

VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL TEISĖS AKTŲ, REGULIUOJANČIŲ VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS
INSPEKCIJOS VEIKLĄ IR ĮTVIRTINANČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR
PRIVATUMO APSAUGOS REIKALAVIMUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 1T-130(1.12.E)
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 365 straipsnio 2
dalies 1 punktu ir Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklą ir
įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo rengimo ir skelbimo
rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. lapkričio 10 d.
įsakymu Nr. 1R-247 „Dėl Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų
veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo rengimo ir skelbimo
rekomendacijų patvirtinimo“:
1. T v i r t i n u pridedamą Teisės aktų, reguliuojančių Valstybinės duomenų apsaugos
inspekcijos veiklą ir įtvirtinančių asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos reikalavimus,
sąrašą (toliau – Sąrašas).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas ir juo tvirtinamas Sąrašas laikomas viešai paskelbta
konsultacija pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnį.

Direktorius

Raimondas Andrijauskas
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PATVIRTINTA
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio d.
įsakymu Nr. 1T(1.12.E)
TEISĖS AKTŲ, REGULIUOJANČIŲ VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS
INSPEKCIJOS VEIKLĄ IR ĮTVIRTINANČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR
PRIVATUMO APSAUGOS REIKALAVIMUS, SĄRAŠAS
I SKYRIUS
TEISĖS AKTŲ, REGULIUOJANČIŲ VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS
INSPEKCIJOS VEIKLĄ, SĄRAŠAS
1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1).
2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos,
tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio
saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymas
5. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas.
6. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas.
7. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas.
8. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas.
9. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su
asmens duomenų automatizuotu tvarkymu Papildomo protokolo dėl priežiūros institucijų ir valstybės
sienas kertančių duomenų srautų ratifikavimo.
10. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Konvencijos dėl informacijos technologijų
naudojimo muitinės tikslais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, jos
protokolų ir Susitarimo dėl laikino Konvencijos taikymo ratifikavimo.
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. 1156 „Dėl
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos struktūrinės reformos, įgaliojimų suteikimo, Valstybinės
duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir su tuo susijusių Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų dalinio pakeitimo“.
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 1593 „Dėl
įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą“.
13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 20 d. nutarimas Nr. 807 „Dėl Ryšio
slaptumo patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 818 „Dėl
Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“.
15. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2010 m. gegužės 28 d.
įsakymas Nr. 1T-61(1.12) ,,Dėl Rekomendacijos dėl žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo
teisės ir asmens duomenų apsaugos principų įgyvendinimo radijo dažninio atpažinimo taikomosiose
priemonėse“.
16. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. kovo 19 d. įsakymas
Nr. 1T-16(1.12.) „Dėl Reikalavimų detalių sąskaitų teikimui patvirtinimo“.
17. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d.
įsakymas Nr. 1T-52(1.12.) „Dėl Prašymo dėl leidimo perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes
ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo rekomenduojamos formos patvirtinimo“.
18. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. birželio 4 d. įsakymas
Nr. 1T-54(1.12.) „Dėl Skundo rekomenduojamos formos patvirtinimo“.
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19. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. birželio 15 d.
įsakymas Nr. 1T-56(1.12.E) „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus
suteikimo“.
20. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymas
Nr. 1T-63(1.12.E) „Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“.
21. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 18 d. įsakymas
Nr. 1T-68(1.12.E) „Dėl Leidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms
organizacijoms išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
22. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2018 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 1T72(1.12.E) „Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo Valstybinei
duomenų apsaugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“.
23. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 30 d. įsakymas
Nr. 1T-73(1.12.E) „Dėl Duomenų subjekto teisių gauti informaciją, susipažinti su asmens
duomenimis, reikalauti ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis ir apriboti jų tvarkymą įgyvendinimo, kai
duomenų subjektas šias teises įgyvendina per Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
24. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d.
įsakymas Nr. 1T-82(1.12.E) „Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą
rekomenduojamos formos patvirtinimo“.
25. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d.
įsakymas Nr. 1T-84(1.12.E) „Dėl Išankstinių konsultacijų teikimo taisyklių patvirtinimo“.
26. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymas
Nr. 1T-28(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos darbo reglamento patvirtinimo“.
27. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 8 d. įsakymas
Nr. 1T-34(1.12.E) „Dėl Konsultavimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
28. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. įsakymas
Nr. 1T-35(1.12.E) „Dėl Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti
poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo patvirtinimo“.
29. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. liepos 5 d. įsakymas
Nr. 1T-76(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacinių sistemų duomenų
saugos nuostatų, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacinių sistemų naudotojų
administravimo taisyklių, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacinių sistemų saugaus
elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“.
30. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. liepos 17 d. įsakymas
Nr. 1T-92(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomų tyrimų ir (ar) tikrinimų
atlikimo taisyklių patvirtinimo“.
II SKYRIUS
TEISĖS AKTŲ, ĮTVIRTINANČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR
PRIVATUMO APSAUGOS REIKALAVIMUS, SĄRAŠAS
31. 1990 m. birželio 19 d. Konvencija dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo,
sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir
Prancūzijos Respublikos vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo,
įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 2 tomas, p. 9) su visais vėlesniais
pakeitimais.
32. Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu
(ETS Nr. 108) ir Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2001 m. lapkričio 8 d. Konvencijos ETS
Nr. 108 papildomas protokolas dėl priežiūros institucijų ir valstybės sienas kertančių duomenų srautų.
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33. Konvencija dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais, parengta
vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu.
34. Konvencija dėl Šengeno susitarimo 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso
ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos
Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (OL 2000 L 239,
p. 19), su visais vėlesniais pakeitimais.
35. 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2252/2004, dėl valstybių narių
išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (OL 2004 L 385,
p. 1).
36. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir
naudojimo (OL 2006 L 381, p. 4).
37. 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl
Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių
narių (VIS reglamentas) (OL 2008 L 218, p. 60), su visais vėlesniais pakeitimais.
38. 2009 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 444/2009,
iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir
kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (OL 2009 L 142, p. 1).
39. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009,
nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL 2009 L 243, p. 1).
40. 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2012
dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas
Komisijos sprendimas 2008/49/EB (VRI reglamentas) (OL 2012 L 316, p. 1) su visais vėlesniais
pakeitimais.
41. 2013 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 611/2013 dėl priemonių, kurios
pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB dėl privatumo ir elektroninių ryšių
taikomos pranešimams apie asmens duomenų saugumo pažeidimus (OL 2013 m. L 173, p. 2).
42. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013
dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą
(ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba
asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą,
nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo
teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo
iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT
sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL 2013 L 180, p. 1).
43. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013
kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės
vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir
mechanizmai (OL 2013 L 180, p. 31).
44. 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013
kuriuo sukuriama Europos sienų stebėjimo sistema (Eurosur) (OL 2013 L 295, p. 11).
45. 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl
elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje,
kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73).
46. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl
taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų
kodeksas) (OL 2016 L 77, p. 1).
47. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1).
48. 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl
Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir
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panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir
2009/968/TVR (OL 2016 L 135, p. 53).
49. 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl
Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL
2016 L 251, p. 1).
50. 2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226,
kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių,
kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti
duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija
dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo bei reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011 (OL
2017 L 327, p. 20) su visais vėlesniais pakeitimais.
51. 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240,
kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami
reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES)
2017/2226 (OL 2018 L 236, p. 1).
52. 2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1861 dėl
Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant
sieną, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir iš dalies
keičiamas bei panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 (OL 2018 L 312, p. 14).
53. 2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1862 dėl
Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos
bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies
keičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 bei Komisijos sprendimas 2010/261/ES (OL 2018 L 312,
p. 56).
54. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (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) ir kuriuo iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) 2018/1726 (OL 2019 L 135, p. 1).
55. 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/817 dėl
ES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES)
2018/1240, (ES) 2018/1726 ir (ES) 2018/1861 bei Tarybos sprendimai 2004/512/EB ir
2008/633/TVR PE/30/2019/REV/1(OL 2019 L 135, p. 27).
56. 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/818 dėl
ES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje
sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862
ir (ES) 2019/816 (OL 2019 L 135, p. 85).
57. 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens
duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir
elektroninių ryšių) (OL 2002 L201, p.37), su visais vėlesniais pakeitimais.
58. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl
paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36).
59. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų
teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL 2011 L 88, p. 45).
60. 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/55/ES kuria iš
dalies keičiama Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir Reglamentas (ES)
Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacijos sistemą (IMI
reglamentas) (OL 2013 L 354, p. 132).
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61. 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų
pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL 2014 L 94, p. 65).
62. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl
fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų
veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo
tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas
2008/977/TVR (OL 2016 L 119, p. 89).
63. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/681 dėl
keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais (OL 2016
L 119, p. 132).
64. 2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas 2004/512/EB dėl Vizų informacinės sistemos
(VIS) sukūrimo (VIS) (OL 2004 L 213, p. 5).
65. 2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas 2005/211/TVR dėl Šengeno informacinės
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