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Projekto rengėja – Vidaus reikalų ministerija.
Projekto tikslas. Projektu siekiama įgyvendinti 2019 m. balandžio 17 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/816, kuriuo Europos nuosprendžių registrų
informacinei sistemai papildyti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie
priimtus trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo
sistema (ECRIS-TCN) į kurią duomenys turės būti perduodami iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
nuteistųjų registro.
Projekto esmė.
Vadovaujantis Reglamentu 2019/816, siekiant sustiprinti kovą su nusikalstamumu, ypač
organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu, ir užtikrinti ES piliečių saugumą, bus sukurta
Centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be
pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema ECRIS-TCN, kurioje bus kaupiami
ES valstybėse narėse nuteistų trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės asmens tapatybės
duomenys, įskaitant pirštų atspaudų bei veidų atvaizdų duomenis.
Vadovaujantis Reglamentu (ES) 2019/818, ECRIS-TCN sistema sąveikaus ir keisis
duomenimis su kitomis ES sistemomis (Atvykimo ir išvykimo sistema, Vizų informacine sistema,
Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema, EURODAC, Šengeno informacine sistema) per
Europos Sąjungos informacinių sistemų sąveikumo sistemą (toliau – Sąveikumo sistema).
Vadovaudamasis minėtais reglamentais, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas), privalės teikti
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro (toliau –Registras) duomenis į ECRIS-TCN sistemą apie
Lietuvos Respublikoje nuteistus trečiųjų šalių piliečius ir asmenis be pilietybės, užtikrinti ECRISTCN sistemoje ir Sąveikumo sistemoje tvarkomų duomenų teisingumą, atnaujinimą ir pašalinimą
nustatyta tvarka ir terminais, taip pat atlikti nacionalinio centrinio prieigos punkto funkcijas.
Atsižvelgiant į tai, Projektu siūloma papildyti Registro nuostatus nuostatomis, susijusiomis su
Registro duomenų tvarkymu bei Informatikos ir ryšių departamento funkcijomis, vadovaujantis
minėtais reglamentais bei Direktyva (ES) 2019/884.
Vadovaujantis Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus teikimo teisės aktuose reikalavimų
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-72
„Dėl Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus teikimo teisės aktuose reikalavimų aprašo
patvirtinimo, 6 punktu, Projektu Registro nuostatuose tikslinamos nuostatos, atsisakant nuorodų į
Europos Sąjungos teisės aktų oficialaus paskelbimo šaltinį.
Derinimas. Projektas buvo skelbiamas Seimo kanceliarijos Teisės aktų informacinėje
sistemoje (TAIS). Projektas be pastabų suderintas su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, darbo
tvarka suderintas su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir patikslintas pagal
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateiktas pastabas.
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Projektas buvo svarstytas 2022 m. liepos 19 d. Tarpinstituciniame pasitarime ir patikslintas
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2022 m. liepos 8 d. išvadoje
Nr. NV-2008 ir Viešojo valdymo grupės 2022 m. liepos 11 d. pažymoje Nr. NV-2010 pateiktas
pastabas ir darbo tvarka suderintas su minėtomis grupėmis. Taip pat projektas patikslintas pagal
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbo tvarka pateiktą pastabą dėl nuorodų į Europos
Sąjungos teisės aktus patikslinimo Projekto 2.1 papunktyje, jame pateikiant pilnus Reglamento (ES)
2016/1191, Reglamento (ES) 2019/816 ir Reglamento (ES) 2019/818 pavadinimus, o ne šių teisės
aktų sutrumpintus pavadinimus.
Atitiktis Vyriausybės programos nuostatoms. Projektai Vyriausybės programos nuostatų
tiesiogiai neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada.
Siūlome Projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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