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PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) perkėlimas ES ir perkėlimas į ES 
įtraukiamas į periodines Komisijos 
ataskaitas, kuriose pažymima, kad 
pažanga tiek perkėlimo ES, tiek perkėlimo 
į ES srityse labai lėta. Valstybės narės 
turėtų toliau vykdyti savo įsipareigojimus, 
susijusius su perkėlimu į ES;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) remiantis esamomis iniciatyvomis, 
turėtų būti sukurta stabili ir patikima 
Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistema, 
skirta asmenims, kuriems reikalinga 
tarptautinė apsauga, perkelti ir ji turėtų būti 
įgyvendinta pagal Sąjungos metinius 
perkėlimo į ES planus ir Sąjungos tikslines 
perkėlimo į ES programas, pagal kurias 
valstybės narės veiksmingai vykdytų 
konkrečius įsipareigojimus;

(8) remiantis esamomis iniciatyvomis, 
turėtų būti sukurta stabili ir patikima 
Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistema, 
skirta asmenims, kuriems reikalinga 
tarptautinė apsauga, perkelti ir ji turėtų būti 
įgyvendinta pagal Sąjungos metinius 
perkėlimo į ES planus ir Sąjungos tikslines 
perkėlimo į ES programas, pagal kurias 
valstybės narės veiksmingai vykdytų 
konkrečius įsipareigojimus. Sąjungos 
lygmens perkėlimo į ES sistema turėtų 
būti grindžiama humanitariniais 
poreikiais, prisidėti prie visuotinių 
perkėlimo į ES poreikių užtikrinimo ir 
palengvinti užsitęsusią pabėgėlių padėtį;
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) tokia sistema yra būtina gerai 
valdomos migracijos politikos dalis, 
siekiant sumažinti nacionalinių perkėlimo 
į ES praktikų ir procedūrų skirtumus, 
trečiųjų šalių piliečiams ir asmenims be 
pilietybės, kuriems reikalinga tarptautinė 
apsauga, užtikrinti teisėto ir saugaus 
atvykimo į valstybių narių teritoriją 
galimybes, padėti sumažinti didelio masto 
neteisėtą trečiųjų šalių piliečių arba 
asmenų be pilietybės srauto į valstybių 
narių teritoriją riziką, taip sumažinant dėl 
neplanuotai atvykstančių asmenų tenkantį 
spaudimą valstybių narių prieglobsčio 
sistemoms, išreikšti solidarumą su šalims 
regionuose, į kuriuos arba kuriuose buvo 
priversti persikelti daugybė asmenų, 
kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, 
padedant sumažinti spaudimą toms šalims, 
padėti pasiekti Sąjungos užsienio politikos 
tikslus padidinant Sąjungos įtaką trečiųjų 
šalių atžvilgiu ir veiksmingai prisidėti prie 
pasaulinių iniciatyvų reiškiant vieningą 
poziciją pasauliniuose forumuose ir su 
trečiosiomis šalimis;

(9) tokia sistema yra būtina gerai 
valdomos migracijos politikos dalis, 
siekiant plėsti ir papildyti nacionalines
perkėlimo į ES praktikas ir procedūras, 
trečiųjų šalių piliečiams ir asmenims be 
pilietybės, kuriems reikalinga tarptautinė 
apsauga, užtikrinti teisėto ir saugaus 
atvykimo į valstybių narių teritoriją 
galimybes, padėti sumažinti prastai 
valdomo neteisėto trečiųjų šalių piliečių 
arba asmenų be pilietybės srauto į 
valstybių narių – ypač tų, į kurias 
atvykstama pirmiausia – teritoriją riziką, 
taip sumažinant dėl neplanuotai 
atvykstančių asmenų tenkantį spaudimą 
valstybių narių prieglobsčio sistemoms, 
išreikšti solidarumą su šalims regionuose, į 
kuriuos arba kuriuose buvo priversti 
persikelti daugybė asmenų, kuriems 
reikalinga tarptautinė apsauga, padedant 
sumažinti spaudimą toms šalims, stiprinti 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis
ir veiksmingai prisidėti prie pasaulinių 
iniciatyvų reiškiant vieningą poziciją 
pasauliniuose forumuose ir su trečiosiomis 
šalimis. Perkėlimas į ES kartu su 
veiksmais ir politika vystymosi srityje gali 
veiksmingai prisidėti prie įtampos 
mažinimo ir užsitęsusios pabėgėlių 
padėties trečiosiose šalyse palengvinimo;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant sumažinti didelio masto
neteisėto trečiųjų šalių piliečių arba 
asmenų be pilietybės srauto į valstybių 

(10) siekiant sumažinti neteisėto trečiųjų 
šalių piliečių arba asmenų be pilietybės 
srauto į valstybių narių teritoriją riziką, 
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narių teritoriją riziką, išreikšti solidarumą 
su šalims regionuose, kuriuose arba į 
kuriuos buvo priversti persikelti daugybė 
asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė 
apsauga, padedant sumažinti spaudimą 
toms šalims, ir padėti pasiekti Sąjungos 
užsienio politikos tikslus, regionai arba 
trečiosios šalys, iš kurių turėtų būti į ES 
perkelti asmenys, turėtų atitikti specialų 
įsipareigojimą su trečiosiomis šalimis 
geriau valdyti migraciją kaip numatyta 
2016 m. birželio 7 d. Komisijos 
komunikate dėl naujo partnerystės su 
trečiosiomis šalimis modelio sukūrimo 
pagal Europos migracijos darbotvarkę;

kurti realias perkėlimo į ES galimybes, 
išreikšti solidarumą su šalimis regionuose, 
kuriuose arba į kuriuos buvo priversti 
persikelti daugybė asmenų, kuriems 
reikalinga tarptautinė apsauga, padedant 
sumažinti spaudimą toms šalims, ir padėti 
pasiekti Sąjungos užsienio politikos tikslus, 
regionai arba trečiosios šalys, iš kurių 
turėtų būti į ES perkelti asmenys, turėtų 
atitikti specialų ilgalaikį įsipareigojimą su 
trečiosiomis šalimis geriau valdyti 
migraciją kaip numatyta 2016 m. birželio 
7 d. Komisijos komunikate dėl naujo 
partnerystės su trečiosiomis šalimis 
modelio sukūrimo pagal Europos 
migracijos darbotvarkę32. Todėl prioritetas 
turėtų būti teikiamas šalims partnerėms. 
Pagal bendrą Sąjungos požiūrį turėtų būti 
atsižvelgiama į visuotinį perkėlimą ir 
įvardytus apsaugos poreikius, įskaitant 
užsitęsusią pabėgėlių padėtį;

__________________ __________________

32 COM(2016) 377 final. 32 COM(2016) 377 final.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) šios bendros standartinės 
procedūros turi būti pagrįstos esama 
perkėlimo į ES patirtimi ir valstybių narių 
standartais, visų pirma standartinėmis 
veiklos procedūromis, kuriomis remiantis 
įgyvendinama perkėlimo į ES programa 
su Turkija, nurodyta 2016 m. kovo 18 d. 
ES ir Turkijos pareiškime. Pagal Sąjungos 
lygmens perkėlimo į ES sistemą turėtų būti 
galima taikyti dviejų tipų standartines 
perkėlimo į ES procedūras;

(12) šios bendros standartinės 
procedūros turi būti pagrįstos esama 
perkėlimo į ES patirtimi ir valstybių narių 
bei JTVPK standartais, visų pirma 
kasmetinėmis trišalėmis konsultacijomis 
dėl perkėlimo į ES, siekiant laipsniškai 
didinti kolektyvines valstybių narių 
pastangas perkėlimo į ES srityje ir 
užtikrinti visuotinius perkėlimo į ES 
poreikius, išdėstytus kasmetiniame 
JTVPK visuotinių perkėlimo poreikių 
prognozių dokumente. Pagal Sąjungos 
lygmens perkėlimo į ES sistemą turėtų būti 
galima taikyti dviejų tipų standartines 
perkėlimo į ES procedūras;
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Pagrindimas

Šis susitarimas iki šiol vertinamas prieštaringai ir neturėtų būti laikomas geriausia praktika, 
kuria būtų grindžiama Sąjungos lygmens perkėlimo į ES politika.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) perkėlimo į ES procedūra turi būti 
atlikta kuo greičiau siekiant neskatinti 
asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė 
apsauga, naudotis neteisėtais atvykimo į 
Europos Sąjungą siekiant apsaugos 
būdais. Kartu reikėtų užtikrinti, kad 
valstybės narės turėtų pakankamai laiko 
išsamiai ir tinkamai išnagrinėti kiekvieną 
atvejį. Terminai turėtų atitikti laiką, kurio 
reikia siekiant atlikti skirtingų tipų 
vertinimą pagal įprastą ir pagreitintą 
procedūrą;

(16) perkėlimo į ES procedūra turi būti 
atlikta kuo greičiau siekiant užtikrinti 
galimybę greitai patekti į Sąjungą 
asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė 
apsauga. Kartu reikėtų užtikrinti, kad 
valstybės narės turėtų pakankamai laiko 
išsamiai ir tinkamai išnagrinėti kiekvieną 
atvejį. Terminai turėtų atitikti laiką, kurio 
reikia siekiant atlikti skirtingų tipų 
vertinimą pagal įprastą ir pagreitintą 
procedūrą;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) humanitarinis priėmimas turėtų 
būti laikomas Sąjungos perkėlimo į ES 
programas papildančia priemone;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti vienodas 
Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistemos 
įgyvendinimo sąlygas, Tarybai turėtų būti 

(21) siekiant užtikrinti vienodas 
Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistemos 
įgyvendinimo sąlygas, Tarybai turėtų būti 
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suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti 
Sąjungos metinį perkėlimo į ES planą, 
kuriame būtų nustatytas bendras 
didžiausias asmenų, kurie turėtų būti 
perkelti į ES, skaičius, informacija apie 
valstybių narių dalyvavimą įgyvendinant 
planą ir jų indėlis į bendrą asmenų skaičių, 
taip pat bendri geografiniai prioritetai;

suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti 
Sąjungos metinį perkėlimo į ES planą, 
kuriame būtų nustatytas asmenų, kurie 
turėtų būti perkelti į ES, skaičius, 
informacija apie valstybių narių 
dalyvavimą įgyvendinant planą ir jų indėlis 
į bendrą asmenų skaičių, vadovaujantis 
kasmetiniu JTVPK visuotinių perkėlimo 
poreikių prognozių dokumentu;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal Komisijos pasiūlymą 
dėl bendro didžiausio asmenų, kurie turėtų 
būti perkelti į ES, skaičiaus ir bendrų 
geografinių prioritetų. Komisija turėtų 
pateikti savo pasiūlymą kartu su pasiūlymu 
dėl metinio Sąjungos biudžeto projekto. 
Taryba turėtų siekti priimti pasiūlymą per 
du mėnesius. Komisija ir Taryba turėtų 
atsižvelgti į diskusijas Perkėlimo į Sąjungą 
aukšto lygio komitete;

(22) tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal Komisijos pasiūlymą 
dėl bendro asmenų, kurie pagal Sąjungos 
lygmens perkėlimo į ES sistemą turėtų būti 
perkelti į ES, skaičiaus ir bendrų prioritetų, 
susijusių su asmenimis, kuriems 
skubiausiai reikalinga apsauga. Komisija 
turėtų pateikti savo pasiūlymą kartu su 
pasiūlymu dėl metinio Sąjungos biudžeto 
projekto. Taryba turėtų siekti priimti 
pasiūlymą per du mėnesius. Komisija ir 
Taryba turėtų atsižvelgti į diskusijas 
Perkėlimo į Sąjungą aukšto lygio komitete 
ir suderinti savo pasiūlymą su 
kasmetinėmis trišalėmis konsultacijomis 
dėl perkėlimo į ES, siekiant laipsniškai 
didinti kolektyvines valstybių narių 
pastangas perkėlimo į ES srityje ir 
užtikrinti visuotinius perkėlimo į ES 
poreikius, išdėstytus kasmetiniame 
JTVPK visuotinių perkėlimo poreikių 
prognozių dokumente;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(24) kiekvienoje Sąjungos tikslinėje 
perkėlimo į ES programoje turėtų būti 
nustatyta, kurios iš standartinių 
procedūrinių taisyklių turėtų būti taikomos 
ją įgyvendinant. Be to, joje turėtų būti 
nustatyta vietinio bendradarbiavimo tvarka, 
kai tinkama, siekiant palengvinti jos 
įgyvendinimą;

(24) kiekvienoje Sąjungos tikslinėje 
perkėlimo į ES programoje turėtų būti 
nustatyta, kurios iš standartinių 
procedūrinių taisyklių turėtų būti taikomos 
ją įgyvendinant. Be to, joje turėtų būti 
nustatyta vietinio bendradarbiavimo tvarka, 
kai tinkama, ir bendradarbiavimo su 
JTVPK tvarka, siekiant palengvinti jos 
įgyvendinimą;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) atsižvelgiant į JTVPK žinias apie 
tai, kaip palengvinti asmenų, kuriems 
reikalinga tarptautinė apsauga, įvairių rūšių 
priėmimą iš trečiųjų šalių, į kurias jie buvo 
priversti persikelti, į valstybes nares, kurios 
pageidauja juos priimti, JTVPK turėtų 
toliau atlikti pagrindinį vaidmenį vykdant 
perkėlimą pagal Sąjungos lygmens 
perkėlimo į ES sistemą. Be JTVPK, kiti 
tarptautiniai veikėjai, pavyzdžiui, 
Tarptautinė migracijos organizacija 
(TMO), turėtų būti paraginti padėti 
valstybėms narėms įgyvendinti Sąjungos 
lygmens perkėlimo į ES sistemą;

(27) atsižvelgiant į JTVPK žinias apie 
tai, kaip palengvinti asmenų, kuriems 
reikalinga tarptautinė apsauga, įvairių rūšių 
priėmimą iš trečiųjų šalių, į kurias jie buvo 
priversti persikelti, į valstybes nares, kurios 
pageidauja juos priimti, JTVPK turėtų 
toliau atlikti pagrindinį vaidmenį vykdant 
perkėlimą pagal Sąjungos lygmens 
perkėlimo į ES sistemą. Be JTVPK kitos 
tarptautinės ir nevyriausybinės 
organizacijos, pavyzdžiui, Tarptautinė 
migracijos organizacija (TMO) ir 
Sąjungos delegacijos, turėtų būti 
paragintos padėti valstybėms narėms 
įgyvendinti Sąjungos lygmens perkėlimo į 
ES sistemą;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) [Europos Sąjungos prieglobsčio 
agentūra] pagal savo įgaliojimus turėtų 
padėti valstybėms narėms įgyvendinti
Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistemą;

(28) [Europos Sąjungos prieglobsčio 
agentūra] pagal savo įgaliojimus turėtų 
padėti valstybėms narėms ir 
bendradarbiauti su atitinkamomis 
trečiosiomis šalimis įgyvendinant
Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistemą
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– taip pat ir teikdama joms praktinę ir 
techninę paramą bei operatyvinę pagalbą;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) šiuo reglamentu gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
visų pirma pripažįstamų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, todėl jis turėtų 
būti taikomas laikantis šių teisių ir 
principų, įskaitant vaiko teises, teisę į 
pagarbą šeimos gyvenimui ir bendrąjį
nediskriminavimo principą;

(33) šiuo reglamentu gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
visų pirma pripažįstamų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, todėl jis turėtų 
būti taikomas laikantis šių teisių ir 
principų, įskaitant vaiko teises, teisę į 
pagarbą šeimos gyvenimui ir 
nediskriminavimo principą;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos 
lygmens perkėlimo į ES sistema, skirta 
trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be 
pilietybės priimti į valstybių narių 
teritoriją, siekiant jiems suteikti tarptautinę 
apsaugą.

Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos 
lygmens perkėlimo į ES sistema, skirta 
trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be 
pilietybės atrinkti, priimti ir perkelti į 
valstybių narių teritoriją, siekiant jiems 
suteikti tarptautinę apsaugą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

–a) nustato nuolatinę privalomą 
trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be 
pilietybės, kuriems reikalinga tarptautinė 
apsauga, Sąjungos lygmens perkėlimo į 
ES sistemą;
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padeda sumažinti didelio masto
neteisėtų trečiųjų šalių piliečių arba 
asmenų be pilietybės, kuriems reikalinga 
tarptautinė apsauga, srautų į valstybių narių 
teritoriją riziką;

b) padeda sumažinti neteisėtų trečiųjų 
šalių piliečių arba asmenų be pilietybės, 
kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, 
srautų į valstybių narių teritoriją riziką;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) solidarumo ir atsakomybės 
pasidalijimo tikslu sukuria perskirstymo 
mechanizmus, kad sumažėtų spaudimas 
trečiosioms šalims, priimančioms didelį 
perkeltų asmenų skaičių;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) asmenų, kuriems reikalinga 
tarptautinė apsauga, priverstų persikelti į 
trečiąją šalį arba joje, skaičių ir bet kokį 
tokių asmenų tolesnį judėjimą į valstybių 
narių teritoriją;

a) asmenų, kuriems reikalinga 
tarptautinė apsauga, priverstų persikelti į 
trečiąją šalį arba joje, skaičių, jo poveikį 
tos trečiosios šalies stabilumui regione ir 
bet kokį tokių asmenų tolesnį judėjimą į 
valstybių narių teritoriją;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) papildomumą finansinei arba 
techninę pagalbai, suteiktai trečiosioms 
šalims, į kurias arba kuriose asmenys, 
kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, 
buvo priversti persikelti;

b) papildomumą finansinei arba 
techninei pagalbai – ypač siekiant didinti 
priėmimo pajėgumus ir labiau apsaugoti 
asmenis, kuriems reikalinga tarptautinė 
apsauga, bei kurti veiksmingą 
prieglobsčio sistemą – numatomai teikti
trečiosioms šalims, į kurias arba kuriose 
asmenys, kuriems reikalinga tarptautinė 
apsauga, buvo priversti persikelti;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Sąjungos bendrus ryšius su 
trečiąja šalimi arba šalimis, iš kurių 
vykdomas perkėlimas į ES, ir ryšius su 
trečiosiomis šalimis apskritai;

Išbraukta.

Pagrindimas

Rizikuojama, kad, užuot tapusi solidarumo ženklu, sistema virs priemone, dėl kurios 
perkėlimas bus naudojamas kaip svertas šių šalių partnerių atžvilgiu.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) trečiosios šalies veiksmingą 
bendradarbiavimą su Sąjunga migracijos 
ir prieglobsčio srityse, įskaitant:

Išbraukta.

i) trečiųjų šalių piliečių arba asmenų 
be pilietybės, neteisėtai kertančių sieną iš 
tokios trečiosios šalies į valstybės narės 
teritoriją, skaičiaus mažinimą;

ii) sąlygų sudarymą, kad būtų galima 
naudoti pirmosios prieglobsčio šalies ir 
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saugios trečiosios šalies koncepcijas 
siekiant grąžinti prieglobsčio prašytojus, 
kurie neteisėtai kirto sieną į valstybių 
narių teritoriją, atvykdami iš atitinkamos 
trečiosios šalies arba būdami su ją susiję;

iii) galimybių priimti ir apsaugoti 
asmenis, kuriems reikalinga tarptautinė 
apsauga būnant toje šalyje, didinimas, 
įskaitant veiksmingos prieglobsčio 
sistemos vystymą, arba

iv) trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be 
pilietybės, neteisėtai gyvenančių valstybių 
narių teritorijoje, readmisijos rodiklių 
didinimą sudarant ir veiksmingai 
įgyvendinant readmisijos susitarimus;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) trečiųjų šalių įsipareigojimų dėl 
perkėlimo į ES mastą ir turinį.

e) kitų trečiųjų šalių įsipareigojimų 
dėl perkėlimo į ES mastą ir turinį.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) i) trečiųjų šalių piliečiai, kurie dėl 
visiškai pagrįstos persekiojimo dėl rasės, 
religijos, pilietybės, politinių įsitikinimų ar 
priklausymo tam tikrai socialinei grupei 
baimės yra ne pilietybės šalyje arba tos 
šalies dalyje, kurioje yra jų ankstesnė 
įprastinė gyvenamoji vieta, ir negali arba 
dėl tokios baimės nepageidauja naudotis 
tos šalies apsauga, arba asmenys be 
pilietybės, kurie dėl nurodytų priežasčių 
būdamas ne šalyje, kurioje yra jų ankstesnė 
įprastinė gyvenamoji vieta, arba tos šalies 
dalyje, kurioje yra jų ankstesnė įprastinė 

a) i) trečiųjų šalių piliečiai, kurie dėl 
visiškai pagrįstos persekiojimo dėl rasės, 
religijos, lyties, lytinės tapatybės, lytinės 
orientacijos, pilietybės, politinių 
įsitikinimų ar priklausymo tam tikrai 
socialinei grupei baimės yra ne pilietybės 
šalyje arba tos šalies dalyje, kurioje yra jų 
ankstesnė įprastinė gyvenamoji vieta, ir 
negali arba dėl tokios baimės nepageidauja 
naudotis tos šalies apsauga, arba asmenys 
be pilietybės, kurie dėl nurodytų priežasčių 
būdamas ne šalyje, kurioje yra jų ankstesnė 
įprastinė gyvenamoji vieta, arba tos šalies 
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gyvenamoji vieta, negali arba dėl tokios 
baimės nepageidauja į ją grįžti arba joje 
būti, arba jei ši sąlyga netenkinama,

dalyje, kurioje yra jų ankstesnė įprastinė 
gyvenamoji vieta, negali arba dėl tokios 
baimės nepageidauja į ją grįžti arba joje 
būti, arba jei ši sąlyga netenkinama,

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punkto i papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pažeidžiami asmenys: i) pažeidžiami asmenys, ypač:

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punkto i papunkčio 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vaikai ir paaugliai, kuriems gresia 
pavojus, įskaitant nelydimus vaikus;

– vaikai ir paaugliai, kuriems gresia 
pavojus, ypač nelydimi vaikai;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punkto i papunkčio 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– asmenys, neturintys ilgalaikių 
alternatyvių sprendimų;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunkčio 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pirmoje įtraukoje nurodytų porų 
arba trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be 
pilietybės nesusituokę nepilnamečiai 
vaikai, nepaisant to, ar jie yra santuokiniai, 

– pirmoje įtraukoje nurodytų porų 
arba trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be 
pilietybės nepilnamečiai vaikai, nepaisant 
to, ar jie yra santuokiniai, ar 
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ar nesantuokiniai, ar įvaikinti, kaip 
apibrėžta nacionalinėje teisėje;

nesantuokiniai, ar įvaikinti, kaip apibrėžta 
nacionalinėje teisėje;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunkčio 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tėvas, motina ar kitas suaugęs 
asmuo, atsakingas už nesusituokusį
nepilnametį, kuris turėtų būti perkeltas į 
ES, pagal valstybės narės, kurioje suaugęs 
asmuo yra, teisę arba praktiką

– tėvas, motina ar kitas suaugęs 
asmuo, atsakingas už nepilnametį, kuris 
turėtų būti perkeltas į ES, pagal valstybės 
narės, kurioje suaugęs asmuo yra, teisę 
arba praktiką;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina galimybę 
išsaugoti b punkto ii papunktyje nurodytų 
asmenų šeimos vientisumą.

Valstybės narės užtikrina galimybę 
išsaugoti šeimos vientisumą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jie padarė sunkų nusikaltimą; ii) jie padarė sunkų nusikaltimą, 
prilygstantį nusikaltimui, už kurį 
baudžiama pagal valstybės narės 
baudžiamąją teisę;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) asmenys, kurie per pastaruosius 
penkerius metus iki perkėlimo neteisėtai 
atvyko arba bandė neteisėtai atvykti į 
valstybių narių teritoriją;

Išbraukta.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) asmenys, kuriuos jau yra perkėlusi 
kita valstybė narė, įgyvendindama šį 
reglamentą, 2015 m. liepos 20 d. Taryboje 
posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių 
atstovų susitikimo išvadas 11097/15, 
2016 m. kovo 18 d. ES ir Turkijos 
pareiškimą, 2015 m. gruodžio 15 d. 
Komisijos rekomendaciją C(2015) 9490
arba nacionalinę perkėlimo į ES programą, 
ir

e) asmenys, kuriuos jau yra perkėlusi 
kita valstybė narė, įgyvendindama šį 
reglamentą arba nacionalinę perkėlimo į 
ES programą, ir

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Trečiųjų šalių piliečiams arba 
asmenims be pilietybės gali būti 
netaikomos Sąjungos tikslinės perkėlimo į 
ES programos, nustatytos pagal 
8 straipsnį, kai prima facie taikoma viena 
iš 1 dalies a arba b punktuose nurodytų 
atmetimo priežasčių.

Išbraukta.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
Taryba priima Sąjungos metinį perkėlimo į 
ES planą metais, einančiais prieš metus, 
kuriais jis turėtų būti įgyvendintas.

1. Remdamasi Komisijos pasiūlymu ir 
atsižvelgdama į JTVPK visuotinių 
perkėlimo poreikių prognozių dokumentą, 
Taryba priima Sąjungos metinį perkėlimo į 
ES planą metais, einančiais prieš metus, 
kuriais jis turėtų būti įgyvendintas.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didžiausias bendras asmenų, kurie 
turėtų būti perkelti į ES, skaičius;

a) asmenų, kurie turėtų būti perkelti į 
ES, skaičius, atsižvelgiant į JTVPK 
visuotinių perkėlimo poreikių prognozių 
dokumentą;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendrieji geografiniai prioritetai. c) bendrieji apsaugos poreikiai ir 
konkretūs geografiniai prioritetai, 
atsižvelgiant į JTVPK visuotinių 
perkėlimo poreikių prognozių dokumentą;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) lyginamieji standartai siekiant 
stebėti ir vertinti, ar valstybės narės 
veiksmingai vykdo įgyvendinimą;
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tikslus asmenų, kurie turėtų būti 
perkelti į ES, skaičius iš didžiausio bendro
skaičiaus, nustatyto Sąjungos metiniame 
perkėlimo į ES plane, numatytame 
7 straipsnio 2 dalies a punkte, ir 
informacija apie valstybių narių 
dalyvavimą tikslinėje Sąjungos lygmens 
perkėlimo į ES programoje;

b) tikslus asmenų, kurie turėtų būti 
perkelti į ES, skaičius iš skaičiaus, 
nustatyto Sąjungos metiniame perkėlimo į 
ES plane, numatytame 7 straipsnio 2 dalies 
a punkte, ir informacija apie valstybių 
narių dalyvavimą tikslinėje Sąjungos 
lygmens perkėlimo į ES programoje;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kai reikia, valstybių narių vietos 
susitarimai dėl veiksmų koordinavimo ir 
praktinio bendradarbiavimo, padedant 
[Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai] 
pagal 12 straipsnio 3 dalį, ir su trečiosiomis 
šalimis, JTVPK arba kitais partneriais;

d) kai reikia, valstybių narių vietos 
susitarimai dėl veiksmų koordinavimo ir 
praktinio bendradarbiavimo, padedant 
[Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai] 
pagal 12 straipsnio 3 dalį ir Sąjungos 
delegacijoms, ir su trečiosiomis šalimis, 
JTVPK, TMO ir atitinkamomis pilietinės 
visuomenės organizacijomis arba kitais 
partneriais;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) konkrečios trečiųjų šalių piliečių 
arba asmenų be pilietybės grupės arba 
grupių, kurioms taikoma Sąjungos tikslinė 
perkėlimo į ES programa, aprašymas;

e) konkrečios trečiųjų šalių piliečių 
arba asmenų be pilietybės grupės arba 
grupių, kurioms taikoma Sąjungos tikslinė 
perkėlimo į ES programa, aprašymas pagal
JTVPK nustatytus pažeidžiamumo 
kriterijus, vadovaujantis JTVPK 
visuotinių perkėlimo poreikių prognozių 
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dokumentu;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) šeiminių ryšių su trečiųjų šalių 
piliečiais ar asmenimis be pilietybės arba 
Sąjungos piliečiais, teisėtai gyvenančiais 
valstybėje narėje;

a) šeiminių ryšių su trečiųjų šalių 
piliečiais ar asmenimis be pilietybės arba 
Sąjungos piliečiais, teisėtai gyvenančiais 
valstybėje narėje, tačiau neatitinkančių 
šeimos susijungimo reikalavimų pagal 
Tarybos direktyvą 2003/86/EB1a;

_________________

1a 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 
2003/86/EB dėl teisės į šeimos 
susijungimą (OL L 251, 2003 10 3, p. 12). 

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės tą vertinimą atlieka, 
remdamosi dokumentiniais įrodymais, be 
kita ko, kai taikoma, JTVPK informacija, 
apie tai, ar trečiųjų šalių piliečiai arba 
asmenys be pilietybės gali būti laikomi 
pabėgėliais, arba remdamosi asmeniniu 
pokalbiu, arba abiejų tipų informaciją.

Valstybės narės tą vertinimą atlieka, 
remdamosi dokumentiniais įrodymais, be 
kita ko, kai taikoma, JTVPK, TMO, 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros ir atitinkamų pilietinės 
visuomenės organizacijų informacija, apie 
tai, ar trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys 
be pilietybės gali būti laikomi pabėgėliais, 
arba remdamosi asmeniniu pokalbiu, arba 
abiejų tipų informaciją.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Valstybės narės taip pat gali paprašyti
JTVPK išsamiai įvertinti, ar trečiųjų šalių 
piliečiai arba asmenys be pilietybės, 
kuriuos joms nurodė JTVPK, gali būti 
laikomi pabėgėliais pagal 1951 m. Ženevos 
konvencijos 1 straipsnį.

Valstybės narės taip pat paprašo JTVPK, 
TMO ir atitinkamų pilietinės visuomenės 
organizacijų išsamiai įvertinti, ar trečiųjų 
šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės, 
kuriuos joms nurodė JTVPK, TMO ir 
atitinkamos pilietinės visuomenės 
organizacijos, gali būti laikomi pabėgėliais 
pagal 1951 m. Ženevos konvencijos 
1 straipsnį.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) neprašo JTVPK įvertinti, ar trečiųjų 
šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės 
gali būti laikomi pabėgėliais pagal 1951 m. 
Ženevos konvencijos 1 straipsnį;

2) neprašo JTVPK, TMO ir 
atitinkamų pilietinės visuomenės 
organizacijų įvertinti, ar trečiųjų šalių 
piliečiai arba asmenys be pilietybės gali 
būti laikomi pabėgėliais pagal 1951 m. 
Ženevos konvencijos 1 straipsnį;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos palengvinti Sąjungos 
tikslinių perkėlimo į ES programų 
įgyvendinimą, valstybės narės paskiria 
nacionalinius kontaktinius centrus ir gali 
nuspręsti trečiosiose šalyse paskirti ryšių 
palaikymo pareigūnus.

1. Siekdamos palengvinti Sąjungos 
tikslinių perkėlimo į ES programų 
įgyvendinimą, valstybės narės paskiria 
nacionalinius kontaktinius centrus ir gali 
nuspręsti trečiosiose šalyse paskirti ryšių 
palaikymo pareigūnus. Valstybėms narėms 
gali padėti [Europos Sąjungos 
prieglobsčio agentūra] ir prireikus jos gali 
pasinaudoti esamomis operatyvinio 
bendradarbiavimo perkėlimo į ES srityje 
struktūromis.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
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12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant įgyvendinti Sąjungos 
tikslines perkėlimo į ES programas ir visų 
pirma vykdyti supažindinimo prieš 
išvykimą programas, atlikti sveikatos 
patikrinimą, ar asmuo gali keliauti, 
pasirūpinti kelione ir kitais praktiniais 
dalykais, valstybėms narėms gali padėti 
partneriai pagal vietos susitarimus dėl 
veiksmų koordinavimo ir praktinio 
bendradarbiavimo, sudarytus pagal 
8 straipsnio 2 dalies d punktą, tikslinių 
perkėlimo į ES programų reikmėms.

3. Siekiant įgyvendinti Sąjungos 
tikslines perkėlimo į ES programas ir visų 
pirma vykdyti supažindinimo prieš 
išvykimą programas, atlikti sveikatos 
patikrinimą, ar asmuo gali keliauti, 
pasirūpinti kelione ir kitais praktiniais 
dalykais, valstybėms narėms gali padėti 
partneriai – visų pirma JTVPK ir 
atitinkamos tarptautinės organizacijos –
pagal vietos susitarimus dėl veiksmų 
koordinavimo ir praktinio 
bendradarbiavimo, sudarytus pagal 
8 straipsnio 2 dalies d punktą, tikslinių 
perkėlimo į ES programų reikmėms.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sukuriamas Perkėlimo į ES 
komitetas, kurį sudaro Europos 
Parlamento, Tarybos, Komisijos, Sąjungos 
vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir 
saugumo politikai ir valstybių narių 
atstovai. Pakviečiami dalyvauti [Europos 
Sąjungos prieglobsčio agentūros], JTVPK 
ir TMO atstovai. Islandijos, Lichtenšteino, 
Norvegijos ir Šveicarijos atstovai 
kviečiami dalyvauti Perkėlimo į ES aukšto 
lygio komiteto posėdžiuose, jei šios šalys 
nurodė ketinimą prisidėti prie Sąjungos 
metinio perkėlimo į ES plano 
įgyvendinimo.

1. Sukuriamas Perkėlimo į ES 
komitetas, kurį sudaro Europos 
Parlamento, Tarybos, Komisijos, Sąjungos 
vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir 
saugumo politikai ir valstybių narių 
atstovai. Pakviečiami dalyvauti [Europos 
Sąjungos prieglobsčio agentūros], JTVPK 
ir TMO bei atitinkamų pilietinės 
visuomenės organizacijų atstovai. 
Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir 
Šveicarijos atstovai kviečiami dalyvauti 
Perkėlimo į ES aukšto lygio komiteto 
posėdžiuose, jei šios šalys nurodė ketinimą 
prisidėti prie Sąjungos metinio perkėlimo į 
ES plano įgyvendinimo.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkėlimo į ES aukšto lygio 
komitetui pirmininkauja Komisija. Jis 
posėdžiauja pagal poreikį Komisijos 
kvietimu arba valstybės narės prašymu 
bent kartą per metus.

2. Perkėlimo į ES aukšto lygio 
komitetui pirmininkauja Komisija. Jis 
posėdžiauja pagal poreikį Komisijos 
kvietimu arba valstybės narės prašymu 
bent kartą per metus. Komisija taip pat 
stebi bet kokius JTVPK ar pilietinės 
visuomenės organizacijų – visų pirma 
atitinkamų tarptautinių organizacijų –
pranešimus apie tai, kad poreikiai 
pasikeitė.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento taikymo valstybėse 
narėse ataskaitą.

1. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir 
kasmet po to Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
taikymo valstybėse narėse ataskaitą. 
Komisija informuoja JTVPK apie 
Sąjungos ir jos valstybių narių indėlį 
užtikrinant visuotinius perkėlimo 
poreikius.
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