
Padeda nacionalinei 
teisėsaugai ir 

administracinėms 
institucijoms geriau 

saugoti Šengeno 
erdvę, kovoti su 

nusikaltimais ir surasti 
dingusius asmenis.

Turite klausimų apie ES?
Europe Direct – tai paslauga, padėsianti Jums rasti 

atsakymus į klausimus apie Europos Sąjungą.

Informacija teikiama nemokamai telefonu (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Kai kurie mobiliojo ryšio operatoriai neteikia paslaugos 
skambinti 00 800 numeriu arba šie skambučiai yra mokami.
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Daugiau informacijos apie SIS II ir jūsų teises ieškokite:
ec.europa.eu/dgs/home-a� airs/sisii
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Kas yra Šengeno erdvė?
Šengeno erdvė – tai didžioji Europos žemyno dalis, kurioje 
panaikinta bendrų vidaus sienų kontrolė. Dalyvaujančios 
šalys taiko bendras taisykles Šengeno erdvės išorės sienų 
kontrolei, taip pat vizų išdavimui bei policijos ir teisminiam 
bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose (Šengeno šalių 
sąrašą rasite šios publikacijos apačioje nurodytame tinklalapyje).

Kas yra Šengeno informacinė 
sistema?
Šengeno informacinė sistema (bei antrosios kartos sistema SIS II) 
yra Šengeno bendradarbiavimo pagrindas. Tai yra informacinė 
sistema leidžianti nacionalinės sienų kontrolės, muitinės bei 
policijos institucijoms, atsakingoms už kontrolę prie Šengeno 
išorės sienų bei Šengeno erdvės viduje, platinti pranešimus apie 
ieškomus arba dingusius asmenis ir daiktus, tokius kaip pavogti 
automobiliai ir dokumentai. Todėl SIS II ir toliau kompensuoja 
vidaus sienų kontrolės panaikinimą ir palengvina laisvą asmenų 
judėjimą Šengeno erdvėje.

SIS II teikia informaciją apie asmenis, kurie neturi teisės atvykti 
arba pasilikti Šengeno erdvėje, arba apie tuos, kurie ieškomi 
dėl nusikalstamos veiklos. SIS II taip pat turi informaciją apie 
dingusius žmones, ypač vaikus arba kitus pažeidžiamus asmenis, 
kuriems reikalinga apsauga. Be to, SIS II apima informaciją apie 
tam tikrus objektus, pavyzdžiui, automobilius, šaunamuosius 
ginklus, laivus ir tapatybės dokumentus, kurie galėjo būti 
pamesti, pavogti, arba panaudoti vykdant nusikaltimą. 

Iš esmės, muitinė, policijos institucija, teisminė arba 
susijusi administracinė institucija vienoje šalyje gali skelbti 
perspėjimą apie ieškomą asmenį arba daiktą. Perspėjimo 
skelbimo priežastys:

•  atsisakymas įleisti asmenis, neturinčius teisės atvykti arba 
pasilikti Šengeno teritorijoje;

•  asmens, kuriam išduotas Europos arešto orderis, suradimas 
ir sulaikymas; 

•  pagalba nustatant asmenų buvimo vietą, vykdant 
teisminių arba teisėsaugos institucijų reikalavimus;

•  dingusio asmens suradimas ir apsauga;
•  pavogtos arba prarastos nuosavybės suradimas.

SIS II saugomi duomenys, reikalingi asmens tapatybės 
nustatymui (įskaitant nuotrauką ir pirštų atspaudus), taip pat 
su perspėjimu susijusi informacija (įskaitant kokių veiksmų 
reikia imtis).

Kokios institucijos gali matyti SIS II 
duomenis?
Prieigą prie SIS II turi nacionalinės teisėsaugos, teisminės ir 
administracinės institucijos. Šios institucijos gali matyti tik 
tuos SIS II duomenis, kurie jiems reikalingi konkrečių užduočių 
atlikimui. Europos agentūros EUROPOLAS ir EUROJUSTAS turi 
ribotas prieigos teises tam tikroms užklausoms atlikti.

Kaip užtikrinama asmens duomenų 
apsauga?
Kiekvienos šalies, kurioje naudojama SIS II, institucijos privalo 
tikrinti į sistemą įvedamos informacijos kokybę. Šengeno erdvėje 
duomenų apsaugai yra taikomi griežti reikalavimai. Jei saugomi 
asmens duomenys, tas asmuo turi teisę reikalauti prieigos prie jų 
ir įsitikinti, kad jie yra tikslūs ir teisėtai įvesti. Jei taip nėra, asmuo 
turi teisę prašyti, kad duomenys būtų pataisyti arba ištrinti.

Prieiga gali būti nesuteikta, jei tai būtina teisėtos užduoties, 
susijusios su perspėjimu, vykdymui, bei kitų asmenų teisių ir 
laisvių apsaugai. 

Kas atsitinka, jei mano vardą 
kas nors panaudoja nusikaltimui 
arba neteisėtam atvykimui 
į Šengeno erdvę?
Kartais vykdant nusikaltimus arba mėginant atvykti ir pasilikti 
Šengeno erdvėje, pasinaudojama suklastotais tapatybės 
dokumentais. Tam dažniausiai naudojami pamesti arba pavogti 
tapatybės dokumentai. Jei tokia situacija registruojama SIS II, tai 
gali sukelti sunkumų nekaltam asmeniui, kurio tapatybė buvo 
pavogta. Tačiau siekiant apsaugoti šių nekaltų žmonių interesus, 
taikomos išsamios procedūros (žr. toliau).

Kaip kreiptis dėl jūsų asmens 
duomenų prieigos, taisymo, 
naikinimo ar netinkamo naudojimo.
Jei manote, kad jūsų asmens informacija buvo netinkamai 
pasinaudota, ją reikia pataisyti arba panaikinti, dėl prieigos 
galite kreiptis bet kurioje Šengeno šalyje, susisiekiant su 
kompetentinga institucija (nacionaline duomenų apsaugos 
institucija arba už į SIS II įvestų nacionalinių duomenų kokybę 
atsakinga institucija). Jei esate ne Šengeno erdvėje, galite 
kreiptis į Šengeno šalies konsulatą toje šalyje, kurioje šiuo 
metu gyvenate. Apie tolesnę jūsų prašymo eigą jums praneš 
ne vėliau kaip po trijų mėnesių.

Daugiau informacijos apie SIS II ir jūsų teises ieškokite:
ec.europa.eu/dgs/home-a� airs/sisii
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