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ANNEXES 1 to 4

PRIEDAI
prie
Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų
kodeksą (Vizų kodeksas)
{SWD(2018) 77 final} - {SWD(2018) 78 final}
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I PRIEDAS
„I PRIEDAS
Suderinta prašymo forma

Prašymas išduoti Šengeno vizą
Ši prašymo forma yra nemokama

1
ES, EEE arba CH piliečių šeimos nariai nepildo 21, 22, 30, 31 ir 32 laukelių (pažymėtų *).
1–3 laukeliai pildomi įrašant kelionės dokumento duomenis.
1. Pavardė

TIK PAREIGŪNAMS
Prašymo data:

2. Pavardė gimimo metu (ankstesnė pavardė (-ės))

Prašymo išduoti vizą numeris:

3. Vardas (-ai)
4. Gimimo data (diena, mėnuo,
metai)

5. Gimimo vieta

7. Dabartinė pilietybė

6. Gimimo šalis

Pilietybė gimimo metu,
jei skiriasi nuo
dabartinės:
Kitos pilietybės:

8. Lytis
□ Vyras □ Moteris

9. Civilinė būklė
□ Nesusituokęs (-usi) □ Susituokęs (-usi) □ Registruota partnerystė
□ Gyvena skyriumi □ Išsituokęs (-usi) □ Našlys (-ė) □ Kita
(nurodykite):

10. Tėvų teises turintis asmuo / teisėtas globėjas: pavardė, vardas, adresas (jei skiriasi nuo prašymą
pateikiančio asmens), telefono nr., e. pašto adresas ir pilietybė

11. Nacionalinis tapatybės numeris (jei taikoma)
15. Kelionės
dokumento numeris

16. Išdavimo data

18. Išdavimo šalis

17. Galioja iki

12. ES, EEE ar CH pilietybę turinčio šeimos nario asmens duomenys
Pavardė

Gimimo data

Vardas (-ai)
Pilietybė

Kelionės dokumento arba
tapatybės kortelės numeris

13. Giminystės ryšiai su ES, EEE ar CH piliečiu
□ Sutuoktinis (-inė) ……………..□ Vaikas ………..□ Vaikaitis ………………□ Išlaikomi tėvai,
seneliai, proseneliai
□ Registruotas partneris (-ė) ……………..□ Kita

Prašymas pateiktas:
□ Ambasadoje / konsulate
□ Per paslaugų teikėją
□ Per tarpininką
□ Pasienyje (pavadinimas):
………………………….
□ Kita
Dokumentus tvarko:
Patvirtinamieji dokumentai:
□ Kelionės dokumentas
□ Pragyvenimo lėšos
□ Kvietimas
□ Sveikatos draudimas kelionės
metu
□ Transporto priemonė
□ Kita:
Sprendimas dėl vizos:
□ Atsisakyta išduoti
□ Išduota:
□A
□C
□ RTG
Galioja:
Nuo
Iki
Atvykimų skaičius:
□ 1 □ Daug kartų

14. Kelionės dokumento rūšis
□ Paprastas pasas □ Diplomatinis pasas □ Tarnybinis pasas □ Pareiginis pasas □ Specialus pasas
□ Kitas kelionės dokumentas (nurodykite)
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Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos atveju logotipo nereikia.
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19. Prašymą pateikiančio asmens namų adresas ir e. pašto adresas

Telefono numeris (-iai)

20. Gyvena šalyje, kuri nėra dabartinės pilietybės šalis
□ Ne
□ Taip. Leidimas gyventi ar lygiavertis dokumentas ………………… Nr: …………………….. Galioja
iki
* 21. Dabartinė profesinė veikla
* 22. Darbdavys, darbdavio adresas ir telefono numeris. Studentams – švietimo įstaigos pavadinimas ir
adresas.
23. (…) Kelionės tikslas (-ai):
□ Turizmas…….□ Verslas…….□ Šeimos ar draugų lankymas ….□ Kultūra ……□ Sportas ……..
□ Oficialus vizitas □ Medicininės priežastys □ Studijos □ Oro uostas tranzitas ……□ Kita (nurodykite):
24. Papildoma informacija apie buvimo tikslą:

25. Pagrindinė kelionės tikslo valstybė narė (-ės)
(ir kitos kelionės tikslo valstybės narės (jei
taikoma))

26. Valstybė narė, į kurią atvykstama pirmiausia

27. Prašoma leisti atvykti
□ Vieną kartą

□ Daug kartų

Numatomo buvimo trukmė (nurodykite dienų skaičių):
Numatoma atvykimo į Šengeno erdvę data:
Numatoma išvykimo iš Šengeno erdvės data:
28. Anksčiau prašant išduoti Šengeno vizą arba [kelionių vizą] paimti pirštų atspaudai
□ Ne □ Taip
Data, jei žinoma …………………….. Vizos įklijos numeris, jei žinomas ……………………………
29. Leidimas atvykti į pagrindinio kelionės tikslo šalį, jei taikoma
Leidimą išdavė ……………………………….. Galioja nuo……………………iki ……………………
* 30. Kviečiančio asmens (-ų) valstybėje narėje (-ėse) pavardė ir vardas. Jei netaikoma, viešbučio (-ių)
arba laikino apgyvendinimo valstybėje narėje (-ėse) vietos (-ų) pavadinimas (-ai)
Kviečiančio asmens (-ų) / viešbučio (-ių) / laikino
apgyvendinimo vietos (-ų) adresas ir e. pašto
adresas

Telefonas ir telefaksas

* 31. Kviečiančios bendrovės / organizacijos
pavadinimas ir adresas

Bendrovės / organizacijos telefonas ir telefaksas

Bendrovės / organizacijos asmens ryšiams pavardė, vardas, adresas, telefonas, telefaksas ir e. pašto
adresas
* 32. Kelionės ir pragyvenimo išlaidas prašymą pateikiančio asmens buvimo metu padengia
□ pats prašymą pateikiantis asmuo

Pragyvenimo lėšos
□ Grynieji pinigai
□ Kelionės čekiai
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□ rėmėjas (priimantis asmuo, bendrovė,
organizacija), nurodykite
…….□ nurodytas 32 ar 33 laukelyje
…….□ kitas (nurodykite)
Pragyvenimo lėšos
□ Grynieji pinigai
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□ Kredito kortelė
□ Iš anksto apmokėtas apgyvendinimas
□ Iš anksto apmokėtas transportas
□ Kita (nurodykite)

□ Suteikiamas apgyvendinimas
□ Padengiamos visos išlaidos buvimo metu
□ Iš anksto apmokėtas transportas
□ Kita (nurodykite)

Žinau, kad atsisakius išduoti vizą vizos mokestis negrąžinamas.
Taikoma tais atvejais, kai prašoma išduoti daugkartinę vizą:
žinau, kad atvykęs pirmą kartą ir per vėlesnes keliones į valstybių narių teritoriją turiu būti apsidraudęs tinkamu sveikatos draudimu
kelionės metu.
Esu susipažinęs ir sutinku su tuo, kas nurodyta toliau: tam, kad būtų nagrinėjamas mano prašymas išduoti vizą, yra privaloma surinkti šioje
prašymo formoje reikalaujamus duomenis bei mane nufotografuoti ir prireikus paimti mano pirštų atspaudus; be to, visi mano asmens
duomenys, esantys prašymo išduoti vizą formoje, mano pirštų atspaudai ir mano nuotrauka bus pateikti atitinkamoms valstybių narių
valdžios institucijoms ir bus šių valdžios institucijų tvarkomi siekiant priimti sprendimą dėl mano prašymo išduoti vizą.
Šie duomenys ir duomenys, susiję su dėl mano prašymo priimtu sprendimu arba sprendimu dėl to, ar panaikinti, atšaukti išduotą vizą arba
pratęsti jos galiojimą, bus įvesti į Vizų informacinę sistemą (VIS) ir saugomi joje ne ilgiau kaip penkerius metus ir per tą laiką jais galės
naudotis vizas išduodančios institucijos ir vizų patikrinimus prie išorės sienų ir valstybėse narėse atliekančios kompetentingos valdžios
institucijos, valstybių narių imigracijos ir prieglobsčio institucijos, siekdamos patikrinti, ar tenkinamos teisėto atvykimo į valstybių narių
teritoriją, buvimo ir gyvenimo joje sąlygos, be to, nustatyti asmenis, kurie neatitinka arba nebeatitinka šių sąlygų, nagrinėti prieglobsčio
prašymus ir nustatyti, kuri šalis atsakinga už jų nagrinėjimą. Tam tikromis sąlygomis duomenimis taip pat galės naudotis valstybių narių
paskirtos institucijos ir Europolas, vykdydami terorizmo nusikaltimų ir kitų sunkių nusikaltimų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą. Už
duomenų
tvarkymą
atsakinga
valstybės
narės
valdžios
institucija
–
[(…………………………………………………………………………………………………………………………………..…)].
Žinau, kad bet kurioje iš valstybių narių turiu teisę gauti pranešimą apie su manimi susijusius VIS užregistruotus duomenis bei apie valstybę
narę, perdavusią duomenis į VIS, ir paprašyti, kad netikslūs su manimi susiję duomenys būtų ištaisyti, o neteisėtai tvarkomi su manimi
susiję duomenys būtų ištrinti. Mano aiškiai pareikštu prašymu mano prašymą nagrinėjanti institucija praneš man, kokiu būdu galiu naudotis
teise tikrinti savo asmens duomenis ir prašyti, kad jie būtų ištaisyti arba ištrinti, įskaitant su tuo susijusias teisių gynimo priemones pagal
atitinkamos valstybės nacionalinės teisės aktus. Tos valstybės narės nacionalinė priežiūros institucija [kontaktiniai duomenys:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..]
nagrinės su asmens duomenų apsauga susijusius skundus.
Pareiškiu, kad, kiek man žinoma, visi mano pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Žinau, kad dėl melagingų pareiškimų mano prašymas
gali būti atmestas arba jau suteikta viza panaikinta, o aš pats galiu būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn pagal valstybės narės, kuri
nagrinėja šį prašymą, teisės aktus.
Pasižadu, kad, jei gausiu vizą, išvyksiu iš valstybių narių teritorijos prieš pasibaigiant jos galiojimo laikui. Esu informuotas, kad vizos
turėjimas yra tik viena iš išankstinių atvykimo į valstybių narių europinę teritoriją sąlygų. Tai, kad man išduota viza, nereiškia, kad turėsiu
teisę gauti kompensaciją, jei nesilaikysiu atitinkamų Reglamento (ES) Nr. 2016/399 (Šengeno sienų kodeksas) 6 straipsnio 1 dalies nuostatų
ir dėl to man nebus leista atvykti. Išankstinės atvykimo sąlygos vėl bus tikrinamos atvykstant į valstybių narių europinę teritoriją.
Parašas
(tėvų teises turinčio asmens / teisėto globėjo parašas, jei taikoma):

Vieta ir data

“
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II PRIEDAS
„V PRIEDAS
LEIDIMŲ GYVENTI, SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JŲ TURĖTOJAMS VYKTI
TRANZITU PER VALSTYBIŲ NARIŲ ORO UOSTUS BE ORO UOSTO
TRANZITINĖS VIZOS, SĄRAŠAS
ANDORA:
–

Autorització temporal (laikinas leidimas imigruoti – žalios spalvos).

–

Autorització temporal per a treballadors d’empreses estrangeres (laikinas leidimas
imigruoti, skirtas užsienio bendrovių darbuotojams – žalios spalvos).

–

Autorització residència i treball (leidimas gyventi ir dirbti – žalios spalvos);

–

Autorització residència i treball del personal d’ensenyament (leidimas gyventi ir
dirbti, skirtas mokytojams – žalios spalvos).

–

Autorització temporal per estudis o per recerca (laikinas leidimas imigruoti, skirtas
studijoms arba tyrimams – žalios spalvos).

–

Autorització temporal en pràctiques formatives (laikinas leidimas imigruoti, skirtas
stažuotėms arba mokymui – žalios spalvos).

–

Autorització residència (leidimas gyventi – žalios spalvos).

KANADA:
–

Permanent resident (PR) card (nuolatinio gyventojo kortelė).

–

Permanent Resident Travel Document (PRTD) (nuolatinio gyventojo kelionės
dokumentas).

JAPONIJA:
–

leidimo gyventi kortelė.

SAN MARINAS:

LT

–

Permesso di soggiorno ordinario (galioja vienus metus, atnaujinamas pasibaigus
galiojimo laikui).

–

Specialieji leidimai gyventi, išduodami dėl šių priežasčių (galioja vienus metus,
atnaujinami pasibaigus galiojimo laikui): universitetinės studijos, sportas, sveikatos
priežiūra, religinės priežastys, išduodami asmenims, dirbantiems slaugytojais
valstybinėse ligoninėse, diplomatinė veikla, bendro gyvenimo faktiniai santykiai,
leidimas nepilnamečiams, humanitarinės priežastys, tėvų teises turinčio asmens
leidimas.
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–

Sezoninio ir laikino darbo leidimai (galioja 11 mėnesių, atnaujinami pasibaigus
galiojimo laikui).

–

Asmens tapatybės kortelė, išduodama asmenims, kurių oficialioji gyvenamoji vieta
(residenza) yra San Marine (galioja 5 metus).

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS:

LT

–

Galiojanti imigracijos viza, kurios galiojimo laikas nepasibaigęs.

–

Gali būti patvirtinama atvykimo uoste vieniems metams kaip laikinas leidimo
gyventi patvirtinimas, kol gaminama I-551 kortelė.

–

Galiojanti I-551 forma, kurios galiojimo laikas nepasibaigęs (nuolatinio gyventojo
kortelė).

–

Gali galioti iki 2 arba 10 metų (priklausomai nuo priėmimo klasifikacinės
kategorijos).

–

Jeigu galiojimo laiko pabaiga kortelėje nenurodyta, kortelė galioja kelionėms.

–

Galiojanti I-327 forma, kurios galiojimo laikas nepasibaigęs (pakartotinio atvykimo
leidimas).

–

Galiojanti I-571 forma, kurios galiojimo laikas nepasibaigęs (pabėgėlio kelionės
dokumentas, patvirtinamas kaip „Užsieniečio leidimas nuolat gyventi“).“
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III PRIEDAS
„VI PRIEDAS

STANDARTINĖ PRANEŠIMO APIE ATSISAKYMO IŠDUOTI VIZĄ,
VIZOS PANAIKINIMO AR ATŠAUKIMO PAGRINDUS FORMA

ATSISAKYMAS IŠDUOTI VIZĄ / VIZOS
PANAIKINIMAS / ATŠAUKIMAS
Gerb. _______________________________,
________________ ambasada / generalinis konsulatas / konsulatas / [kita
kompetentinga institucija], esanti _________ ______________;
____________________ [kita kompetentinga institucija];
Institucijos, atsakingos už asmenų tikrinimą ________________________
išnagrinėjo
jūsų prašymą išduoti vizą;
išnagrinėjo jūsų vizą Nr.: __________, išduotą _______________ [diena / mėnuo /
metai].
Vizą išduoti atsisakyta

Viza panaikinta

Viza atšaukta

Šis sprendimas grindžiamas šia (šiomis) priežastimi (-imis):
1.

pateiktas netikras / suklastotas / padirbtas kelionės dokumentas;

2.

nepateiktas numatomo buvimo tikslo ir sąlygų
pagrindimas;

3.
nepateikėte įrodymų, kad turite pakankamai pragyvenimo lėšų tiek numatomo
buvimo laikotarpiu, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui
tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jūs tikrai būtumėte įleistas;
4.

nepateikėte įrodymų, kad galite teisėtai įgyti pakankamai pragyvenimo lėšų
tiek numatomo buvimo laikotarpiu, tiek grįžimui į savo kilmės ar
gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jūs tikrai
būtumėte įleistas;

5.
per dabartinį 180 dienų laikotarpį jau esate 90 dienų išbuvęs valstybių narių
teritorijoje turėdamas vienodą vizą arba riboto teritorinio galiojimo vizą;
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6.
Šengeno informacinėje sistemoje (SIS) ……………… (nurodyti valstybę narę)
paskelbė perspėjimą dėl atsisakymo leisti atvykti;
7.
viena ar kelios valstybės narės jus laiko keliančiu grėsmę viešajai tvarkai ar
vidaus saugumui: …………………………… (nurodyti valstybę narę (-es));
8.

viena ar kelios valstybės narės jus laiko keliančiu grėsmę visuomenės
sveikatai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 562/2006 (Šengeno sienų
kodeksas) 2 straipsnio 19 punkte: ………………..……. …..…… (nurodyti
valstybę narę (-es));

9.

viena ar kelios valstybės narės jus laiko keliančiu grėsmę savo tarptautiniams
santykiams: …………………………… (nurodyti valstybę narę (-es));

10.
informacija, kuri buvo pateikta siekiant pagrįsti numatomo buvimo tikslus ir
sąlygas, yra nepatikima;
11.

kyla pagrįstų abejonių dėl kai kurių pareiškimų dėl ……. (nurodyti)
patikimumo;

12.
kyla pagrįstų abejonių dėl pateiktų patvirtinamųjų dokumentų patikimumo ir
autentiškumo arba dėl jų turinio teisingumo;
13.
nebuvo galima nustatyti, kad ketinate išvykti iš valstybių narių teritorijos prieš
pasibaigiant vizos galiojimo laikui;
14.
nepateikta pakankamai įrodymų, kad negalėjote prašyti vizos anksčiau, kurie
pateisintų prašymo išduoti vizą pateikimą pasienyje;
15.

nebuvo pateiktas numatomo tranzito per oro uostą tikslo ir sąlygų pagrindimas;

16.
nepateikėte įrodymų, kad turite tinkamą ir galiojantį sveikatos draudimą
kelionės metu;
17.

vizos turėtojas pateikė prašymą atšaukti vizą.

Papildomos pastabos:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sprendimą atsisakyti išduoti vizą, ją panaikinti, atšaukti galite apskųsti.
Skundų dėl sprendimų atsisakyti išduoti vizą, ją panaikinti, atšaukti taisyklės išdėstytos:
(nuoroda į nacionalinės teisės aktus)
Kompetentinga institucija, kuriai galite pateikti skundą: (kontaktiniai duomenys)
…………………………………………………………………………………………………
Informacija apie vykdytiną procedūrą pateikiama: (kontaktiniai duomenys)
…………………………………………………………………………………………………

LT

7

LT

Skundą privaloma pateikti per: (nurodyti terminą)
…………………………………………………………………………………………………
Data ir ambasados / generalinio konsulato / konsulato / už asmenų tikrinimą atsakingos
institucijos / kitos kompetentingos institucijos antspaudas:
Atitinkamo asmens parašas ……………………………………………………………..“
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IV PRIEDAS
„X PRIEDAS
BŪTINIAUSIŲ REIKALAVIMŲ, ĮTRAUKTINŲ Į TEISINĮ DOKUMENTĄ
BENDRADARBIAVIMO SU IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAIS ATVEJU, SĄRAŠAS
A. Teisiniame dokumente:
(a)

išvardijamos užduotys, kurias turi atlikti išorės paslaugų teikėjas pagal šio
reglamento 43 straipsnio 6 dalį;

(b)

nurodomos vietos, kuriose išorės paslaugų teikėjas turėtų vykdyti veiklą, ir į
kurį konsulatą atskiras prašymų priėmimo centras turėtų kreiptis;

(c)

išvardijamos paslaugos, už kurias imamas privalomas aptarnavimo mokestis;

(d)

nurodoma paslaugų teikėjui aiškiai informuoti visuomenę, kad kiti mokesčiai
taikomi papildomoms paslaugoms.

B. Vykdydamas veiklą išorės paslaugų teikėjas duomenų apsaugos tikslu:
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(a)

visais atvejais užkerta kelią duomenų neleistinam skaitymui, kopijavimui,
pakeitimui arba ištrynimui, visų pirma duomenis perduodant valstybės narės (ių), kompetentingos (-ų) tvarkyti prašymą išduoti vizą, diplomatinei atstovybei
ar konsulinei įstaigai;

(b)

laikydamasis atitinkamos valstybės narės (-ių) nurodymų perduoda duomenis:

–

elektroniniu būdu, užšifruotus, arba

–

fiziškai, užtikrindamas saugumą;

(c)

kuo greičiau perduoda duomenis:

–

fiziškai perduodamus duomenis – ne rečiau kaip kartą per savaitę,

–

elektroniniu būdu perduodamus šifruotus duomenis – ne vėliau kaip dienos, kai
jie buvo surinkti, pabaigoje;

–

užtikrina tinkamas atskirų prašymų bylų, gabenamų į konsulatą ir iš jo,
stebėjimo priemones;

(d)

ištrina duomenis praėjus penkioms dienoms po jų perdavimo ir užtikrina, kad
prireikus būtų išsaugoti tik prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens vardas bei
pavardė ir kontaktiniai duomenys, kurie būtų naudojami susitikimo
organizavimo tikslais, taip pat paso numeris iki paso grąžinimo prašymą
išduoti vizą pateikiančiam asmeniui, ir kad jie būtų ištrinti po penkių dienų;

(e)

užtikrina, kad būtų įgyvendinamos visos techninės ir organizacinės saugumo
priemonės, būtinos apsaugoti asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto
sunaikinimo ar netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar
neteisėtos prieigos prie jų, ypač kai bendradarbiaujant dokumentai ir duomenys
perduodami atitinkamos valstybės narės (-ių) diplomatinei atstovybei ar
konsulinei įstaigai, taip pat siekiant juos apsaugoti nuo visų kitų neteisėtų
asmens duomenų tvarkymo būdų;

(f)

tvarko duomenis tik prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų asmens
duomenų tvarkymo atitinkamos valstybės narės (-ių) vardu tikslais;
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(g)

taiko bent Reglamente (ES) 2016/6792
lygiaverčius duomenų apsaugos standartus;

(h)

prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims teikia informaciją, privalomą
pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 37 straipsnį.

nustatytiems

reikalavimams

C. Vykdydamas veiklą išorės paslaugų teikėjas darbuotojų elgesio atžvilgiu:
a) užtikrina, kad darbuotojai būtų tinkamai parengti;
b) užtikrina, kad darbuotojai vykdydami pareigas:
–

mandagiai bendrautų su prašymą pateikiančiais asmenimis,

–

nediskriminuotų asmenų dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar
tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos ir

–

laikytųsi konfidencialumo reikalavimų, kuriuos personalo nariai turi vykdyti ir
išėję iš darbo arba laikinai ar visam laikui nutraukus teisinio dokumento
galiojimą;

c) užtikrina, kad visuomet būtų žinoma išoriniam paslaugų teikėjui dirbančių
darbuotojų tapatybė;
d) įrodo, kad darbuotojai yra neteisti ir turi reikiamos patirties.
D. Vykdomos veiklos tikrinimo reikmėms išorės paslaugų teikėjas:
a) sudaro sąlygas atitinkamos valstybės narės (-ių) įgaliotiems darbuotojams bet
kuriuo metu ir iš anksto nepranešus patekti į išorės paslaugų teikėjo patalpas, visų
pirma patikrinimo tikslais;
b) užtikrina nuotolinės prieigos prie susitikimų organizavimo sistemos galimybę
patikrinimo tikslais;
c) užtikrina, kad būtų taikomi atitinkami stebėsenos metodai (pvz., bandomųjų
prašymų išduoti vizą pateikimas, internetinė vaizdo kamera);
d) užtikrina galimybę valstybės narės nacionalinei duomenų apsaugos institucijai
susipažinti su dokumentais, įrodančiais duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi,
įskaitant įsipareigojimus teikti informaciją, atlikti išorės auditą ir reguliarius
patikrinimus vietoje;
e) nedelsdamas raštu praneša atitinkamai valstybei narei (-ėms) apie saugumo
pažeidimus arba prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų skundus dėl netinkamo
duomenų panaudojimo arba neteisėtos prieigos prie duomenų ir derina veiksmus su
atitinkama valstybe nare, kad klausimas būtų išspręstas ir besiskundžiantiems
prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims būtų nedelsiant pateiktas
paaiškinimas.
E. Atsižvelgdamas į bendro pobūdžio reikalavimus išorės paslaugų teikėjas:
a) veikia laikydamasis atitinkamos valstybės narės (-ių), kompetentingos (-ų) tvarkyti
prašymą išduoti vizą, nurodymų;
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b) patvirtina atitinkamas kovos su korupcija priemones (pvz., tinkamą personalo
atlyginimą; bendradarbiavimą atrenkant personalo narius užduočiai vykdyti; „keturių
akių“ principą; rotacijos principą);
c) visapusiškai vykdo teisinio dokumento nuostatas, kuriose numatyta sutarties
laikino ar galutinio nutraukimo sąlyga, visų pirma pažeidus nustatytas taisykles, ir
sąlyga dėl peržiūros, siekiant užtikrinti, kad teisiniame dokumente būtų
atsižvelgiama į geriausios praktikos pavyzdžius.“
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