente, apie juos 
tiesiog Komisijai turėtų pranešti valstybės narės . Be to, abejotina, ar trečiojo ramsčio 
priemonei dera taikyti komitologijos procedūrą; žr. 11 straipsnio pakeitimų pagrindimą.

Vien pakeitimų skelbimas nevisiškai atitinka aiškumo ir skaidrumo reikalavimus, o reguliarus 
konsoliduotų atnaujintų versijų skelbimas – svarbi priežiūros ir kontrolės priemonė. 

Pakeitimas 3
4 straipsnio 2 dalis

2. Priedas keičiamas 11 straipsnyje 
nustatyta tvarka.

2. Valstybės narės nedelsdamos praneša 
Komisijai apie bet kokius priedo 
pakeitimus.
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Komisija skelbia tokius pakeitimus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Komisija skelbia pakeitimus Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje ir savo 
tinklavietėje skelbia nuolat atnaujinamą 
elektroninę sąrašo versiją.

Kartą per dvejus metus Komisija skelbia 
atnaujintą konsoliduotą sąrašą Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Pagrindimas
Žr. 3 straipsnio 2 dalies pakeitimų pagrindimą.

Pakeitimas 4
5 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Institucijos, atsakingos už vidaus 
saugumą, naudojasi VIS neviršydamos 
savo įgaliojimų ir jei tenkinamos šios 
sąlygos:

1. Institucijos, atsakingos už vidaus 
saugumą, naudojasi VIS neviršydamos 
savo įgaliojimų ir jei tenkinamos visos šios 
sąlygos:

Pagrindimas

Siekiant išvengti nesusipratimų, labai svarbu aiškiai nurodyti, kad už vidaus saugumą 
atsakingoms institucijoms ir Europolui bus leidžiama naudotis VIS tik tada, jei jos atitiks 
visas keturias sąlygas, t. y. reikia atitikti visas sąlygas, o ne vieną iš jų.

Pakeitimas 5
5 straipsnio 1 dalies d punktas

(d) jei yra pakankamas pagrindas, paremtas 
faktais, manyti, kad naudojimasis VIS 
duomenimis padės užkirsti kelią, atskleisti 
ar tirti tą nusikaltimą; 

(d) jei yra pakankamas pagrindas, paremtas 
faktais, manyti, kad naudojimasis VIS 
duomenimis iš esmės padės užkirsti kelią, 
atskleisti ar tirti tą nusikaltimą; 

Pagrindimas

Pranešėja sutinka su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu dėl to, kad leidimas 
naudotis VIS duomenimis nukrypstant nuo apribojimo principo pateisinamas tik tada, jei 
naudojimasis VIS duomenimis iš esmės padės užkirsti kelią tam tikram rimtam nusikaltimui, 
padės jį tirti arba atskleisti.

Pakeitimas 6
5 straipsnio 2a dalis (nauja)
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2a. 2 dalyje minima paieška atliekama 
remiantis ne mažiau kaip dviejų 
kategorijų duomenimis, nebent yra labai 
rimta priežastis remtis tik vienos 
kategorijos duomenimis. 

Pagrindimas

Atsižvelgiant į specialias už vidaus saugumą atsakingų institucijų užduotis, yra pagrindo 
suteikti jiems daugiau lankstumo pasirenkant paieškos informacinėje sistemoje „raktus“ 
negu, pvz., pasienio institucijoms, kurios pagal VIS reglamentą gali naudotis VIS. Tačiau 
neteisingo asmens nustatymo riziką – jei paieška atliekama remiantis kelionės tikslu arba jei 
informacijoje yra klaidų, pvz., neteisingų nuotraukų, – būtų galima sumažinti, jei paieška būtų 
atliekama remiantis bent jau dviem kategorijomis (žr. Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno nuomonę, 4 p.). 

Pakeitimas 7
5 straipsnio 2b dalis (nauja)

2b. Atsižvelgiama į tokių duomenų kokybę 
ir patikimumą. 

Pagrindimas

Siekiant, kad paieška šioje sistemoje būtų veiksminga, ir norint išvengti neteisingo asmens 
nustatymo rizikos, nes tai tam asmeniui turėtų rimtų padarinių, reikia kreipti deramą dėmesį į 
sistemos duomenų kokybę ir patikimumą. Tai sudarytų sąlygas pagerinti, pvz., veido 
atpažinimo technologiją.

Pakeitimas 8
6 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Institucijos, atsakingos už valstybių 
narių, kurioms netaikomas VIS 
reglamentas, vidaus saugumą, naudojasi 
VIS neviršydamos savo įgaliojimų ir

1. Institucijos, atsakingos už valstybių 
narių, kurioms netaikomas VIS 
reglamentas, vidaus saugumą, naudojasi 
VIS neviršydamos savo įgaliojimų, 
visapusiškai atsižvelgdami į šio sprendimo 
nuostatas, ir

Pagrindimas

Reikia aiškiai nurodyti, kad valstybių narių, kurioms netaikomas VIS reglamentas, už vidaus 
saugumą atsakingos institucijos naudodamosi VIS visapusiškai atsižvelgia į šio sprendimo 
nuostatas.
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Pakeitimas 9
8 straipsnio 1 dalis

1. Tarybos pamatinis sprendimas dėl 
asmens duomenų, tvarkomų policijos ir 
teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose 
bylose kontekste, apsaugos 
(2005/XX/TVR) taikomas tvarkant asmens 
duomenis pagal šį sprendimą. Asmens 
duomenų tvarkymą prižiūri 
nepriklausoma (-os) nacionalinė (-ės) 
duomenų apsaugos priežiūros institucija 
(-os), kaip numatyta Tarybos pamatinio 
sprendimo 30 straipsnyje.

1. Tarybos pamatinis sprendimas dėl 
asmens duomenų, tvarkomų policijos ir 
teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose 
bylose kontekste, apsaugos 
(2005/XX/TVR) taikomas tvarkant asmens 
duomenis pagal šį sprendimą. Kiekvienoje 
valstybėje narėje paskirta (-os) institucija (-
os), kuriai (-ioms) suteiktos Tarybos 
pamatinio sprendimo 30 straipsnyje 
nurodytos galios, laikydamosi šio 
sprendimo nepriklausomai prižiūri, kad 
VIS esantys asmens duomenys būtų 
tvarkomi teisėtai.

Pagrindimas

8 straipsnio pakeitimai atitinka C. Coelho pateiktus pakeitimus, kuriuos pranešėja ketina 
įtraukti į savo pirmojo ramsčio pranešimą dėl VIS. Siekiant užtikrinti, kad trečiojo ramsčio 
priežiūros priemonės atitiktų pirmojo ramsčio priemones, šie pakeitimai pateikiami ir čia. Tai 
svarbu, nes sistema yra ta pati, tik institucijos, kurios gali naudotis jos informacija, skiriasi. 

Šis 5 straipsnio 1 dalies pakeitimas grindžiamas C. Coelho pateiktu pirmojo ramsčio 
pranešimo dėl VIS projekto 285 pakeitimu.

Pakeitimas 10
8 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. 1 dalyje nurodyta (-os) institucija (-os) 
užtikrina, kad, vadovaujantis 
tarptautiniais audito standartais, ne 
rečiau kaip kas ketverius metus būtų 
atliekamas duomenų tvarkymo, susijusio 
su nacionaline VIS dalimi, auditas.

Pagrindimas

Žr. 8 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą. Šis pakeitimas atitinka C. Coelho pateiktą 
pirmojo ramsčio pranešimo dėl VIS projekto 286 pakeitimą.

Pakeitimas 11
8 straipsnio 1b dalis (nauja)
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1b. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
nurodyta (-os) institucija (-os) turėtų 
užtektinai išteklių tam, kad įgyvendintų 
pagal šį sprendimą jai (-oms) pavestas 
užduotis.

Pagrindimas

Žr. 8 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą. Šis pakeitimas atitinka C. Coelho pateiktą 
pirmojo ramsčio pranešimo dėl VIS projekto 287 pakeitimą.

Pakeitimas 12
8 straipsnio 3 dalis

3. Pagal šį sprendimą Europos Komisija 
tvarko asmens duomenis, remdamasi 
2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir tokių 
duomenų laisvo judėjimo, ir prižiūrint 
Europos asmens duomenų priežiūros 
pareigūnui, kaip numatyta šio reglamento 
41 straipsnyje.

3. Pagal šį sprendimą Europos Komisija 
tvarko asmens duomenis, remdamasi 
2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir tokių 
duomenų laisvo judėjimo.

Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas prižiūri, ar tai, kaip Komisija 
tvarko asmens duomenis, atitinka šį 
sprendimą. Atitinkamai laikomasi 
Reglamento (EB) Nr. 45/2001 46 ir 
47 straipsniuose nurodytų pareigų ir 
galių.

Pagrindimas

Žr. 8 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą. Šis pakeitimas grindžiamas C. Coelho 
pateiktu pirmojo ramsčio pranešimo dėl VIS projekto 290 pakeitimu.

Pakeitimas 13
8 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnas užtikrina, kad, 
vadovaujantis tarptautiniais audito 
standartais, ne rečiau kaip kas ketverius 
metus būtų atliekamas Komisijos 
duomenų tvarkymo auditas. Audito 
ataskaita siunčiama Europos 
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Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir 
1 dalyje nurodytoms nacionalinėms 
priežiūros institucijoms. Prieš tvirtinant 
ataskaitą, Komisijai suteikiama galimybė 
pateikti pastabas.

Pagrindimas

Žr. 8 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą. Šis pakeitimas grindžiamas C. Coelho 
pateiktu pirmojo ramsčio pranešimo dėl VIS projekto 291 pakeitimu.

Pakeitimas 14
8 straipsnio 3b dalis (nauja)

3b. 1 dalyje nurodytos nacionalinės 
priežiūros institucijos, 2 dalyje nurodyta 
Europolo jungtinė priežiūros institucija ir 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas tarp savęs aktyviai 
bendradarbiauja ir jiems tenka bendra 
atsakomybė už VIS priežiūrą.
a) Jie keičiasi atitinkama informacija, 
atlieka bendrus tyrimus (įskaitant auditą 
ir patikrinimus), nagrinėja šio sprendimo 
interpretavimo ar taikymo sunkumus ir 
problemas, kylančias vykdant 
nepriklausomą priežiūrą ar naudojantis 
duomenų subjekto teisėmis, rengia 
suderintus pasiūlymus, kaip drauge 
išspręsti bet kokias problemas, ir, jei 
reikia, gerina duomenų apsaugos teisių 
suvokimą.
b) Šiuo tikslu ne rečiau kaip du kartus per 
metus vyksta Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūno, nacionalinių 
priežiūros institucijų ir Europolo 
jungtinės priežiūros institucijos 
susitikimai. Šių susitikimų išlaidas 
apmoka Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnas. Pirmojo susitikimo 
metu priimamos darbo tvarkos taisyklės. 
Atsižvelgiant į poreikius, drauge plėtojami 
kiti veiklos būdai. Kas dvejus metus 
Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Komisijai siunčiama bendra veiklos 
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ataskaita.

Pagrindimas

Žr. 8 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą. Šis pakeitimas grindžiamas C. Coelho 
pateiktu pirmojo ramsčio pranešimo dėl VIS projekto 294 pakeitimu.

Pakeitimas 15
10 straipsnio 1 dalis

1. Kiekviena valstybė narė, Europolas ir 
Komisija, būdami atsakingi už Centrinės 
vizų informacinės sistemos sukūrimą ir 
veikimą, registruoja visus duomenų 
tvarkymo veiksmus, susijusius su 
naudojimusi VIS pagal šį sprendimą. 
Šiuose įrašuose nurodomas konkretus 
naudojimosi tikslas, naudojimosi data ir 
laikas, duomenys, su kuriais buvo 
susipažinta, ir šių duomenų rūšis bei 
institucijos, kuri naudojasi duomenimis, 
pavadinimas. Be to, kiekviena valstybė 
narė ir Europolas saugo asmenų, atsakingų 
už duomenų ieškojimą, duomenis.

1. Kiekviena valstybė narė, Europolas ir 
Komisija, būdami atsakingi už Centrinės 
vizų informacinės sistemos sukūrimą ir 
veikimą, registruoja visus duomenų 
tvarkymo veiksmus, susijusius su 
naudojimusi VIS pagal šį sprendimą. 
Šiuose įrašuose nurodomas konkretus 
naudojimosi tikslas, vadovaujantis 
5 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktais, 
naudojimosi data ir laikas, duomenys, su 
kuriais buvo susipažinta, ir šių duomenų 
rūšis bei institucijos, kuri naudojasi 
duomenimis, pavadinimas. Be to, 
kiekviena valstybė narė ir Europolas saugo 
asmenų, tinkamai įgaliotų ieškoti
duomenų, duomenis.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad VIS būtų naudojamasi tik tuomet, kai būtina, ir sumažinti pavojų, kad 
VIS bus naudojamasi visais atvejais, svarbu tiksliai nustatyti, jog aiškus tikslas turėtų būti 
susijęs su priežastimis, kodėl būtina pasinaudoti VIS (t. y. su 5 straipsnio 1 dalies b, c ir 
d punktuose nurodytomis priežastimis). Taip pat žr. Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno nuomonę, p. 4.

Vartojant formuluotę „tinkamai įgalioti“ darbuotojai (kaip ir kitose sprendimo dalyse), 
išvengiama painiavos. Šiuo atveju svarbūs asmens, kuris faktiškai ieško duomenų, duomenys, 
o formuluotė „asmuo, atsakingas už [...]“ galėtų reikšti vyresnįjį pareigūną.

Pakeitimas 16
10 straipsnio 2 dalis

2. Tokie įrašai, kuriuose yra asmens 
duomenų, gali būti naudojami tik tikrinant 
duomenų tvarkymo teisėtumą, siekiant 
apsaugoti duomenis, taip pat užtikrinant 

2. Tokie įrašai gali būti naudojami tik 
tikrinant duomenų tvarkymo teisėtumą, 
siekiant apsaugoti duomenis, taip pat 
užtikrinant duomenų saugumą, atliekant
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duomenų saugumą. Tik tokie įrašai, 
kuriuose nėra asmens duomenų, gali būti 
naudojami atliekant 12 straipsnyje 
nurodytą stebėseną ir vertinimą.

vidaus auditą pagal 10a straipsnį ir 
12 straipsnyje nurodytą stebėseną ir 
vertinimą.

Pagrindimas

Kaip ir VIS pirmojo ramsčio atveju, šie įrašai turėtų būti naudojami ne tik duomenų apsaugai 
stebėti ir duomenų saugumui užtikrinti, bet ir veiksmingam bei nuolatiniam naudojimosi VIS 
vidaus auditui atlikti. Nėra jokių priežasčių, dėl kurių reikėtų atskirti įrašus, kuriuose yra 
asmens duomenų, nuo įrašų, kuriuose tokių duomenų nėra. Įrašai taip neatskiriami pirmojo 
ramsčio pasiūlyme, ir Komisija, siekdama atlikti stebėseną, turės naudoti visus įrašus.

Pakeitimas 17
10a straipsnis (naujas)

10a straipsnis
Vidaus auditas

Kiekvienoje nacionalinėje institucijoje, 
kaip nurodyta 4 straipsnio 1 dalyje, ir 
specializuotame Europolo skyriuje, kaip 
nurodyta 7 straipsnio 3 dalyje, paskirtuose 
centrinio prieigos punkto naudotis VIS 
funkcijoms atlikti, veikia vidaus 
stebėsenos tarnyba, užtikrinanti atitiktį 
šiam sprendimui ir tiesiogiai atsiskaitanti 
savo aukščiausiajai vadovybei. Kiekviena 
iš minėtųjų institucijų nuolat siunčia 
ataskaitas atitinkamoms savo priežiūros 
institucijoms ir su jomis bendradarbiauja.

Pagrindimas

Kaip ir VIS pirmojo ramsčio atveju, vidaus auditas (finansinės priežiūros srityje žinoma 
sąvoka) yra labai svarbus, nes padės veiksmingai vykdyti priežiūros institucijų užduotis. Šios 
institucijos galės nustatyti problemas ir skirti joms didžiausią dėmesį atlikdamos auditą.

Pakeitimas 18
11 straipsnis

11 straipsnis Išbraukta.
Patariamasis komitetas

1. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, 
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Komisijai padeda iš valstybių narių 
atstovų sudarytas Patariamasis komitetas, 
kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.
2. Komitetas pirmininko pasiūlymu priima 
savo darbo tvarkos taisykles, remdamasis 
standartinėmis darbo tvarkos taisyklėmis, 
paskelbtomis Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje. Kiekviena valstybė 
narė paskiria vieną atstovą.
3. Komisijos atstovas pateikia komitetui 
priemonių, kurių turi būti imtasi, 
projektą. Komitetas savo nuomonę dėl 
projekto pareiškia per tokį laiką, kokį 
nustato pirmininkas atsižvelgdamas į 
klausimo skubumą, jei reikia, balsuojant. 
Pirmininkas nebalsuoja.
4. Nuomonė įrašoma į protokolą. 
Kiekviena valstybė narė turi teisę prašyti 
įtraukti jos poziciją į protokolą.
5. Komisija kiek įmanoma atsižvelgia į 
komiteto pateiktą nuomonę. Ji informuoja 
komitetą, kaip buvo atsižvelgta į jo 
nuomonę.

Pagrindimas
Kyla abejonių, ar Taryba teisėtai suteikė Komisijai su trečiojo ramsčio priemonėmis 
susijusius įgyvendinimo įgaliojimus:

a) skirtingai nuo EB sutarties, kurioje (202 straipsnio 3 dalis) numatytas teisinis 
komitologijos pagrindas, ES sutartyje nėra jokių teisinių nuostatų, pagal kurias Taryba galėtų 
suteikti Komisijai įgyvendinimo įgaliojimus. 34 straipsnio 2 dalies c punkte teigiama, kad 
„Taryba, spręsdama kvalifikuota balsų dauguma, imasi priemonių šiems sprendimams 
įgyvendinti Sąjungos lygmeniu“;

b) taikant komitologijos procedūrą Parlamentas netektų teisės į tai, kad su juo būtų 
konsultuojamasi, kaip nustatyta ES sutarties 39 straipsnio 1 dalyje: „Prieš imdamasi kokių 
nors 34 straipsnio 2 dalies b, c ir d punktuose nurodytų priemonių, Taryba konsultuojasi su 
Europos Parlamentu“.

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 2006 m. vasario 2 d. laiške paprašė 
Parlamento Teisės tarnybą pateikti nuomonę šiais klausimais ir šiuo metu laukia atsakymo.

Pakeitimas 19
12 straipsnio 1 dalis
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1. Komisija užtikrina, kad būtų įdiegtos 
sistemos, kurios kontroliuotų, kaip pagal šį 
sprendimą funkcionuojant VIS 
įgyvendinami jos tikslai, atsižvelgiant į 
rezultatus, veiksmingumą ir funkcionavimo 
kokybę.

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

Pagrindimas

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas savo nuomonėje (p. 6) nurodė, kad turėtų 
būti stebimi ne tik su rezultatais, veiksmingumu ir paslaugų kokybe susiję aspektai, bet ir 
atitiktis teisiniams, visų pirma duomenų apsaugos, reikalavimams. Todėl, siekiant įtraukti šį 
aspektą, atitinkamai išplečiama 12 straipsnio taikymo sritis.

Pakeitimas 20
12 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 pagal šį sprendimą. 
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 duomenų tvarkymo 
teisėtumo ir VIS techninio funkcionavimo
pagal šį sprendimą ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje pateikiamas 10 straipsnyje 
nurodytų įrašų vertinimas ir informacija 
apie VIS funkcionavimo rezultatus, 
remiantis iš anksto Komisijos nustatytais 
kiekybiniais rodikliais. Europos 
Parlamentas ir Taryba šią ataskaitą 
išnagrinėja. Valstybės narės atsako į visus 
su tuo susijusius institucijų pateiktus 
klausimus.

Pagrindimas

Žr. 12 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 21
12 straipsnio 3 dalis

3. Praėjus ketveriems metams nuo VIS 
veikimo pradžios, o vėliau kas ketverius 
metus, Komisija pagal šį sprendimą 
pateikia bendrąjį VIS vertinimą. Jame 

3. Praėjus ketveriems metams nuo VIS 
veikimo pradžios, o vėliau kas ketverius 
metus, Komisija pagal šį sprendimą 
pateikia bendrąjį VIS vertinimą. Jame 
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nagrinėjami tikslų įgyvendinimo rezultatai 
ir įvertinamas šio sprendimo pagrindo 
tolesnis tinkamumas bei jos veikimo 
ateityje pasekmės. Komisija pateikia 
vertinimo ataskaitas Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

nagrinėjami tikslų įgyvendinimo rezultatai 
ir duomenų tvarkymo teisėtumas ir 
įvertinamas šio sprendimo pagrindo 
tolesnis tinkamumas bei jos veikimo 
ateityje pasekmės. Komisija pateikia 
vertinimo ataskaitas Europos Parlamentui 
ir Tarybai. Europos Parlamentas ir 
Taryba jas išnagrinėja. Valstybės narės ir 
Europolas atsako į visus su tuo susijusius 
institucijų pateiktus klausimus.

Pagrindimas

Žr. 12 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įvadas

Siekiant įgyvendinti aukštesnį vidaus saugumo lygį ES, Tarybos prašymu1 2005 m. lapkričio 
24 d. Komisija priėmė dabartinį trečiuoju ramsčiu grindžiamą pasiūlymą, kuriuo remiantis už 
vidaus saugumą atsakingoms valstybių narių institucijoms ir Europolui bus suteiktos 
galimybės naudotis VIS duomenų baze. 

Šios institucijos, apimant žvalgybos tarnybas ir policiją, yra apibrėžtos kaip institucijos, 
atsakingos už teroristinių nusikaltimų ir kitų sunkių baudžiamųjų nusikaltimų prevenciją, 
atskleidimą ir tyrimą. 

VIS yra Bendrijos (pirmasis ramstis) informacinė sistema, kuri pirmiausia buvo sukurta 
siekiant gerinti bendrąją vizų politiką užtikrinant valstybių narių veiksmingą keitimąsi vizų 
duomenimis. 2004 m. vasario 19 d. Tarybos išvadose2 buvo nurodytos pradinės gairės dėl VIS 
pagrindinės struktūros ir turinio, kuriomis remiantis 2004 m. birželio mėn. buvo priimtas 
Tarybos sprendimas3, teisėtai įsteigiantis finansuojamą iš ES biudžeto VIS, apibrėžiantis 
tokios sistemos struktūrą ir įgaliojantis Komisiją tobulinti sistemą techniniu lygmeniu. Dabar 
Parlamentas, vadovaudamasis bendro sprendimo procedūra, nagrinėja Komisijos pasiūlymą 
dėl reglamento, nustatančio pagrindines VIS taisykles4. Šiame pranešime pranešėja remiasi 
savo pranešimu, kurį pristatė 2005 m. lapkričio 24 d. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitete. 

II. Vidaus saugumo institucijų teisė naudotis didelės apimties Bendrijos informacinėmis 
duomenų bazėmis

  
1 Žr. 2005 m. kovo 7 d. Tarybos išvadas (dok. Nr. 6811/05).
2 Žr. Tarybos dok. Nr. 5831/04.
3 Tarybos sprendimas 2004/512/EB.
4 KOM(2004)0835.
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Šis pasiūlymas turi būti suprantamas platesniame kontekste. Pirma, planuojama suteikti 
vidaus saugumo institucijoms teises naudotis ne tik VIS, bet taip pat ir kitomis duomenų 
bazėmis, pvz., Eurodac. Tokios teisės „poreikį“ pabrėžė Taryba dar 2002 m.1 ir visai 
neseniai – Komisija komunikate dėl veiksmingumo2.

Komunikate nurodyta, kad suteikta teisė naudotis šiomis sistemomis iš esmės prisidės prie 
kovos su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais ir taip užpildys dabartines didžiules spragas 
nustatant sunkaus nusikaltimo padarymu įtariamus nusikaltėlius.

Antra, yra numatytas šių duomenų bazių geresnis veiksmingumas ir didesnė sąveika, kadangi 
dabartiniame Komisijos komunikate dėl veiksmingumo yra siūlomi plataus pobūdžio 
scenarijai būsimoms TVR duomenų bazėms. Dabar Parlamentas turi galimybes dalyvauti 
būsimo IT pavidalo struktūros vystyme svarstant Europos TVR klausimus ir turi tuo naudotis
nuosekliai nagrinėjant Komunikate pasiūlytus skirtingus scenarijus3. 

Trečia, reikia turėti omenyje, kad vidaus saugumo institucijos turės teisę naudotis specifiniu 
tikslu sukurtomis „nekriminalinėmis“ (Bendrijos) duomenų bazėmis ir dėl to reikia atkreipti 
ypatingą dėmesį į galimą riziką žmogaus teisėms ir ypač piliečių teisėms į privatumą. 

Atsižvelgiant į šio klausimo jautrų pobūdį ir, žinoma, į tai, kad VIS modelis bus pakartotas 
SIS II ir Eurodac, šiame pasiūlyme yra būtina nustatyti aiškius principus ir atitinkamus 
duomenų apsaugos saugiklius. Ypač jau nuo pat pradžių turi būti aiškiai nurodyta, kad 
naudodamosi Bendrijos duomenų bazėmis vidaus saugumo institucijos privalo gerbti tikslu 
apsiribojantį principą, ir dėl to tokia teisė gali būti suteikiama išskirtinėmis aplinkybėmis ir 
turi būti įgyvendinama kartu su specifiniais saugikliais4.

III. Komisijos pasiūlymo pagrindas

Pranešėja mano, kad apskritai Komisijos pasiūlyme yra pakankamai atsižvelgta į šiuos 
svarbius reikalavimus. Ji ypač palankiai vertina šiuos teigiamus elementus:

– pagarbą tikslu apsiribojančiam principui aiškiai draudžiant institucijoms, atsakingoms už 
vidaus saugumą, visais atvejais naudotis VIS, turint omenyje, kad VIS pagrindinis tikslas yra 
palengvinti vizų politiką. Pasiūlymo 5 straipsnyje, 5 konstatuojamojoje dalyje ir 
aiškinamajame memorandume aiškiai nurodyta, kad teisė naudotis VIS yra suteikiama tik 
konkrečiu atveju;

– pagarbą proporcingumo principui prašant naudotis duomenimis tik su teroristinių 
nusikaltimų prevencija, atskleidimu, tyrimu susijusiu tikslu, kaip nurodyta Tarybos pagrindų 
sprendime 2002/475 dėl kovos su terorizmu ir kitais sunkiais nusikaltimais, patenkančiais į 
Europolo konvencijos taikymo sritį;

  
1 Žr. Tarybos dok. Nr. 5968/02, p. 2 ir Nr. 8784/02, p. 5(e).
2 KOM(2005)597, ypač 4.6 ir 5.2.3 punktai.
3 Peter Hobbing dokumentų santrauka (IP/C/LIBE/FWC/2005-8).
4 Žr. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDPS) nuomonės projektą dėl pasiūlymo, 2006 m. 
sausio 20 d., p. 2–3.
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– veiksmingą sistemos kontrolę nesuteikiant galimybių vidaus saugumo institucijoms 
tiesiogiai naudotis VIS, bet tik per vieną nacionalinį prieigos punktą ir specializuotą Europolo 
skyrių ir nustatant reikalavimą skelbti šiuos centrinius prieigos punktus, taip pat ir tokių 
vidaus saugumo institucijų sąrašą, kurios gali teikti prašymą naudotis duomenimis;

– nustatytą aukštą duomenų apsaugos lygį, kadangi šios direktyvos taikymas priklauso nuo 
ankstesnio duomenų apsaugos pagrindų sprendimo, susijusio su trečiojo ramsčio klausimais, 
įsigaliojimo. Papildomai kitokio pobūdžio duomenų perdavimas yra draudžiamas. Akivaizdu, 
kad, net jeigu Pagrindų sprendimas nėra bendrai taikomas žvalgybos tarnyboms (klausimas, 
kuris, be abejonės, bus svarstomas nagrinėjant šį pasiūlymą), aptariamo sprendimo 
8 straipsnio 1 dalyje Komisija pasiūlė taikyti šį sprendimą vidaus saugumo institucijoms 
tvarkant VIS duomenis. Pranešėja tai ypač teigiamai vertina. 

Pranešėja vertina tai kaip pagrindines sąlygas, kurios privalo būti įtvirtintos galutiniame 
Tarybos sprendime, ir dėl to pasiūlė juos įtraukti į jungiamąją išlygą, kuri sujungs pirmojo 
ramsčio pasiūlymą su dabartiniu pasiūlymu. Jeigu tik pirmiau minėti elementai bus įtvirtinti, 
trečiojo ramsčio institucijų teisė naudotis VIS gali būti laikoma pateisinama ir proporcinga. 

IV. Galimi pagerinimai

Buvo pateikta keletas pakeitimų tokioms sritims, kurios, pranešėjos manymu, turi būti toliau 
aiškinamos arba gerinamos: 

Kadangi VIS yra viena bendra sistema ir tik teisę naudotis ja turinčios institucijos bus 
skirtingos, yra sričių, kurioms taikomos trečiojo ramsčio nuostatos turi būti suderintos su 
pirmojo ramsčio nuostatomis. Tokiam atvejui ypač galima priskirti nuostatas, taikomas 
priežiūrai ir kontrolei, ir dėl to yra pateikiama keletas tokią būklę atspindinčių pakeitimų 
(ypač 8, 10 ir straipsniai).

Svarbu, kad projektas būtų aiškiai parengtas siekiant išvengti nesusipratimų ir užtikrinti 
pagarbą taisyklėms. Tai ypač svarbu kalbant apie naudojimosi tikslą. Turi būti aiškiai 
nurodyta, kad 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos visos naudojimosi VIS sąlygos yra 
privalomosios (o ne alternatyvios) ir kad 10 straipsnyje nurodytuose įrašuose turi atsispindėti 
tikslas, kuriuo remiantis VIS konsultacija buvo būtina pagal šias sąlygas. Papildomai 
5 straipsnis buvo pakeistas reikalaujant, kad VIS konsultacija „iš esmės“ prisidėtų prie sunkių 
nusikaltimų prevencijos, atskleidimo arba tyrimo, taip pat kad būtų išvengta naudojimosi 
visais atvejais1.

Kalbant apie paieškos terminus, pranešėja pripažįsta, kad, turint omenyje specifines vidaus 
saugumo institucijų užduotis, joms turi būti suteiktas plataus pobūdžio lankstumas pasirinkti 
teisingus paieškos terminus pateikiant užklausą sistemoje. Dėl to pranešėjos griežtesnis 
požiūris riboti paieškos terminus „pirmojo ramsčio institucijoms“ nėra tinkamas. Gali būti ir 
tokių atvejų, kai paieškai yra teisėta naudoti tik fotonuotrauką, nepaisant to, kad galimybė 
identifikuoti asmenį didelėje duomenų bazėje būtų neįtikėtina. Pranešėja turi omenyje atvejį, 
kai Londono policijos pareigūnai 2005 m. liepos 22 d. nušovė visiškai nekaltą Jean-Charles de 

  
1 Žr. EDPS nuomonės projektą dėl pasiūlymo, 2006 m. sausio 20 d., p. 4.
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Menezes įtardami jį esant savižudį sprogdintoją. Tikėtina, kad suklydimo dėl tapatybės būtų 
išvengta, jeigu pagal jo fotonuotrauką būtų atlikta paieška duomenų bazėje.

Tačiau pranešėja siūlo paiešką atlikti naudojant mažiausia dviejų duomenų laukų derinį, 
nebent yra pakankamas pagrindas manyti, kad galima naudoti tik vieną. Tai užtikrintų 
apibrėžtą bei veiksmingą paiešką ir sumažintų „trumpų“ arba neapibrėžtų nukrypimų riziką. 
Kartu siekiant išvengti neteisingo identifikavimo, sukeliančio rimtų padarinių aptariamiems 
asmenims, atitinkamai turi būti atsižvelgiama į paieškos duomenų kokybę ir patikimumą jais 
naudojantis.

Pagaliau pranešėja iškelia komitologijos klausimą. Komisijai deleguotų Tarybos įgaliojimų 
įgyvendinti trečiajam ramsčiui priskirtus klausimus teisėtumas yra ginčytinas. Dėl to 
pranešėja siūlo išbraukti komitologijos nuostatas ir atnaujinti priedą nustatant pranešimo 
procedūrą (žr. 11 straipsnio pakeitimo išsamų pagrindimą).

V. Išvados

Suteikti teisę naudotis VIS duomenų baze vidaus saugumo institucijoms gali būti reikalinga, ir 
pranešėja mano, kad būtų geriau, jeigu tokia teisė būtų reglamentuojama ES teisine priemone, 
o ne paliekama tai spręsti atviru klausimu nacionalinei teisei ir praktikai. 

Tačiau pranešėja pakartoja, kad VIS yra informacinė sistema, sukurta Europos vizų politikai 
taikyti, o ne kaip teisės įgyvendinimo priemonė. Dėl to ši vidaus saugumo institucijų teisė 
naudotis VIS turi išlikti išimtimi ir turi būti taikoma kartu su griežtais saugikliais. Tokiu 
požiūriu Komisija vadovavosi dabartiniame pasiūlyme, kurį pranešėja teigiamai vertina. 

Taryba neturi švelninti saugiklių, kurios Komisija nustatė dabartiniame pasiūlyme, ir privalo 
atsižvelgti į Parlamento rekomendacijas. Kartu yra būtina, kad Taryba vertintų pirmojo ir 
trečiojo ramsčių pasiūlymus kaip artimai susijusius, kadangi juose yra aptariama ta pati 
sistema. 

Taip pat reiktų neignoruoti fakto, kad Parlamentui yra būtina turėti aiškų požiūrį dėl visų 
pasiūlymų, aptariančių TVR duomenų bazes, pvz., SIS II. Parlamentas turi atidžiai 
išanalizuoti Komisijos komunikatą dėl veiksmingumo ir nustatyti, kuriai sąveikai – dabartinių 
ar būsimų TVR duomenų bazių – teiks pirmenybę. 

Pagaliau dar kartą pranešėja norėtų pabrėžti, kad, kol Sutartis dėl Konstitucijos yra 
nepatvirtinta, demokratijos deficitą yra būtina užpildyti trečiajame ramstyje skatinant ES 
sutarties 42 straipsnyje nurodytos „passerelle“ procedūros taikymą, „bendru sutarimu“ 
perduodant šiuos klausimus pirmojo ramsčio kompetencijai. 

Remdamasi šiomis pastabomis ir pasiūlytais pakeitimais pranešėja pritaria dabartiniam 
pasiūlymui. 


