Projektą „Fingerprint Exchange between EU
Member States“) (toliau – FEEU projektas, Projektas),
kuris prasidėjo 2009 m. balandžio 1 d. ir truko 3 metus,
inicijavo Jungtinės Karalystės Vyriausiųjų policijos
pareigūnų asociacija (Association of Chief Police
Officers).
Europos Sąjungos Tarybai 2009 m. vasario 26 d.
priėmus Tarybos pamatinį sprendimą 2009/315/TVR dėl
valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių
registro organizavimo ir turinio (OL 2009 L 93, p. 23), ES valstybių narių Centrinėms institucijoms
atsirado pareiga, keičiantis teistumo informacija, kartu keistis ir papildoma informacija – pirštų
atspaudais, jei šia informacija disponuoja Centrinės institucijos. Siekiant skatinti valstybes nares
keistis pirštų atspaudais, 2008 metais Jungtinė Karalystė pateikė Europos Komisijai paraišką dėl
Projekto finansavimo Europos Sąjungos biudžeto lėšomis. Gavus Europos Komisijos patvirtinimą
dėl Projekto finansavimo, Projektas pradėtas vykdyti 2009 m. balandžio 1 d.
Pagrindiniai FEEU projekto uždaviniai:
- atlikti analizę ES valstybėse narėse dėl galimybės keistis pirštų atspaudais (kitų šalių
patirtis ir nacionalinės tesės ypatumai, teisinės, techninės ir praktinės galimybės keistis pirštų
atspaudais ateityje);
- nustatyti bendrus techninius reikalavimus visoms ES valstybėms narėms pirštų atspaudų
apsikeitimui;
- identifikuoti problemas ir iššūkius dėl pirštų atspaudų naudojimo trečiųjų šalių piliečių
identifikavimui;
- skatinti valstybes nares keistis pirštų atspaudais, gerinant nacionalinių kompetentingų
institucijų bendradarbiavimą, dalijantis gerąja praktika bei konsultuojant kompetentingas
nacionalines institucijas.
Projekto metu organizuoti susitikimai su 19 valstybių narių kompetentingomis
institucijomis: Švedija, Ispanija, Slovėnija, Slovakija, Austrija, Belgija, Nyderlandai, Vengrija,
Graikija, Prancūzija, Rumunija, Lenkija, Portugalija, Airija, Latvija, Lietuva, Malta, Bulgarija ir
Estija. Pradėtas bandomasis keitimasis pirštų atspaudais su 12 valstybių narių, kuris buvo vykdomas
bendradarbiaujant su valstybių narių centrinėmis institucijomis, Interpolu bei nacionalinėmis
institucijomis, atsakingomis už pirštų atspaudų duomenų tvarkymą. Duomenų mainų proceso
pasirinkimą lėmė skirtingi kiekvienos valstybės narės nacionalinių teisės aktų reikalavimai.
Keitimasis pirštų atspaudais tiesiogiai su centrinėmis institucijomis buvo vykdomas su Kipru,
Latvija, Lietuva, Malta ir Rumunija; per nacionalines institucijas, atsakingas už pirštų atspaudų
duomenų tvarkymą – su Graikija, Airija, Portugalija ir Slovėnija; per Interpolą – su Austrija,
Nyderlandais ir Ispanija.
Projekto vykdymo laikotarpiu Jungtinė Karalystė išsiuntė apie 9000 pirštų atspaudų rinkinių
kitoms valstybėms narėms ir 360 pirštų atspaudų rinkinių Interpolui. 47% atvejų buvo rasti
sutapimai kitų valstybių narių pirštų atspaudų duomenų bazėse, 16% sutapimų patvirtino skirtingus
asmens duomenis nuo tų, kurie buvo kaupiami iki pirštų atspaudų patikros. Interpolo duomenų
bazėje rasta tik 14 sutapimų (3,8%). Lyginant pirštų atspaudus, kuriuos gavo Jungtinė Karalystė iš
kitų valstybių narių kartu su pranešimais dėl Jungtinės Karalystės piliečių teistumo kitose
valstybėse narėse, 63% atvejų rasti sutapimai Jungtinės Karalystės pirštų atspaudų duomenų bazėje.
21,4% sutapimų patvirtino skirtingus asmens duomenis nuo tų, kurie buvo kaupiami iki pirštų
atspaudų patikros.

2009 m. lapkričio 20 d. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) gavo oficialų Projekto
vykdytojų – Jungtinės Karalystės Vyriausiųjų policijos pareigūnų asociacijos prašymą prisidėti prie
EFEN projekto. Informatikos ir ryšių departamentas parėmė Jungtinės Karalystės iniciatyvą ir
pradėjo keistis pirštų atspaudais su šia valstybe nare. Projekto vykdymo laikotarpiu patikrinti 448
asmenų pirštų atspaudai, 262 asmenys buvo identifikuoti, 115 atvejų nustatyta kita asmens tapatybė
nei buvo žinoma Jungtinei Karalystei iki pirštų atspaudų patikros.
2010 m. rugsėjo 21 d. Projekto vykdytojai lankėsi Lietuvoje. Vizito metu Informatikos ir
ryšių departamentas pristatė nacionalinį teistumo registrą – Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų
žinybinį registrą, jo sąveiką su kitais nacionaliniais registrais bei sistemomis, teistumo duomenų
tvarkymo ypatumus, nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų bei pirštų
atspaudų tvarkymą. Be to, organizuotas vizitas į Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centrą,
kur Projekto vykdytojai supažindinti su Daktiloskopinių duomenų registru, asmenų
daktiloskopavimo Lietuvoje tvarka, pirštų atspaudų tvarkymo ypatumais.
2011 m. sausio 18 d. Informatikos ir ryšių departamento atstovai dalyvavo FEEU projekto
baigiamojoje konferencijoje Londone (Jungtinė Karalystė).

