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P6_TA-PROV(2007)0228
Priumo sutartis: tarpvalstybinis bendradarbiavimas kovos su terorizmu ir 
tarpvalstybiniu nusikaltamumu srityje *
2007 m. birželio 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Belgijos Karalystės, 
Bulgarijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Ispanijos Karalystės, 
Prancūzijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, 
Austrijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Italijos 
Respublikos, Suomijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos ir Švedijos 
Karalystės iniciatyvos dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos 
su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (6566/2007 – C6-0079/2007 –
2007/0804(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Vokietijos Federacinės 
Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios 
Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, 
Slovakijos Respublikos, Italijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Portugalijos 
Respublikos, Rumunijos ir Švedijos Karalystės iniciatyvą (6566/2007)1,

– atsižvelgdamas į Tarybos redakcinius pakeitimus (7273/1/2007, priimti 2007 m. 
balandžio 17 d.)2,

– atsižvelgdamas į ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies c pastraipą,

– atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą 
dėl konsultacijos (C6-0079/2007),

– atsižvelgiant į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93, 51 ir 35 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą 
(A6-0207/2007),

1. pritaria Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, 
Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, 
Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos 
Respublikos, Italijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, 
Rumunijos ir Švedijos Karalystės iniciatyvai su pakeitimais;

2. ragina Tarybą atitinkamai pakeisti dokumento tekstą;

  
1 Dar neskelbta OL.
2 Dar neskelbta OL.
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3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Belgijos 
Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Ispanijos 
Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų 
Karalystės, Austrijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, 
Italijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos ir 
Švedijos Karalystės iniciatyvą;

5. apgailestauja dėl Tarybos primestos pareigos Parlamentui skubiai pareikšti savo 
nuomonę, neskiriant tinkamo ir deramo laiko svarstymui Parlamente, juo labiau, kad nėra 
nei išsamaus poveikio vertinimo, nei ligšiolinio Priumo sutarties taikymo vertinimo, nei 
atitinkamo pamatinio sprendimo dėl asmens duomenų apsaugos vykdant policijos ir 
teismų bendradarbiavimą, kuris, Parlamento nuomone, būtinas prieš priimant bet kokį 
teisės aktą pagal trečiąjį ramstį;

6. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei Belgijos 
Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Ispanijos 
Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų 
Karalystės, Austrijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, 
Italijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos ir 
Švedijos Karalystės vyriausybėms.

Belgijos Karalystės, Bulgarijos 
Respublikos, Vokietijos Federacinės 
Respublikos, Ispanijos Karalystės, 

Prancūzijos Respublikos, Liuksemburgo 
Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų 
Karalystės, Austrijos Respublikos, 
Slovėnijos Respublikos, Slovakijos 
Respublikos, Italijos Respublikos, 

Suomijos Respublikos, Portugalijos 
Respublikos, Rumunijos ir Švedijos 

Karalystės siūlomas tekstas

Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
Pavadinimas

TARYBOS SPRENDIMAS 2007/.../TVR 
…m. ... … d. dėl tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma 
kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu 
nusikalstamumu srityje

TARYBOS PAMATINIS SPRENDIMAS 
2007/.../TVR …m. ... … d. dėl 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir 
tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje
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(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.
Priėmus pakeitimą reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Pakeitimas 2
1 nurodomoji dalis

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, 
ypač į jos 30 straipsnio 1 dalies a ir b 
punktus, 31 straipsnio 1 dalies a punktą ir 
34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, 
ypač į jos 30 straipsnio 1 dalies a ir b 
punktus, 31 straipsnio 1 dalies a punktą ir 
34 straipsnio 2 dalies b punktą,

Pakeitimas 3
2 a nurodomoji dalis (nauja)

atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 4 d. 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno nuomonę,

Pakeitimas 4
1 konstatuojamoji dalis

(1) Europos Sąjungos Taryba didelę 
reikšmę teikia laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvės, kuri yra labai svarbi į 
Sąjungą susivienijusioms tautoms,
sukūrimui,

(1) Europos Sąjungos Taryba didelę 
reikšmę teikia laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvei, kuri yra labai svarbi 
Europos Sąjungos žmonėms,

Pakeitimas 5
10 konstatuojamoji dalis

(10) Šiuos reikalavimus atitinka 2005 m. 
gegužės 27 d. Belgijos Karalystės, 
Vokietijos Federacinės Respublikos, 
Ispanijos Karalystės, Prancūzijos 
Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios 
Hercogystės, Nyderlandų Karalystės ir 
Austrijos Respublikos Priumo sutartis dėl 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu, 
tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir neteisėta 
migracija srityje. Siekiant, kad abiejų
esminių Hagos programos reikalavimų 
būtų laikomasi visose valstybėse narėse ir 

(10) Šiuos reikalavimus atitinka 2005 m. 
gegužės 27 d. Belgijos Karalystės, 
Vokietijos Federacinės Respublikos, 
Ispanijos Karalystės, Prancūzijos 
Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios 
Hercogystės, Nyderlandų Karalystės ir 
Austrijos Respublikos Priumo sutartis dėl 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu, 
tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir neteisėta 
migracija srityje. Siekiant, kad esminių 
Hagos programos reikalavimų būtų 
laikomasi visose valstybėse narėse, Priumo 
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kad būtų galima laiku pasiekti jos tikslus, 
pagrindinės Priumo sutarties dalys turi būti 
taikomos visoms valstybėms narėms. Todėl 
šis Tarybos sprendimas turėtų būti 
grindžiamas pagrindinėmis Piumo
sutarties nuostatomis.

sutarties nuostatos turi būti taikomos 
visoms valstybėms narėms. Todėl šiame 
Tarybos pamatiniame sprendime 
naudojamos kai kurios pagrindinės
Priumo sutarties nuostatos, būtent tos, 
kurios susijusios su policijos ir teismų 
bendradarbiavimu Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 6
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(11a) Šie duomenų mainų patobulinimai 
sudaro geresnes galimybes valstybių narių 
teisėsaugos pareigūnams naudotis 
informacija. Reikia užtikrinti, kad su 
asmens duomenimis susijusi automatinė 
paieška nacionalinėse DNR ir 
daktiloskopinių duomenų bazėse būtų 
pagrįsta.

Pakeitimas 7
15 konstatuojamoji dalis

(15) Tam tikromis sąlygomis valstybės 
narės turėtų turėti galimybę teikti asmens 
duomenis ir su asmenimis nesusijusius 
duomenis, kad būtų pagerintas keitimasis 
su didelio masto tarpvalstybinio pobūdžio 
renginiais susijusia informacija.

(15) Tam tikromis sąlygomis valstybės 
narės turėtų turėti galimybę teikti asmens 
duomenis ir su asmenimis nesusijusius 
duomenis, kad būtų pagerintas keitimasis 
su didelio masto tarpvalstybinio pobūdžio 
renginiais susijusia informacija, siekiant 
išvengti teroro aktų. Toks duomenų 
pateikimas turėtų būti būtinas ir 
proporcingas, jei dėl konkrečių aplinkybių 
galima manyti, kad bus įvykdyti 
nusikaltimai.

Pakeitimas 8
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(15a) Atsižvelgiant į skirtus įgaliojimus, 
Europolui turėtų būti suteikta 
netiesioginė prieiga prie nacionalinių 
duomenų bazių.  
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Pakeitimas 9
16 konstatuojamoji dalis

(16) Tarptautinis bendradarbiavimas visų 
pirma kovojant su tarpvalstybiniu 
nusikalstamumu turėtų būti toliau 
gerinamas; šiuo sprendimu, be to, kad 
gerinamas keitimasis informacija, taip pat 
turėtų būti sudaromos galimybės 
glaudesniam policijos institucijų 
bendradarbiavimui, pavyzdžiui, vykdant 
bendras saugumo operacijas (pavyzdžiui, 
bendras patruliavimas) ir įsikišant 
institucijoms tarpvalstybiniais atvejais, 
jeigu iškyla tiesioginis pavojus gyvybei ar 
sveikatai.

(16) Tarptautinis bendradarbiavimas, visų 
pirma kovojant su tarpvalstybiniu 
nusikalstamumu, turėtų būti toliau 
gerinamas; šiuo pamatiniu sprendimu, be 
to, kad gerinamas keitimasis informacija, 
taip pat turėtų būti sudaromos galimybės 
glaudesniam policijos institucijų 
bendradarbiavimui, pavyzdžiui, vykdant 
bendras saugumo operacijas (pavyzdžiui, 
bendrą patruliavimą).

Pakeitimas 10
18 konstatuojamoji dalis

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

(18) Duomenų buvimo arba nebuvimo 
sistema sudaro galimybę palyginti 
anoniminius duomenis apie asmenis, kai 
papildomais asmens duomenimis 
keičiamasi tik radus atitinkamus 
duomenis, bei užtikrina tinkamą duomenų 
apsaugos sistemą, kuri suprantama taip, 
kad suteikiant asmens duomenis kitai 
valstybei narei gaunančioji valstybė narė 
tinkamu lygiu saugotų duomenis.

Pakeitimas 11
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(18a) Tam tikro pobūdžio duomenys, 
kurie susiję su rasine arba tautine kilme, 
politinėmis pažiūromis, religiniais arba 
filosofiniais įsitikinimais, naryste 
partijose arba profesinėse sąjungose, 
seksualine orientacija arba sveikata, 
turėtų būti tvarkomi tik esant būtinybei ir  
atsižvelgiant į tai, kiek tai reikalinga 
konkrečiu atveju, bei laikantis specialių 
apsaugos nuostatų.

Pakeitimas 12
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18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

(18b) Šios specialios duomenų apsaugos 
taisyklės sukurtos dar nepriėmus 
atitinkamo trečiojo ramsčio teisės akto dėl 
duomenų apsaugos. Kai šis pagrindų 
teisės aktas bus priimtas, jis turės būti 
taikomas visai policijos ir teismų 
bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose 
apimančiai sričiai, su sąlyga, kad pagal šį 
aktą nustatytas duomenų apsaugos lygis 
būtų visuomet tinkamas ir ne žemesnis, 
nei nustatyta pagal 1981 m. sausio 28 d. 
Europos Tarybos konvenciją Nr. 108 dėl 
asmenų apsaugos ryšium su asmens 
duomenų automatizuotu tvarkymu ir jos 
2001 m. lapkričio 8 d. Papildomą 
protokolą, ir kad būtų atsižvelgiama į 
1987 m. rugsėjo 17 d. Europos Tarybos 
Ministrų komiteto rekomendaciją 
valstybėms narėms Nr. R (87) 15, 
reglamentuojančią asmens duomenų 
naudojimą policijos sektoriuje, taip pat ir 
tais atvejais, kai duomenys tvarkomi 
neautomatizuotai.

Pakeitimas 13
18 c konstatuojamoji dalis (nauja)

(18c) Su Europos Parlamentu turėtų būti 
konsultuojamasi bet kokių pamatinio 
sprendimo įgyvendinimo priemonių 
klausimais.

Pakeitimas 14
18 d konstatuojamoji dalis (nauja)

(18d) Būtina, kad Taryba kuo skubiau 
priimtų pamatinį sprendimą dėl 
procesinių teisių, kad būtų nustatytos tam 
tikros minimalios taisyklės dėl asmenų 
galimybės valstybėse narėse naudotis 
teisine pagalba.
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Pakeitimas 15
18 e konstatuojamoji dalis (nauja)

(18e) Kalbant apie informacijos ir 
pagalbos teikimą didelio masto renginių ir 
masinių susibūrimų metu, bendrosios 
gairės turi būti suderintos su 1997 m. 
gegužės 26 d. Bendraisiais veiksmais 
97/339/TVR, Tarybos priimtuose 
remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 
straipsniu dėl bendradarbiavimo 
teisėtvarkos ir saugumo srityje1 ir 2004 m. 
balandžio 29 d. Tarybos rezoliucija dėl 
saugumo Europos Vadovų Tarybos 
susitikimų ir kitų panašaus lygio renginių 
metu2 bei Nyderlandų Karalystės 
iniciatyva dėl Tarybos sprendimo 
priėmimo dėl tarpvalstybinio policijos 
bendradarbiavimo stiprinimo 
susibūrimuose, kuriuose dalyvauja daug 
žmonių iš daugiau nei vienos valstybės 
narės ir kuriuose policijos pajėgomis 
pirmiausiai siekiama palaikyti viešąją 
tvarką bei užtikrinti visuomenės saugumą 
ir užkardyti baudžiamąsias veikas bei su 
jomis kovoti3.
1 OL L 147, 1997 6 5, p. 1.
2 OL C 116, 2004 4 30, p. 18.
3 OL C 101, 2005 4 27, p. 36.

Pakeitimas 16
20 konstatuojamoji dalis

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

(20) Šiame pamatiniame sprendime
atsižvelgiama į pagrindines teises ir 
principus, ypač tuos, kurie yra pripažinti
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje. Šiame pamatiniame sprendime 
ypač siekiama užtikrinti, kad būtų 
visapusiškai laikomasi piliečių 
pagrindinių teisių į jų gyvenimo ir ryšių 
privatumą bei asmens duomenų apsaugą, 
kaip nustatyta Chartijos 7 ir 8 
straipsniuose. 
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Pakeitimas 17
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(20) Išsamus Priumo sutarties 
persvarstymas, jos ligšiolinio veikimo 
įvertinimas bei pamatinio sprendimo dėl 
duomenų apsaugos pagal trečiąjį ramstį 
parengimas yra būtina sąlyga siekiant 
veiksmingai ir tinkamai įgyvendinti šį 
pamatinį sprendimą.

Pakeitimas 18
1 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

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

Šiuo pamatiniu sprendimu valstybės narės 
siekia gerinti tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą tais klausimais, kuriems 
taikoma ES sutarties VI antraštinė dalis, visų 
pirma agentūrų, atsakingų už nusikaltimų, 
nurodytų 2002 m. birželio 13 d. Tarybos 
pamatinio sprendimo 2002/584/TVR dėl 
Europos arešto orderio ir perdavimo tarp 
valstybių narių tvarkos1 2 straipsnyje ir 
2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio 
sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su 
terorizmu2 1−4 straipsniuose, prevenciją ir 
tyrimą, tarpusavio keitimąsi informacija 
užtikrinant tinkamą duomenų apsaugos 
lygį. Todėl šiame pamatiniame sprendime 
nustatomos taisyklės šiose srityse:
1 OL L 190, 2002 7 18, p. 1.
2 OL L 164, 2002 6 22, p. 3.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. 
Priėmus jį reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Pakeitimas 19
1 straipsnio 4 punktas

4) nuostatos dėl tarpvalstybinio policijos 
bendradarbiavimo gerinimo pasitelkiant 
įvairias priemones sąlygų ir procedūros (5 
skyrius).

4) nuostatos dėl tarpvalstybinio policijos 
bendradarbiavimo gerinimo, pasitelkiant 
įvairias nustatytas priemones, sąlygų ir 
procedūros (5 skyrius).
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Pakeitimas 20
1 straipsnio 4 a punktas (naujas)

4a) nuostatos dėl duomenų apsaugos (6 
skyrius, 14 straipsnio 2 dalis bei 16 
straipsnio 2 ir 4 dalys)

Pakeitimas 21
1 a straipsnis (naujas)

1a straipsnis
Šiame pamatiniame sprendime:

1) „nusikaltimai“ – Tarybos pamatinio 
sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnyje 
nurodyti teisės pažeidimai;
2) „teroristiniai nusikaltimai“ –
nusikaltimai, kurie nurodyti Tarybos 
pamatinio sprendimo 2002/475/JHA 1–4 
straipsniuose;
3) „asmens duomenys“ – bet kokia 
informacija, susijusi su fiziniu asmeniu 
(duomenų subjektu), kurio tapatybė yra 
arba gali būti nustatyta; „asmuo, kurio 
tapatybė gali būti nustatyta“ – tai asmuo, 
kurio tapatybė gali būti tiesiogiai ar 
netiesiogiai nustatyta, be kita ko pagal 
asmens tapatybės kodą arba vieną ar kelis 
to asmens fizinei ar fiziologinei tapatybei 
būdingus veiksnius;
4) „asmens duomenų tvarkymas“ – bet 
kokia su asmens duomenimis 
automatinėmis arba neautomatinėmis 
priemonėmis atliekama operacija ar 
operacijos, tokios kaip duomenų 
rinkimas, įrašymas, sisteminimas, 
saugojimas, adaptavimas ar keitimas, 
rūšiavimas, atgaminimas, paieška, 
naudojimas, atskleidimas suteikiant, 
platinant ar kitu būdu sudarant galimybę 
jais naudotis, taip pat palyginimas, 
sujungimas, blokavimas, ištrynimas ar 
naikinimas; šiame pamatiniame 
sprendime tvarkymo sąvoka taip pat 
apima pranešimą apie atitikmens buvimą 
ar nebuvimą;
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5) „automatinė paieška“ – tiesioginė 
prieiga prie kitos institucijos 
automatizuotų rinkmenų, kurios metu 
atsakymui į paiešką nebūtinas žmogaus 
įsikišimas;
6) „duomenų žymėjimas“ – saugomų 
asmens duomenų žymėjimas nesiekiant 
apriboti jų tvarkymo ateityje;
7) „duomenų blokavimas“ – saugomų 
asmens duomenų žymėjimas siekiant 
apriboti jų tvarkymą ateityje;
8) „nekoduojama DNR dalis“ –
chromosomų sritys, kuriose nėra 
genetinės informacijos, t. y. nėra žinoma, 
kad jose būtų galima rasti informacijos 
apie konkrečius paveldimus požymius; 
nepaisant mokslinės pažangos, iš 
nekoduojamos DNR dalies daugiau neturi 
būti gaunama jokios informacijos nei 
dabar, nei ateityje.

Pakeitimas 22
1 b straipsnis (naujas)

1b straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad bus aiškiai 
skirtingai traktuojami duomenys apie:

– asmenis, įtariamus įvykdžius nusikaltimą 
arba prie jo prisidėjus,

– asmenis, kurie buvo nuteisti už 
nusikaltimą,

– asmenis, kurių atžvilgiu yra rimtų 
priežasčių manyti, kad jie įvykdys 
nusikaltimą,
– asmenis, kurie gali būti pakviesti liudyti 
atliekant nusikaltimo tyrimą arba vėliau 
liudyti nagrinėjant baudžiamąją bylą,
– asmenis, kurie buvo nusikaltimo 
aukomis arba kurių atžvilgiu esantys 
faktai suteikia pagrindo manyti, kad jie 
gali būti nusikaltimo aukomis,
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– asmenis, galinčius suteikti informacijos 
apie nusikaltimą,
– kurio nors iš pirmiau išvardytų asmenų 
pažįstamus arba su jais susijusius asmenis 
bei
– asmenis, kurie nepriklauso nė vienai iš 
pirmiau minėtų kategorijų.

Pakeitimas 23
2 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės užveda ir saugoja 
nacionalines DNR analizės duomenų 
rinkmenas nusikaltimų tyrimo tikslais.
Šiose rinkmenose esantys asmens 
duomenys pagal šį pamatinį sprendimą 
tvarkomi taikant duomenų apsaugos 
taisykles, kurios išdėstytos 6 skyriuje, ir 
laikantis tvarkymui taikomų nacionalinės 
teisės aktų.

Pakeitimas 24
2 straipsnio 2 dalis

2. Siekdamos įgyvendinti šį sprendimą 
valstybės narės užtikrina galimybę 
naudotis jų nacionalinių DNR analizės 
duomenų rinkmenų, nurodytų 1 dalies 
pirmame sakinyje, informaciniais 
duomenimis. Informaciniai duomenys 
apima tik DNR duomenis, nustatytus 
remiantis nekoduojama DNR dalimi, ir 
nuorodą. Informaciniai duomenys neturi 
apimti jokių duomenų, pagal kuriuos gali 
būti tiesiogiai nustatytas duomenų 
subjektas. Tokiais duomenimis turi būti 
laikomi informaciniai duomenys, kuriais
remiantis negalima atsekti asmens 
(neidentifikuojama DNR duomenų dalis).

2. Siekdamos įgyvendinti šį pamatinį
sprendimą valstybės narės užtikrina prieigą 
prie jų nacionalinių DNR analizės 
duomenų rinkmenų, kurios sukurtos 
nusikaltimų tyrimo tikslais, informacinių 
duomenų. Informaciniai duomenys apima 
tik DNR duomenis, nustatytus remiantis 
nekoduojama DNR dalimi, ir nuorodą.
Informaciniai duomenys neturi apimti 
jokių duomenų, pagal kuriuos gali būti 
tiesiogiai nustatytas duomenų subjektas.
Turi būti aiškiai nustatyta, kurie 
informaciniai duomenys nepriskiriami 
konkrečiam asmeniui (kuri DNR duomenų 
dalis yra neidentifikuojama).

Pakeitimas 25
3 straipsnio 1 dalis

1. Nusikaltimų tyrimo tikslais valstybės 
narės suteikia galimybę kitos valstybės 

1. Nusikaltimų tyrimo tikslais valstybės 
narės suteikia galimybę kitos valstybės 
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narės nacionaliniams kontaktiniams 
centrams, kaip nurodyta 6 straipsnyje,
naudotis DNR analizės duomenų 
rinkmenose esančiais informaciniais 
duomenimis suteikdamos teisę atlikti 
automatinę paiešką lyginant DNR 
duomenis. Teise atlikti paiešką galima 
naudotis tik atskirais atvejais ir laikantis 
prašančios valstybės narės nacionalinės 
teisės.

narės nacionaliniams kontaktiniams 
centrams naudotis DNR analizės duomenų 
rinkmenose esančiais informaciniais 
duomenimis suteikdamos teisę atlikti 
automatinę paiešką lyginant DNR 
duomenis. Teise atlikti paiešką galima 
naudotis tik atskirais atvejais ir laikantis 6 
skyriuje išdėstytų duomenų apsaugos 
taisyklių bei prašančios valstybės narės 
nacionalinės teisės.

Pakeitimas 26
5 straipsnis

Jei vykdant 3 ir 4 straipsniuose nurodytas 
procedūras nustatomas DNR duomenų 
atitikmuo, kiti turimi asmens duomenys ir 
kita informacija, susiję su informaciniais 
duomenimis, teikiami pagal valstybės 
narės, kurios prašoma informacijos, 
nacionalinę teisę, įskaitant teisinės 
pagalbos taisykles.

Jei vykdant 3 ir 4 straipsniuose nurodytas 
procedūras nustatomas DNR duomenų 
atitikmuo, kiti asmens duomenys ir kita 
informacija, susiję su informaciniais 
duomenimis, teikiami pagal valstybės 
narės, kurios prašoma informacijos, 
nacionalinę teisę, įskaitant teisinės 
pagalbos taisykles ir 6 skyriuje išdėstytas 
duomenų apsaugos taisykles.

Pakeitimas 27
6 straipsnis

6 straipsnis
Nacionalinis kontaktinis centras ir 

įgyvendinimo priemonės

1. Duomenų teikimo tikslais, nurodytais 3 
ir 4 straipsniuose, kiekviena valstybė narė 
paskiria nacionalinį kontaktinį centrą.
Nacionalinio kontaktinio centro 
įgaliojimus reglamentuoja taikomi 
nacionalinės teisės aktai.

Išbraukta.

2. Techninių susitarimų dėl 3 ir 4 
straipsniuose nurodytų procedūrų detalės 
nustatomos įgyvendinimo priemonėse, 
nurodytose 34 straipsnyje.

Pakeitimas 28
7 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis
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Jei vykdant tyrimą ar nagrinėjant 
baudžiamąją bylą neturima valstybės narės, 
kurios prašoma informacijos, teritorijoje 
esančio konkretaus asmens DNR duomenų, 
valstybė narė, kurios prašoma 
informacijos, suteikia teisinę pagalbą 
surinkdama to asmens ląstelinę medžiagą ir 
atlikdama jos analizę bei pateikdama 
gautus DNR duomenis, jei:

1. Jei vykdant tyrimą ar nagrinėjant 
baudžiamąją bylą, susijusią su įvykdytu 
nusikaltimu, neturima valstybės narės, 
kurios prašoma informacijos, teritorijoje 
esančio konkretaus asmens, įtariamo 
įvykdžius minėtą nusikaltimą, DNR 
duomenų, valstybė narė, kurios prašoma 
informacijos, suteikia teisinę pagalbą 
paimdama to asmens ląstelinę medžiagą ir 
atlikdama jos analizę bei pateikdama 
gautus DNR duomenis, jei:

Pakeitimas 29
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Ląstelinė medžiaga paimama tik 
laikantis nacionalinės teisės normų, tik 
konkretiems tikslams ir laikantis 
būtinumo ir proporcingumo reikalavimų.

Pakeitimas 30
8 straipsnis

Siekdamos įgyvendinti šį sprendimą 
valstybės narės užtikrina galimybę 
naudotis nacionalinių automatinių 
daktiloskopinių duomenų identifikavimo 
sistemų rinkmenų, sukurtų nusikaltimų 
tyrimo ir prevencijos tikslais, 
informaciniais duomenimis. Informaciniai 
duomenys apima tik daktiloskopinius 
duomenis ir nuorodą. Informaciniai 
duomenys neturi apimti jokių duomenų, 
pagal kuriuos gali būti tiesiogiai nustatytas 
duomenų subjektas. Tokiais duomenimis 
turi būti laikomi informaciniai duomenys, 
kuriais remiantis negalima atsekti asmens 
(neidentifikuojami daklitoskopiniai 
duomenys).

Siekdamos įgyvendinti šį pamatinį
sprendimą valstybės narės užtikrina prieigą 
prie nacionalinių automatinių 
daktiloskopinių duomenų identifikavimo 
sistemų rinkmenų, sukurtų nusikaltimų 
tyrimo ir prevencijos tikslais, informacinių 
duomenų. Informaciniai duomenys apima 
tik daktiloskopinius duomenis ir nuorodą.
Informaciniai duomenys neturi apimti 
jokių duomenų, pagal kuriuos gali būti 
tiesiogiai nustatytas duomenų subjektas.
Turi būti aiškiai nustatyta, kurie 
informaciniai duomenys nepriskiriami 
konkrečiam asmeniui (kurie 
daktiloskopiniai duomenys yra 
neidentifikuojami).

Pakeitimas 31
9 straipsnio 1 dalis

1. Nusikaltimų tyrimo ir prevencijos 
tikslais valstybės narės suteikia galimybę 

1. Nusikaltimų tyrimo ir prevencijos 
tikslais valstybės narės suteikia galimybę 
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kitos valstybės narės nacionaliniam 
kontaktiniam centrui, nurodytam 11 
straipsnyje, naudotis automatinėse 
daktiloskopinių duomenų identifikavimo 
sistemose, kurias jie sukūrė tam tikslui, 
esančiais informaciniais duomenimis, 
suteikiant teisę atlikti automatinę paiešką 
lyginant daktiloskopinius duomenis. Teise 
atlikti paiešką galima naudotis tik atskirais 
atvejais ir laikantis prašančios valstybės 
narės nacionalinės teisės.

kitos valstybės narės nacionaliniam 
kontaktiniam centrui, nurodytam 11 
straipsnyje, naudotis automatinėse 
daktiloskopinių duomenų identifikavimo 
sistemose, kurias jie sukūrė tam tikslui, 
esančiais informaciniais duomenimis, 
suteikiant teisę atlikti automatinę paiešką 
lyginant daktiloskopinius duomenis. Teise 
atlikti paiešką galima naudotis tik atskirais 
atvejais ir laikantis 6 skyriuje išdėstytų 
duomenų apsaugos taisyklių bei
prašančios valstybės narės nacionalinės 
teisės.

Pakeitimas 32
10 straipsnis

Jei vykdant 9 straipsnyje nurodytą 
procedūrą nustatomas daktiloskopinių 
duomenų atitikmuo, kiti turimi asmens 
duomenys ir kita informacija, susiję su 
informaciniais duomenimis, teikiami pagal 
valstybės narės, kurios prašoma 
informacijos, nacionalinę teisę, įskaitant 
teisinės pagalbos taisykles.

Jei vykdant 9 straipsnyje nurodytą 
procedūrą nustatomas daktiloskopinių 
duomenų atitikmuo, kiti asmens duomenys 
ir kita informacija, susiję su informaciniais 
duomenimis, teikiami pagal valstybės 
narės, kurios prašoma informacijos, 
nacionalinę teisę, įskaitant teisinės 
pagalbos taisykles, bei 6 skyriuje išdėstytas 
duomenų apsaugos taisykles.

Pakeitimas 33
11 straipsnis

11 straipsnis
Nacionalinis kontaktinis centras ir 

įgyvendinimo priemonės

1. Duomenų teikimo tikslais, nurodytais 9 
straipsnyje, kiekviena valstybė narė 
paskiria nacionalinį kontaktinį centrą.
Nacionalinio kontaktinio centro 
įgaliojimus reglamentuoja taikomi 
nacionalinės teisės aktai.

Išbraukta.

2. Techninių susitarimų dėl 9 straipsnyje 
nurodytų procedūrų detalės nustatomos 
įgyvendinimo priemonėse, nurodytose 34 
straipsnyje.
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Pakeitimas 34
12 straipsnio 1 dalis

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

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

1) duomenimis, susijusiais su savininkais 
ar valdytojais; ir

1) duomenimis, susijusiais su savininkais 
ar valdytojais; ir

2) duomenimis, susijusiais su transporto 
priemonėmis.

2) duomenimis, susijusiais su transporto 
priemonėmis.

Paieška gali būti atliekama tik turint visą 
važiuoklės ar registracijos numerį. Atlikti 
paieškas galima tik laikantis paiešką 
vykdančios valstybės narės nacionalinės 
teisės.

Paieška gali būti atliekama tik turint visą 
važiuoklės ar registracijos numerį. Atlikti 
paieškas galima tik laikantis 6 skyriuje 
išdėstytų duomenų apsaugos taisyklių bei
paiešką vykdančios valstybės narės 
nacionalinės teisės.

Pakeitimas 35
12 straipsnio 2 dalis

2. Duomenų teikimo tikslais, nurodytais 1 
dalyje, kiekviena valstybė narė paskiria 
nacionalinį kontaktinį centrą dirbti su 
atsiunčiamais prašymais. Nacionalinio 
kontaktinio centro įgaliojimus 
reglamentuoja taikomi nacionalinės teisės 
aktai. Techninių susitarimų dėl procedūrų 
detalės nustatomos įgyvendinimo 
priemonėse, nurodytose 34 straipsnyje.

Išbraukta.

Pakeitimas 36
14 straipsnio 1 dalis

1. Nusikaltimų prevencijos tikslais ir 1. Nusikaltimų prevencijos tikslais ir 
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siekdamos palaikyti viešąją tvarką bei 
saugumą didelio masto tarpvalstybinio 
pobūdžio renginių metu, visų pirma sporto 
renginių ar Europos Vadovų Tarybos 
susitikimų metu, valstybės narės pateikus 
prašymą ir savo iniciatyva teikia viena kitai 
visus tam tikslui reikalingus asmens 
duomenis, jei, remiantis paskutiniu 
teistumu ar kitomis aplinkybėmis galima 
manyti, kad duomenų subjektai renginio 
metu įvykdys nusikaltimą ar sukels grėsmę 
viešajai tvarkai ir saugumui, jei teikti 
tokius duomenis leidžiama pagal juos 
teikiančios valstybės narės nacionalinę 
teisę.

siekdamos palaikyti viešąją tvarką bei 
saugumą didelio masto tarpvalstybinio 
pobūdžio renginių metu, visų pirma sporto 
renginių ar Europos Vadovų Tarybos 
susitikimų metu, valstybės narės pateikus 
prašymą ir savo iniciatyva teikia viena kitai 
visus tam tikslui reikalingus asmens 
duomenis, jei, remiantis paskutiniu 
teistumu ar kitomis aplinkybėmis galima 
manyti, kad duomenų subjektai renginio 
metu įvykdys nusikaltimą ar sukels grėsmę 
viešajai tvarkai ir saugumui, jei teikti 
tokius duomenis leidžiama pagal juos 
teikiančios valstybės narės nacionalinę 
teisę, ir jei tai atitinka būtinumo ir 
proporcingumo principus, kurie yra 
taikytini demokratinėje visuomenėje, bei 
siekiama konkretaus tikslo.

Pakeitimas 37
15 straipsnis

15 straipsnis
Nacionalinė ryšių palaikymo institucija

Duomenų teikimo tikslais, nurodytais 13 
ir 14 straipsniuose, kiekviena valstybė 
narė paskiria nacionalinį kontaktinį 
centrą. Nacionalinio kontaktinio centro 
įgaliojimus reglamentuoja taikomi 
nacionalinės teisės aktai.

Išbraukta.

Pakeitimas 38
16 straipsnio 1 dalis

1. Teroristinių nusikaltimų prevencijos 
tikslais valstybės narės atskirais atvejais 
gali, laikydamosi nacionalinės teisės, netgi 
jei joms nebuvo pateiktas prašymas tai 
daryti, teikti kitos valstybės narės 
nacionaliniam centrui, nurodytam 3 dalyje,
asmens duomenis ir informaciją, nurodytą 
2 dalyje, jei tai yra būtina, kadangi dėl 
konkrečių priežasčių kyla įtarimai, kad 
duomenų subjektai įvykdys teroristinius 

1. Teroristinių nusikaltimų prevencijos 
tikslais valstybės narės atskirais atvejais 
gali, laikydamosi nacionalinės teisės, 
bendrųjų teisės principų bei pagrindinių 
teisių, netgi jei joms nebuvo pateiktas 
prašymas tai daryti, teikti kitos valstybės 
narės nacionaliniam centrui asmens 
duomenis ir informaciją, nurodytą 2 dalyje, 
jei tai yra būtina, kadangi dėl konkrečių 
priežasčių kyla įtarimai, kad duomenų 
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nusikaltimus, nurodytus 2002 m. birželio 
13 d. ES Tarybos pamatinio sprendimo 
2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu 1–
3 straipsniuose.

subjektai įvykdys teroristinius 
nusikaltimus.

Pakeitimas 39
16 straipsnio 2 dalis

2. Teikiami duomenys – tai pavardė, 
vardai, gimimo data ir vieta bei 
aplinkybių, dėl kurių kyla 1 dalyje nurodyti 
įtarimai, aprašas.

2. Teikiami duomenys – tai vien tik 
asmens duomenys bei aplinkybių, dėl 
kurių kyla 1 dalyje nurodyti įtarimai, 
aprašas.

Pakeitimas 40
16 straipsnio 3 dalis

3. Kiekviena valstybė narė paskiria 
nacionalinį kontaktinį centrą, įgaliotą 
keistis informacija su kitų valstybių narių 
nacionaliniai kontaktiniais centrais.
Nacionalinio kontaktinio centro 
įgaliojimus reglamentuoja taikomi 
nacionalinės teisės aktai.

Išbraukta.

Pakeitimas 41
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a.  Nepriklausomai nuo šių sąlygų 
asmens duomenys gali būti tvarkomi tik 
1 dalyje nurodytais tikslais. Pateikti 
duomenys nedelsiant ištrinami, kai 
pasiekiami arba nebegali būti pasiekti 
1 dalyje nurodyti tikslai, tačiau bet kuriuo 
atveju ne vėliau kaip per dvejus metus 
nuo duomenų pateikimo.

Pakeitimas 42
17 straipsnio 2 dalis

2. Kiekviena valstybė narė, būdama 
priimančioji valstybė narė, pagal savo 

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

valstybės narės nacionalinė teisė.
Kiekviena valstybė narė, būdama 
priimančioji valstybė narė, pagal savo 
nacionalinę teisę ir sutikus 
komandiruojančiai valstybei narei gali 
perduoti bendroje operacijoje 
dalyvaujantiems komandiruojančių 
valstybių narių pareigūnams vykdomuosius 
įgaliojimus. Tokiais vykdomaisiais 
įgaliojimais gali būti naudojamasi tik 
vadovaujantis priimančiosios valstybės 
narės pareigūnų nurodymais ir paprastai 
jiems dalyvaujant.

Pakeitimas 43

17 a straipsnis (naujas)

17a straipsnis
Priemonės tiesioginio pavojaus atveju

1. Skubiais atvejais vienos valstybės narės 
pareigūnai gali be išankstinio kitos 
valstybės narės (priimančioji valdtybė narė)
sutikimo kirsti dviejų valstybių sieną tam, 
kad arti sienos esančioje priimančiosios
valstybės narės teritorijos dalyje pagal 
priimančiosios valstybės narės nacionalinę 
teisę jie galėtų imtis laikinų priemonių, 
būtinų siekiant išvengti gyvybei ir sveikatai 
gresiančio tiesioginio pavojaus.

2. 1 dalyje nurodytu skubiu atveju laikoma 
situacija, kai, priimančiosios valstybės 
narės pareigūnams užtrukus imtis 
atsakomybės 17 straipsnyje nustatyta 
tvarka, iškiltų grėsmė, kad pavojus gali
realizuotis.

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

4.Valstybės narės sudaro papildomą 
susitarimą, kuriame nurodoma, kokioms 
institucijoms turi būti nedelsiant 
pranešama, kaip nurodyta 3 dalyje. Sieną 
kertantys pareigūnai privalo laikytis šio 
straipsnio nuostatų ir priimančiosios 
valstybės narės teisės aktų.

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

Pakeitimas 44
18 a straipsnis (naujas)

18a straipsnis

Bendradarbiavimas paprašius

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

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

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

3) nustatydamos asmenų buvimo ir 
gyvenamąją vietą,

4) nustatydamos su leidimais gyventi šalyje 
susijusią informaciją,

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

6) nustatydamos asmenų tapatybę,

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

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

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

10) teikdamos informaciją apie tai, kaip 
praktiškai vykdomas tarpvalstybinis 
sekimas, persekiojimas kertant sieną ir 
kontroliuojamas gabenimas; ir
11) nustatydamos informaciją teikiančio 
asmens pasirengimą duoti parodymus.

3. Jeigu institucija, kurios buvo prašoma 
pagalbos, yra nekompetentinga ją teikti, ši 
institucija perduoda prašymą 
kompetentingai institucijai. Institucija, 
kurios buvo prašoma pagalbos, praneša 
pagalbos prašiusiai institucijai apie tai, kad 
prašymas buvo perduotas institucijai, 
atsakingai už. prašomos pagalbos teikimą.
Kompetentinga institucija atlieka prašyme 
nurodytą užduotį ir perduoda rezultatus 
pagalbos prašiusiai institucijai.
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Pakeitimas 45
19 straipsnio 1 dalis

1. Komandiruojančios valstybės narės 
pareigūnai, kurie vykdant bendras 
operacijas yra kitos valstybės narės 
teritorijoje, gali ten būdami dėvėti savo 
nacionalines uniformas. Jie gali turėti 
ginklus, šaudmenis ir įrangą, kuriuos 
leidžiama turėti pagal komandiruojančios 
valstybės narės nacionalinę teisę.
Priimančioji valstybė narė gali uždrausti 
komandiruojančios valstybės narės 
pareigūnams turėti tam tikrus ginklus, 
šaudmenis ar įrangą.

1. Komandiruojančios valstybės narės 
pareigūnai gali turėti tarnybinius ginklus, 
šaudmenis ir įrangą, kuriuos leidžiama 
turėti pagal komandiruojančios valstybės 
narės nacionalinę teisę. Priimančioji 
valstybė narė gali uždrausti 
komandiruojančios valstybės narės 
pareigūnams turėti tam tikrus tarnybinius 
ginklus, šaudmenis ar įrangą, jei tokie pat 
priimančios valstybės narės teisės aktuose 
nustatyti draudimai taikomi ir jos pačios 
pareigūnams.

Pakeitimas 46
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Komandiruojančios valstybės narės 
pareigūnai, kurie vykdydami bendras 
operacijas yra kitos valstybės narės 
teritorijoje, ten būdami dėvi savo 
nacionalines uniformas. Visi bendrų 
operacijų dalyviai privalo nešioti bendrą 
sutartinį skiriamąjį ženklą. Priimanti 
valstybė narė privalo komandiruojančios 
valstybės narės pareigūnams suteikti 
akreditavimo dokumentą, kuriame būtų 
pateiktas pareigūno vardas, rangas ir 
skaitmeninė nuotrauka.

Pakeitimas 47
24 straipsnio 1 dalis

1. Šiame skyriuje: Išbraukta.
1) „asmens duomenų tvarkymas“ – bet 
kokia su asmens duomenimis 
automatinėmis arba neautomatinėmis 
priemonėmis atliekama operacija ar 
operacijos, tokios kaip duomenų 
rinkimas, įrašymas, sisteminimas, 
saugojimas, adaptavimas ar keitimas, 
rūšiavimas, atgaminimas, paieška, 
naudojimas, atskleidimas suteikiant, 
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platinant ar kitu būdu sudarant galimybę 
jais naudotis, taip pat palyginimas, 
sujungimas, blokavimas, ištrynimas ar 
naikinimas. Šiame sprendime tvarkymo 
sąvoka taip pat apima pranešimą apie 
atitikmens buvimą ar nebuvimą;
2) „automatinė paieška“ – tiesioginė 
prieiga prie kitos institucijos 
automatizuotų rinkmenų, kurios metu 
gaunamas visiškai automatinis atsakymas 
į paiešką;
3) „žymėjimas“ – saugomų asmens 
duomenų žymėjimas nesiekiant apriboti jų 
tvarkymo ateityje;
4) „blokavimas“ – saugomų asmens 
duomenų žymėjimas siekiant apriboti jų 
tvarkymą ateityje.

Pakeitimas 48
24 straipsnio 2 dalis

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

2. Toliau išdėstytos nuostatos taikomos 
DNR medžiagos ir daktiloskopinių 
duomenų rinkimui ir tvarkymui valstybėse 
narėse bei kitų asmens duomenų 
perdavimui pagal šio pamatinio 
sprendimo nuostatas. 
Toliau išdėstytos nuostatos taip pat 
taikomos duomenims, kurie teikiami arba 
buvo suteikti pagal šį pamatinį sprendimą.

Pakeitimas 49
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Valstybės narės atsižvelgia į įvairias 
asmens duomenų kategorijas ir į skirtingus 
jų rinkimo tikslus nustatydamos jų 
saugojimo terminus ir atitinkamas jų 
rinkimo, tolesnio tvarkymo ir perdavimo 
sąlygas. Asmenų, kurie nėra įtariami 
padarę nusikalstamą veiką ar dalyvavę joje, 
asmens duomenys tvarkomi tik tikslu, dėl 
kurio jie buvo surinkti, ir ribotą laiką.
Valstybės narės nustato atitinkamus jų 
naudojimo ir perdavimo apribojimus.
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Pakeitimas 50
25 straipsnio 3 dalis

3. 2 dalies nuostatos netaikomos toms 
valstybėms narėms, kurios jau teikia 
asmens duomenis, kaip numatyta šiame 
sprendime, pagal 2005 m. gegužės 27 d. 
Belgijos Karalystės, Vokietijos 
Federacinės Respublikos, Ispanijos 
Karalystės, Prancūzijos Respublikos, 
Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, 
Nyderlandų Karalystės ir Austrijos 
Respublikos sutartį dėl tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma 
kovos su terorizmu, tarpvalstybiniu 
nusikalstamumu ir neteisėta migracija 
srityje (Priumo sutartis).

Išbraukta.

Pakeitimas 51
25 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Pagal šį pamatinį sprendimą tvarkomi 
duomenys negali būti perduoti ar suteikti 
jokiai trečiajai šaliai ar tarptautinei 
organizacijai.

Pakeitimas 52
26 straipsnio 1 dalis

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

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

Pakeitimas 53
27 straipsnis
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Suteiktus asmens duomenis gali tvarkyti tik 
institucijos, organai ir teismai, kurie yra 
atsakingi už 26 straipsnyje minimų tikslų 
siekimą. Visų pirma duomenis galima 
suteikti kitiems subjektams tik gavus 
duomenis teikiančios valstybės narės 
išankstinį leidimą ir laikantis duomenis 
gaunančios valstybės narės teisės.

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

Pakeitimas 54
28 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Tam tikro pobūdžio duomenys, kurie 
susiję su rasine arba tautine kilme, 
politinėmis pažiūromis, religiniais arba 
filosofiniais įsitikinimais, naryste 
partijose arba profesinėse sąjungose, 
seksualine orientacija arba sveikata, 
tvarkomi tik esant būtinybei ir  
atsižvelgiant į tai, kiek tai reikalinga 
konkrečiu atveju, bei laikantis specialių 
apsaugos nuostatų.

Pakeitimas 55
28 straipsnio 3 dalies 2 punktas

2) pasibaigus maksimaliam duomenų 
saugojimo laikotarpiui, nustatytam 
duomenis teikiančios valstybės narės 
nacionalinėje teisėje, jeigu duomenų 
teikimo metu duomenis teikianti 
institucija informavo juos gaunančią 
instituciją apie tokius maksimalius 
laikotarpius.

2) pasibaigus maksimaliam duomenų 
saugojimo laikotarpiui, kuris yra dveji 
metai, išskyrus 14 ir 16 straipsniuose 
nurodytus atvejus.

Pakeitimas 56
29 straipsnio 2 dalies 1 punktas

1) būtų imamasi moderniausių techninių 
priemonių duomenų apsaugai ir duomenų 
saugumui, visų pirma duomenų 
konfidencialumui ir vientisumui, užtikrinti;

1) būtų imamasi geriausių prieinamų
techninių priemonių duomenų apsaugai ir 
duomenų saugumui, visų pirma duomenų 
konfidencialumui ir vientisumui, užtikrinti;
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Pakeitimas 57
30 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

2. Šios nuostatos taikomos automatinėms 
duomenų paieškoms pagal 3, 9, 
12 straipsnius ir automatiniam lyginimui 
pagal 4 straipsnį:

Išbraukta.

Pakeitimas 58
30 straipsnio 4 dalis

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

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

Pakeitimas 59
31 straipsnio 1 dalis

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

1. Laikantis nacionalinės teisės, duomenų 
subjektui suteikiama informacija apie 
surinktus duomenis, duomenų pateikimą 
kitoms valstybėms ir apie leidimus 
duomenis tvarkyti, pranešant apie su juo 
susijusius tvarkomus duomenis, duomenų 
kilmę, gavėją ar gavėjų grupę, tvarkymo 
tikslą ir teisinį pagrindą, nesudarant 
nepagrįstų išlaidų, visiems suprantama 
forma ir nepagrįstai nevėluojant. Be to, 
duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad 
netikslūs duomenys būtų ištaisyti, o 
neteisėtai tvarkomi duomenys – ištrinti; apie 
tai taip pat turi būti pranešama duomenų 
subjektui.

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad su 
duomenų apsauga susijusių teisių pažeidimo 
atveju duomenų subjektas galėtų 
veiksmingai pateikti skundą 
nepriklausomam teismui, kaip apibrėžta 
Europos žmogaus teisių konvencijos 6 
straipsnio 1 dalyje, arba nepriklausomai 

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

priežiūros institucijai, kaip apibrėžta 
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo 
28 straipsnyje, ir kad jis turėtų galimybę 
reikalauti atlyginti žalą ar gauti kitokią 
teisėtą kompensaciją. Reikalavimo pripažinti 
šias teises procedūros išsamias taisykles ir 
prieigos teisės apribojimo priežastis 
reglamentuoja valstybės narės, kurioje 
duomenų subjektas reikalauja pripažinti savo 
teises, atitinkamos nacionalinės teisinės 
nuostatos.

Pakeitimas 60
32 a straipsnis (naujas)

32a straipsnis
Valstybės narės priima atitinkamas 
priemones, kuriomis užtikrinamas šio 
skyriaus nuostatų visapusiškas 
įgyvendinimas, ir nustato veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasančias sankcijas, 
kurios taikytinos už šių nuostatų, ypač tų, 
kuriomis siekiama užtikrinti asmens 
duomenų tvarkymo konfidencialumą ir 
saugumą, pažeidimą.

Pakeitimas 61
32 b straipsnis (naujas)

32b straipsnis
1. Duomenų teikimo tikslais, nurodytais 3, 
4, 9, 12, 14 ir 16 straipsniuose, kiekviena 
valstybė narė paskiria vieną arba kelis 
nacionalinius kontaktinius centrus.
2. Nacionalinio kontaktinio centro 
įgaliojimus reglamentuoja taikomi 
nacionalinės teisės aktai. Su 
nacionaliniais kontaktiniais centrais turi 
būti galima susiekti bet kuriuo metu.  
3. Visų nacionalinių kontaktinių centrų 
sąrašą kiekviena valstybė narė išsiunčia 
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kitoms valstybėms narėms ir šis sąrašas 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas 62
33 straipsnio 2 dalis

2. Pagal 1 dalį pateiktos deklaracijos gali 
būti bet kuriuo metu keičiamos pateikiant 
deklaraciją Tarybos generaliniam 
sekretoriatui. Tarybos generalinis 
sekretoriatas perduoda gautas deklaracijas 
valstybėms narėms ir Komisijai.

2. Pagal 1 dalį pateiktos deklaracijos gali 
būti bet kuriuo metu keičiamos pateikiant 
deklaraciją Tarybos generaliniam 
sekretoriatui. Tarybos generalinis 
sekretoriatas perduoda gautas deklaracijas 
valstybėms narėms, Europos Parlamentui
ir Komisijai.

Pakeitimas 63
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Deklaracijos, išskyrus nurodytąsias 19 
straipsnio 4 dalyje, skelbiamos Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas 64
34 straipsnis

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

1. Taryba tvirtina įgyvendinimo priemones 
tik po to, kai pasikonsultuoja su Europos 
Parlamentu.

2. Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas taip pat informuojamas apie 
įgyvendinimo priemones ir gali pateikti 
savo nuomonę apie jas. 

Pakeitimas 65
35 straipsnis

Kiekviena valstybė narė padengia 
įgyvendinant šį sprendimą jos institucijų 
patirtas veiklos išlaidas. Ypatingais atvejais 

Kiekviena valstybė narė padengia 
įgyvendinant šį pamatinį sprendimą jos 
institucijų patirtas veiklos išlaidas. Vis dėlto 
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atitinkamos valstybės narės gali susitarti 
dėl kitokios tvarkos.

iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto 
finansuojamos išlaidos, susijusios su 
transeuropinių valstybės valdymo 
institucijų telematinių tinklų paslaugų 
(TESTA II) arba kitų tinklų, naudojamų 
siekiant keistis šio pamatinio sprendimo 2 
skyriuje nurodytais duomenimis, veikla.     

Pakeitimas 66
36 straipsnio 2 dalis

2. Įsigaliojus šiam sprendimui, valstybės 
narės gali sudaryti ar įgyvendinti su šio 
sprendimo taikymo sritimi susijusius 
dvišalius ar daugiašalius susitarimus ar 
priemones, jei taikant tokius susitarimus ar 
priemones galima praplėsti ar padidinti šio 
sprendimo tikslus. 

2. Įsigaliojus šiam pamatiniam sprendimui, 
valstybės narės gali sudaryti ar įgyvendinti 
su šio pamatinio sprendimo taikymo sritimi 
susijusius dvišalius ar daugiašalius 
susitarimus ar priemones, jei taikant tokius 
susitarimus ar priemones galima praplėsti ar 
padidinti šio pamatinio sprendimo tikslus, 
įskaitant šiame pamatiniame sprendime 
nurodytus duomenų apsaugos tikslus. 

Pakeitimas 67
36 straipsnio 4 dalis

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

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

Pakeitimas 68
36 straipsnio 5 dalis

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

5. Valstybės narės taip pat praneša Tarybai, 
Europos Parlamentui ir Komisijai apie 
visus naujus susitarimus ar priemones, 
nurodytus 2 dalyje, per 3 mėnesius nuo jų 
pasirašymo, arba, jei tos priemonės buvo 
pasirašytos prieš priimant šį pamatinį
sprendimą – per tris mėnesius nuo jų 
įsigaliojimo. 
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Pakeitimas 69
37 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės perduoda Tarybos 
generaliniam sekretoriatui ir Komisijai
nuostatų, kuriomis į jų nacionalinę teisę 
perkeliami joms pagal šį sprendimą 
nustatyti įpareigojimai, tekstą. Tokiame 
pranešime kiekviena valstybė narė gali 
nurodyti, kad ji nedelsdama pradės taikyti 
šį sprendimą savo santykiams su tomis 
valstybėmis narėmis, kurios yra pateikusios 
tokį patį pranešimą.

2. Valstybės narės perduoda Tarybos 
generaliniam sekretoriatui nuostatų, 
kuriomis į jų nacionalinę teisę perkeliami 
joms pagal šį pamatinį sprendimą nustatyti 
įpareigojimai, tekstą. Tokiame pranešime 
kiekviena valstybė narė gali nurodyti, kad 
ji nedelsdama pradės taikyti šį pamatinį
sprendimą savo santykiams su tomis 
valstybėmis narėmis, kurios yra pateikusios 
tokį patį pranešimą. Tarybos generalinis 
sekretoriatas perduoda gautus pranešimus 
valstybėms narėms, Europos Parlamentui 
ir Komisijai.

Pakeitimas 70
37 a straipsnis (naujas)

37a straipsnis
1. Taryba kas dvejus metus atlieka šio 
pamatinio sprendimo administracinio, 
techninio ir finansinio taikymo ir 
įgyvendinimo vertinimą.  
2. Automatiniai DNR ir daktiloskopinių 
duomenų paieškos ir lyginimo metodai 
įvertinami praėjus šešiems mėnesiams 
nuo šio pamatinio sprendimo įsigaliojimo 
datos. Su transporto priemonių 
registravimo duomenimis susijęs pirmas 
įvertinimas atliekamas praėjus trims 
mėnesiams nuo šios datos.
3. Įvertinimo ataskaitos perduodamos 
Europos Parlamentui ir Komisijai.
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