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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS  

REGLAMENTAS (EB) Nr. .../2004 

...m. ... d. 

 

iš dalies keičiančio Konvenciją dėl  

1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo  

dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo  

dėl valstybių narių tarnybų, atsakingų už transporto priemonių  

registracijos liudijimų išdavimą, prieigos prie Šengeno informacinės sistemos 

(Tekstas svarbus EEE) 

 

 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

 

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnio 1 dalies d punktą, 

 

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą, 

 

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 1, 

 

pasikonsultavę su Regionų komitetu, 

 

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos 2, 

                                                 
1 OL C 110, 2004 4 30, p. 1 
2 2004 m. balandžio 1 d. Europos Parlamento  nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame 

leidinyje) ir ... m. ... d. Tarybos sprendimas 
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kadangi: 

 

(1) 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 1999/37/EB dėl transporto priemonių 

registracijos dokumentų 1 9 straipsnyje nustatoma, kad įgyvendindamos tą direktyvą 

valstybės narės padeda viena kitai ir dvišaliu arba daugiašaliu lygiu gali keistis informacija, 

ypač tais atvejais, kai prieš transporto priemonės registraciją turi būti patikrinamas tos 

transporto priemonės teisinis statusas toje valstybėje narėje, kurioje ta transporto priemonė 

buvo anksčiau registruota. Šio tikrinimo tikslais gali būti naudojamas elektroninis tinklas. 

 

(2) Šengeno informacinė sistema (arba – SIS), sukurta pagal 1990 m. Konvencijos dėl 1985 m. 

birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo 2 

IV antraštinės dalies nuostatas (toliau – 1990 m. Šengeno konvencija) ir integruota į 

Europos Sąjungos sistemą protokolu, pridėtu prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos 

bendrijos steigimo sutarties, yra elektroninis tinklas tarp valstybių narių ir joje, inter alia, 

yra duomenys apie pavogtas, pasisavintas arba dingusias autotransporto priemones, kurių 

variklio tūris yra didesnis kaip 50 kubinių centimetrų. Pagal 1990 m. Šengeno konvencijos 

100 straipsnį į SIS įvedami duomenys apie autotransporto priemones, kad jos būtų 

konfiskuotos arba panaudos kaip įrodymai baudžiamojoje byloje. 

 

(3) Nyderlandų Karalystės iniciatyva, kuria siekiama priimti Tarybos sprendimą dėl kovos su 

tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimais, susijusiais su transporto priemonėmis 3, apima SIS 

naudojimą, kaip kovai su nusikaltimais, susijusiais su transporto priemonėmis, skirtos 

teisėsaugos strategijos sudėtinę dalį. 

 

 

                                                 
1 OL L 138, 1999 6 1, p. 57. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 

direktyva 2003/127/EB (OL L 2004 1 16, p.29). 
2 OL L 239, 2000 9 22, p. 19. Konvencija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos 

reglamentu (EB) Nr. 871/2004 (OL L 162, 2004 4 30, p. 29) 
3 OL C 34, 2004 2 7, p. 18. 
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(4) Pagal 1990 m. Šengeno konvencijos 101 straipsnio 1 dalį prieigą prie duomenų, įtrauktų į 

SIS ir teisę tiesiogiai atlikti tokių duomenų paiešką turi tik institucijos, atsakingos už 

pasienio kontrolę ir kitus šalyje policijos ir muitinės atliekamus tikrinimus ir tokių tikrinimų 

koordinavimą. 

 

(5) 1990 m. Šengeno konvencijos 102 straipsnio 4 dalis nurodo, kad duomenų iš esmės 

negalima naudoti administravimo tikslams. 

 

(6) Šiuo tikslu aiškiai nurodytos tarnybos, kurios valstybėse narėse atsakingos už transporto 

priemonių registracijos liudijimų išdavimą, turėtų turėti galimybę susipažinti su į SIS 

įtrauktais duomenimis apie autotransporto priemones, kurių variklio tūris didesnis kaip 50 

kubinių centimetrų, krovinines ir gyvenamąsias priekabas, kurių svoris be krovinio didesnis 

kaip 750 kg ir pavogtus, pasisavintus, dingusius ar pripažintus negaliojančiais transporto 

priemonių registracijos liudijimus ir transporto priemonių numerius, kad jos galėtų 

patikrinti, ar joms registruoti pateiktos transporto priemonės nebuvo pavogtos, pasisavintos 

arba dingusios. Šiuo tikslu būtina priimti taisykles, suteikiančias šioms tarnyboms prieigą 

prie šių duomenų, ir leisti joms naudoti šiuos duomenis administravimo tikslams, tinkamai 

išduodant transporto priemonių registracijos liudijimus. 

 

(7) Valstybės narės turi imtis reikalingų priemonių, kad užtikrintų, jog sėkmingos paieškos 

atveju būtų imamasi 1990 m. Šengeno konvencijos 100 straipsnio 2 dalyje nustatytų 

priemonių. 
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(8) 2003 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rekomendacijoje Tarybai dėl antrosios kartos 

Šengeno informacinės sistemos (SIS II) pabrėžiamos tam tikros svarbios problemos ir 

aplinkybės dėl SIS plėtojimo, ypač atkreipiant dėmesį į privačių įstaigų, tokių kaip 

transporto priemonių registracijos tarnybų, prieigą prie SIS. 

 

(9) Jeigu valstybės narės tarnybos atsakingos už transporto priemonių registracijos liudijimų 

išdavimą nėra vyriausybinės tarnybos, prieiga prie SIS turėtų būti suteikta netiesiogiai, t. y. 

per tarpininkaujančią instituciją, nurodytą 1990 m. Šengeno konvencijos 101 straipsnio 1 

dalyje, privalančią užtikrinti priemonių, kurių imasi šios valstybės narės pagal tos 

Konvencijos 118 straipsnį, laikymąsi.  

 

(10) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 1, ir 1990 m. 

Šengeno konvencijos nuostatose nustatytos specialios taisyklės dėl duomenų apsaugos, 

kurios papildo ar paaiškina direktyvoje nustatytus principus, taikomos valstybių narių 

institucijoms ar tarnyboms, atsakingoms už transporto priemonių registracijos liudijimų 

išdavimą, tvarkant asmens duomenis. 

 

(11) Kadangi šio reglamento tikslo, ypač siekiant  valstybių narių tarnyboms, atsakingoms už 

transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, suteikti prieigą prie SIS tam, kad 

palengvinti jų užduotis pagal Direktyvą 1999/37/EB, valstybės narės dėl SIS, kaip bendros 

informacinės sistemos, pobūdžio negali deramai pasiekti, ir kadangi to tikslo būtų geriau 

siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 

principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 

principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti. 

                                                 
1 OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) 

Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1). 
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(12) Valstybėms narėms turėtų būti suteiktas pakankamas laikotarpis imtis praktinių priemonių, 

reikalingų šio reglamento taikymui. 

 

(13) Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, 

patenkančios į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų 

priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos 

Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir 

plėtojant Šengeno acquis 1 1 straipsnio G punkte nurodytą sritį. 

 

(14) Šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, kurie pirmiausia yra 

pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. 

 

(15) Šis sprendimas yra Šengeno acquis pagrindu priimtas ar kitaip su ja susijęs aktas, kaip 

apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje. 

 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

 

1 straipsnis 

 

1990 m. Šengeno konvencijos IV antraštinėje dalyje įterpiamas šis straipsnis: 

                                                 
1 OL L 176, 1999 7 10, p. 31. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p.1). 
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„102a straipsnis 

 

1. Nepaisant 92 straipsnio 1 dalies, 100 straipsnio 1 dalies, 101 straipsnio 1 ir 2 dalies, 102 

straipsnio 1, 4 ir 5 dalies, valstybių narių tarnybos, atsakingos už transporto priemonių registracijos 

liudijimų išdavimą, kaip nurodyta 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 1999/37/EB dėl 

transporto priemonių registracijos dokumentų*, turi prieigos teisę prie toliau minimų įtrauktų į SIS 

duomenų, vien tik siekiant patikrinti ar joms registruoti pateiktos transporto priemonės buvo 

pavogtos, pasisavintos arba dingusios:  

 

(a) duomenų apie pavogtas, pasisavintas arba dingusias autotransporto priemones, kurių variklio 

tūris yra didesnis kaip 50 kubinių centimetrų; 

 

(b) duomenys apie krovinines ir gyvenamąsias priekabas, kurių svoris be krovinio didesnis kaip 

750 kg, kurios buvo pavogtos, pasisavintos ar dingusios; 

 

(c) duomenys apie pavogtus, pasisavintus, dingusius ar pripažintus negaliojančiais transporto 

priemonių registracijos liudijimus ir transporto priemonių numerius. 

 

Laikantis 2 dalies, minėtų tarnybų prieigą prie šių duomenų reglamentuoja kiekvienos valstybės 

narės nacionaliniai teisės aktai. 

 

2. 1 dalyje nurodytos tarnybos, kurios yra vyriausybinės tarnybos, turi teisę tiesiogiai atlikti toje 

dalyje nurodytų, įtrauktų į SIS duomenų paiešką. 
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1 dalyje nurodytos tarnybos, kurios yra nevyriausybinės tarnybos, turi prieigą prie toje dalyje 

nurodytų, įtrauktų į SIS duomenų tik per tarpininkaujančią instituciją, kaip nurodyta 101 straipsnio 

1 dalyje. Ta institucija turi teisę tiesiogiai atlikti duomenų paiešką ir juos perduoti toms tarnyboms. 

Atitinkama valstybė narė užtikrina, kad tarnybos ir jų darbuotojai būtų įpareigoti laikytis visų 

apribojimų dėl jiems valdžios institucijos perduotų duomenų leistino naudojimo. 

 

3. 100 straipsnio 2 dalis netaikoma paieškai, kuri atliekama pagal šį straipsnį. Nacionalinė teisė 

reglamentuoja 1 dalyje nurodytų tarnybų vykdomą informacijos, kuri atskleista atlikus paiešką 

Šengeno informacinėje sistemoje ir dėl kurios kyla įtarimų dėl nusikaltimo, perdavimą policijai ar 

teisminėms institucijoms. 

_________________________________ 

* OL L 138, 1999 6 1, p.57. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 
direktyva 2003/127/EB (OL L 10, 2004 1 16, p.29).“ 

 

2 straipsnis 

 

1. Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje. 

 

2. Jis taikomas praėjus * ... . 

 

3. Toms valstybėms narėms, kuriose Šengeno acquis nuostatos, susijusios su SIS dar nėra 

taikomos, šis Reglamentas taikomas per šešis mėnesius  po dienos, kurią šios nuostatos joms 

įsigalioja, kaip nurodyta šiuo tikslu pagal taikytinas procedūras priimtame Tarybos sprendime.  

 

 

__________________________ 

*  6 mėnesiams nuo šio reglamento paskelbimo dienos 
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4. Šio reglamento turinys tampa privalomas Norvegijai praėjus 270 dienų nuo jo paskelbimo 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

 

5. Nepaisant Šengeno asociacijos susitarimo su Norvegija ir Islandija1 8 straipsnio 2 dalies c 

punkte nustatytų reikalavimų pranešimui, Norvegija iki 4 dalyje nurodytos dienos praneša Tarybai 

ir Komisijai, kad įvykdyti konstituciniai reikalavimai, kad šio reglamento turinys jai taptų 

privalomas. 

 

 

 

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

 

 

Priimta Briuselyje, 

 

 

Europos Parlamento vardu      Tarybos vardu 

   Pirmininkas         Pirmininkas 

 

 
   

      

 

 

                                                 
1 OL L 176, 1999 7 10, p.36 
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ĮŽANGA 

 

1. 2003 m. rugsėjo 3 d. Komisija pateikė Tarybai pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento, iš dalies keičiančio Konvenciją dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl 

laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo dėl valstybių narių tarnybų, 

atsakingų už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, prieigos prie Šengeno 

informacinės sistemos. 

 

2. 2004 m. lapkričio 9 d. Nuolatinių atstovų komitetas patvirtino politinį susitarimą dėl šio 

reglamento projekto. Atlikus teisinį/lingvistinį redagavimą, 2004 m. gruodžio 22 d. Taryba 

patvirtins savo bendrąją poziciją. 

 

PAKEITIMAI 

 

3. 2004 m. balandžio 1 d. Parlamentas pateikė savo nuomonę 1, pasiūlydamas 10 pakeitimų 2.  

 

4. Visi Parlamento pasiūlyti ir Komisijai priimtini pakeitimai (1, 2, 3, 5, 6 ir 7 pakeitimai) buvo 

įtraukti į tekstą.  8 pakeitimas, kuris pateikiamas kaip nepriimtinas Komisijai 3, tačiau 

Komisijos tarnybų nurodytas kaip priimtinas, taip pat buvo įtrauktas į bendrąją poziciją. 

 

4. Kiti pakeitimai (4, 10 ir 11 pakeitimai), kurie buvo nepriimtini Komisijai, nebuvo įtraukti į 

bendrąją poziciją, nes manoma, kad šis reglamento projektas nesudaro teisingo ir pakankamo 

teisinio pagrindo šioms nuostatoms.  

 

                                                 
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
2 Parlamento pirmojo svarstymo rezultatai pateikiami dokumente 7965/04 CODEC 485 

SIRIS 49 COMIX 231. 
3 Žr. dokumentą 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 COMIX 231. 



 

 
14238/1/04 REV 1 ADD 1  rsl/JAV/rs 3 
 DG H   LT 

5. Tačiau dėl 4 pakeitimo Taryba supranta, kad šis reglamento projektas numato, kad 

atitinkamos Tarybos sprendimo dėl Šengeno informacinės sistemos kai kurių naujų funkcijų 

nustatymo, įskaitant kovos su terorizmu srityje, nuostatos jau yra taikomos prieš šio 

reglamento įsigaliojimą. Kadangi yra susitarta dėl Tarybos sprendimo projekto, o jo 

priėmimas priklauso tik nuo vienos neįvykdytos parlamento išlygos atšaukimo, Taryba 

pageidauja palikti esamą tekstą. Šis klausimas bus vėl atidžiai nagrinėjamas per antrąjį 

svarstymą, atsižvelgiant į tuo metu padarytą pažangą minėto Tarybos sprendimo projekto 

priėmimo procese. 
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COMIX 747 

 
"I/A" ITEM NOTE 
from : General Secretariat 
to : Coreper / Council 
No. prev. doc.: 14238/04 SIRIS 120 CODEC 1205 COMIX 663 

13824/04 SIRIS 112 CODEC 1150 COMIX 638 
12205/03 SIRIS 75 CODEC 1195 COMIX 524 

Subject: Adoption of a Common Position of the Council with a view to the adoption of a: 
 Regulation of the European Parliament and of the Council amending the 

provisions of the Convention implementing the Schengen Agreement of 
14 June 1985 on the gradual abolition of checks at common borders as 
regards access to the Schengen Information System by the services in the 
Member States responsible for issuing registration certificates for vehicles 

 
 
1. On 3 September 2003, the Commission forwarded the above proposal to the Council, based 

on Article 71(1)(d) EC Treaty.  

 

2. The European Parliament has delivered its opinion on 1 April 2004, the European Economic 

and Social Committee has delivered its opinion on 31 March 2004. The Committee of the 

Regions has not given an Opinion.  

 

3. On 9 November 2004, Coreper reached unanimous political agreement on the text of the 

Council Common Position on the above proposal.  
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3. The text has undergone the appropriate jurist-linguist scrutiny and is set out in document 

14238/04 SIRIS 120 CODEC 1205 COMIX 663. The statement of reasons is added to this 

document.  

 

4. Coreper is invited to request the Council  

- to adopt the Council Common Position on the draft Regulation, as well as the statement of 

the Council's reasons, as set out in document 14238/04 SIRIS 120 CODEC 1205 COMIX 

663 + ADD 1 

- to take note of the declaration contained in Annex, to be entered in the minutes of the 

Coucil adopting the Common Position.  
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ANNEX 

 

 

DECLARATION BY THE AUSTRIAN AND GERMAN DELEGATIONS 

 

Germany and Austria would point out that in their view, as far as its context, content and aim are 

concerned, the legal act relating to access to the Schengen Information System by the services in the 

Member States responsible for issuing registration certificates for vehicles is to be classified as 

police and judicial cooperation under Title VI of the Treaty on European Union and that its legal 

basis should have been Article 30(1)(a)and (b) of the TEU.  The adoption of this legal act does not 

constitute a precedent for future legal acts. 
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EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA 

Briuselis, 10.01.2005 
KOM(2005) 3 galutinis 

2003/0198 COD 

  

KOMISIJOS KOMUNIKATAS 
EUROPOS PARLAMENTUI 

 
pagal Europos bendrijos sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą 

 
dėl 

bendrosios pozicijos, kurią turi priimti Taryba, atsižvelgdama į pasiūlymą dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Konvenciją dėl 1985 m. birželio 

14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo 
įgyvendinimo dėl valstybių narių tarnybų, atsakingų už transporto priemonių 

regitracijos pažymėjimų išdavimą, prieities prie Šengeno informacinės sistemos, 
priėmimą 



 

LT 2   LT 

2003/0198 COD 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS 
EUROPOS PARLAMENTUI 

 
pagal Europos bendrijos sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą 

 
dėl 

bendrosios pozicijos, kurią turi priimti Taryba, atsižvelgdama į pasiūlymą dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Konvenciją dėl 1985 m. birželio 

14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo 
įgyvendinimo dėl valstybių narių tarnybų, atsakingų už transporto priemonių 

regitracijos pažymėjimų išdavimą, prieities prie Šengeno informacinės sistemos, 
priėmimą 

1. PAGRINDINIAI FAKTAI 

Pasiūlymo pateikimo Europos Parlamentui ir Tarybai data 
(dokumentas KOM(2002) 510 1 red. – 2003/0198 COD – 1 red.): 

2003 m. rugsėjo 3 d. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės 
priėmimo data: 

2004 m. vasario 25 d. 

Europos Parlamento nuomonės priėmimo data, pirmasis svarstymas: 2004 m. balandžio 1 d. 

  

Bendrosios pozicijos priėmimo data: 2004 m. gruodžio 22 d. 

2. ĮVADAS 

(1) 2003 m. rugsėjo 3 d. Komisija Tarybai perdavė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. 
Šengeno susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo 
įgyvendinimo nuostatas, susijusias su valstybių narių institucijų ir tarnybų, atsakingų 
už transporto priemonių regitracijos pažymėjimų išdavimą, prieitimi prie Šengeno 
informacinės sistemos. 

(2) Bendrasis pasiūlymo tikslas yra iš dalies pakeisti Šengeno konvenciją, siekiant 
pagerinti valstybių narių bendradarbiavimą ir taip – vidaus rinkos veikimą. Konkretūs 
tikslai šie: pirma, šiuo pasiūlymu prisidedama prie bendros transporto politikos 
įgyvendinimo, suteikiant valstybėms narėms papildomų veiklos priemonių, kurios 
padės kiekvienai iš jų perregistruoti transporto priemones ir taip palengvins abipusį 
transporto priemonių registracijos pažymėjimų, išduotų kitos valstybės narės, 
pripažinimą. Antra, šis pasiūlymas rodo, kad Šengeno acquis tobulinamas pagal 
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Tarybos sprendimą 1999/436/EB1. Tai yra konkretus indėlis šalia daugelio kitų 
iniciatyvų tobulinant Šengeno acquis ir taip siekiant plėsti Šengeno informacinės 
sistemos veikimą. Trečia, šis pasiūlymas padeda siekti tikslų, suformuluotų Tamperės 
Europos Vadovų Taryboje, ypač IX skyriaus „Bendradarbiavimo prieš 
nusikalstamumą didinimas“ C poskyrio „Kova su nusikalstamumu visoje Sąjungoje“ 
43 dalyje nurodyto tikslo – „kiek galima labiau pasinaudoti valstybių narių institucijų 
bendradarbiavimo tiriant tarpvalstybinius nusikaltimus bet kurioje valstybėje narėje 
teikiama nauda“. 

3. PAKEITIMAI 

(1) 2004 m. balandžio 1 d. Parlamentas pateikė savo nuomonę ir pasiūlė 10 pakeitimų2.  

(2) Visi Parlamento pasiūlyti ir Komisijai priimtini pakeitimai (Nr. 1, 2, 3, 5, 6 ir 7) buvo 
įtraukti į tekstą. 8 pakeitimas taip pat įtrauktas į bendrąją poziciją.  

(3) Kiti pakeitimai (Nr. 4, 10 ir 11), kurie buvo nepriimtini Komisijai, į bendrąją poziciją 
nebuvo įtraukti, nes laikomasi nuomonės, kad dabartinis reglamento projektas nėra 
tinkamas ir pakankamas teisinis šių nuostatų pagrindas.  

(4) Kiti pakeitimai, kuriuos pateikė Taryba, Komisijai priimtini, visų pirma tokie 
pakeitimai: „arba negaliojantys“ – konstatuojamosios dalies 6 punkto; 7 ir 15 punktų; 
„arba negaliojantys“ – 1 straipsnio, 102a straipsnio 1 dalies c punkto; „ir juos perduoti 
toms tarnyboms“ – 1 straipsnio, 102a straipsnio 2 dalies bei 2 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių. 

4. IŠVADOS 
Bendrąją poziciją Taryba oficialiai priėmė vienbalsiai 2004 m. gruodžio 22 d. Komisija 

palaiko bendrąją poziciją. 

                                                 
1 1999 m. gegužės 20 d. Tarybos sprendimas 1999/436/EB, nustatantis kiekvienos nuostatos arba 

sprendimo, sudarančių Šengeno acquis, teisinį pagrindą, atsižvelgiant į atitinkamas Europos bendrijos 
steigimo sutarties ir Europos Sąjungos sutarties nuostatas, OL L 176, 1999 7 10, p. 17–30. 

2 Parlamento pirmojo svarstymo rezultatai išdėstyti dokumente 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 COMIX 
231. 




