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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kuriuo siekiama išdėstyti nauja 

redakcija ir pakeisti Tarybos reglamentą (ES) Nr. 604/2013 dėl valstybės narės, atsakingos už 

trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto 

prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo. Atsižvelgiant į migrantų ir pabėgėlių krizę 

akivaizdu, kad Dublino sistemą būtina reformuoti, siekiant ją supaprastinti ir kartu padidinti 

jos praktinį veiksmingumą, taip pat atsižvelgti į tai, kad kai kurios valstybės narės patyrė 

neproporcingą spaudimą, susijusį su prieglobsčio prašymais. 

Taisomasis mechanizmas  

2017–2020 m. asignavimai, kurių reikia norint užtikrinti, kad pasiūlymas būtų įgyvendintas, 

siekia 1,828 mlrd. EUR. Jais turėtų būti padengtos perdavimo išlaidos, kai valstybės narės 

naudai bus pradėtas taikyti teisingo paskirstymo mechanizmas, bus sukurta ir pradės veikti 

prieglobsčio prašytojų registracijos ir automatinio paskirstymo IT sistema, taip pat išlaidos dėl 

papildomų priėmimo pajėgumų sukūrimo, maisto tiekimo ir pagrindinių paslaugų 

perduodamiems prieglobsčio prašytojams. 

Referentas atkreipia dėmesį į Komisijos poziciją – Komisija nustato prieglobsčio prašymų 

skaičiaus ribą, nuo kurios automatiškai pradedamas taikyti taisomasis paskirstymo 

mechanizmas. Referento nuomone, būtina numatyti mechanizmo inicijavimo ribą, kad 

valstybė narė nepatirtų neproporcingo spaudimo, susijusio su prieglobsčio prašymais, arba 

neprašytų taikyti paskirstymo mechanizmo, nors priimtų tik nedaug prieglobsčio prašytojų, 

siekdama taikyti paskirstymo raktą. 

Tačiau referentas mano, kad nustačiusi mechanizmo inicijavimo ribą, siekiančią 150 proc. 

valstybės narės referencinės dalies, Komisija kai kurioms valstybėms narėms užkrauna 

pernelyg didelę naštą, nes prieš pradedant taikyti solidarumo mechanizmą valstybė narė viena 

turi prisiimti atsakomybę priimti prašymų skaičių, kuris perpus viršija jos pajėgumus. Jis taip 

pat mano, kad nustačius pernelyg mažą ribą be papildomų sąlygų valstybė narė galėtų 

neprisiimti atsakomybės užtikrinti savo sienų valdymo kontrolę. Todėl referentas siūlo 

nustatyti ribą, siekiančią 100 proc. valstybės narės referencinės dalies, tačiau užkirsti kelią 

galimai laksizmo politikai pasienyje, įtraukus abipusio solidarumo sąlygą, pagal kurią 

taisomojo mechanizmo taikymą galima sustabdyti, jeigu valstybė narė tinkamai nevykdo 

įsipareigojimų valdyti savo išorės sieną pagal Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų 

reglamentą. Jis taip pat siūlo numatyti, kad taisomojo mechanizmo taikymas nutraukiamas tik 

tuomet, jeigu prieglobsčio prašymų, skirtų valstybei narei naudos gavėjai, skaičius sumažėjo 

iki 90 proc. šios valstybės referencinės dalies, – taip bus užtikrinta, kad iš sistemos nebūtų 

pakartotinai išbraukti ir vėl į ją įtraukti asmenys.  

Perdavimo išlaidos  

Iš numatytos 1,828 mlrd. EUR sumos 375 mln. skirti perdavimo iš vienos valstybės narės į 

kitą išlaidoms padengti (iš viso perduodamų asmenų yra 750 000). Naujos redakcijos 

pasiūlymo 42 straipsnyje nustatyta, kad valstybei narei naudos gavėjai, kuri užtikrina 

prieglobsčio prašytojo perdavimą paskyrimo valstybei, išmokama vienkartinė 500 EUR 

išmoka už kiekvieną perduotą asmenį.  

Nuomonės referentas remia pasiūlymą, pagal kurį perdavimo išlaidas padengusi valstybė turi 
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teisę gauti kompensaciją. Jis mano, kad vienkartinė kompensacija pagrįsta, nes padeda 

išvengti didžiulės biurokratinės naštos, susijusios su faktiškai patirtų išlaidų kontrole. Tačiau, 

jo nuomone, nustačiusi 500 EUR išmoką už kiekvieną perduotą asmenį ir kaip priežastį 

nurodžiusi, kad panaudojant tikras išlaidas viršijantį pelną galima padėti valstybėms narėms, 

kurios patiria didžiausią migracijos poveikį, Komisija neatsižvelgia į tai, kad neseniai sukurta 

skubios paramos priemonė1, kuri turėtų papildyti valstybių narių, pirmiausia susiduriančių su 

staigiu ir masiniu trečiųjų šalių piliečių (pabėgėlių ir migrantų) antplūdžiu savo teritorijoje, 

priemones. 

Todėl referentas siūlo nustatyti 300 EUR vienkartinę išmoką už kiekvieną perduotą asmenį, 

kad suma būtų šiek tiek artimesnė numatytoms realioms išlaidoms. Taigi 2017–2020 m. 

bendra perdavimams skirta suma būtų 225 mln. EUR, todėl būtų galima sutaupyti 

150 mln. EUR. Iš sutaupytų lėšų bent 110 mln. EUR galėtų būti skirti skubios paramos fondui 

(30 mln. EUR 2017 m. ir po 40 mln. EUR 2018 ir 2019 m.) iki tol, kol baigsis jo teisinio 

pagrindo galiojimas 2019 m. kovo mėn.  

Finansinis solidarumas ir Dublino rezervo sukūrimas naudojantis Prieglobsčio, migracijos ir 

integracijos fondu (PMIF)  

Referentas mano, kad Komisijos pasiūlymas, pagal kurį siekiama įpareigoti valstybes nares 

skirti finansinį įnašą, jeigu jos atsisako priimti pagal paskirstymo mechanizmą joms skirtus 

prieglobsčio prašytojus, yra teisėtas, būtinas ir proporcingas. Jis pabrėžia, kad šis privalomas 

finansinis įnašas yra jokiu būdu ne bausmė, o teisingas indėlis užtikrinant būtiną valstybių 

narių solidarumą (SESV 80 straipsnis). Vis dėlto jis laikosi nuomonės, kad Komisijos 

numatytas finansinis mechanizmas šiuo atveju nėra pats tinkamiausias atsižvelgiant tiek į 

sumą, tiek į tvarką.  

Referentas siūlo, kad finansinio solidarumo sumetimais valstybė narė, kuri vykdo 

įsipareigojimus pagal taisomąjį paskirstymo mechanizmą, turėtų sumokėti už kiekvieną 

prašytoją, kuris būtų buvęs paskirtas tai valstybei narei, po 50 000 EUR už pirmuosius ir 

antruosius metus, po 75 000 EUR už trečiuosius ir ketvirtuosius metus ir po 100 000 EUR už 

penktuosius ir paskesnius metus. Šios sumos turėtų būti pervestos į PMIF, sukurtą pagal 

Reglamentą (ES) Nr. 516/2014, kad būtų sudarytas Dublino rezervas. Be abejo, sudaryti šį 

rezervą bus galima tik peržiūrint PMIF, kaip nurodyta Reglamento Nr. 514/2014 60 

straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 516/2014 28 straipsnyje, ir ši peržiūra bus atlikta ne vėliau 

kaip 2020 m. birželio 30 d. Jeigu valstybė narė nesumoka, Komisija sustabdo šių sumų 

mokėjimą tai valstybei narei iš kitų Sąjungos fondų. 

Dublino rezervo asignavimai skiriami vienkartinėms išmokoms už kiekvieną prieglobsčio 

prašytoją, kurios proporcingai paskirstomos taisomajame paskirstymo mechanizme tinkamai 

dalyvaujančioms valstybėms narėms, padengti. Sprendime (ES) 2015/1601 nurodoma, kad 

perkėlimo priemonėms finansinė parama skiriama iš PMIF. Šiuo tikslu valstybės narės, į 

kurias perkeliama, gauna vienkartinę 6 000 EUR išmoką už kiekvieną į jų teritoriją perkeltą 

tarptautinės apsaugos prašytoją. Kai perkeliama į ES, ši suma siekia 10 000 EUR vienam 

asmeniui. Taigi referentas mano, kad reikėtų numatyti skirti finansinę paramą valstybėms 

narėms, dalyvaujančioms solidarumo mechanizme. Taikant siūlomą sistemą, numatytos 

finansinės paramos sumos už kiekvieną prašytoją didės proporcingai išlaidoms, kurias 

                                                 
1 2016 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/369 dėl skubios paramos teikimo Sąjungoje 
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valstybės narės turi pasiskirstyti dėl kai kurių valstybių narių nedalyvavimo.  

Automatizuota prašymų registravimo ir stebėjimo sistema  

Iš 1,828 mlrd. EUR sumos 3,603 mln. skiriami „eu-LISA“ biudžetui, kad būtų sukurta, 

plėtojama ir eksploatuojama automatizuota prieglobsčio prašytojų paskirstymo IT sistema. 

Kai pagal automatizuotą prašymų registravimo ir stebėjimo sistemą, taip pat pagal 44 

straipsnyje nustatytą paskirstymo mechanizmą bus nustatyta paskyrimo valstybė narė, ši 

informacija turės būti automatiškai įvesta į sistemą EURODAC. Todėl reikia užtikrinti 

taisomojo mechanizmo centrinės sistemos ir EURODAC centrinės sistemos sąveiką. 

PAKEITIMAI 

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą 

atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(30) už centrinės sistemos ir centrinės 

sistemos bei nacionalinių infrastruktūrų 

ryšių infrastruktūros parengimą, vystymą ir 

operacijų valdymą, turėtų būti atsakinga 

Reglamentu (ES) Nr. 1077/201121 sukurta 

Europos didelės apimties IT sistemų 

laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje 

operacijų valdymo agentūra; 

(30) už centrinės sistemos ir centrinės 

sistemos bei nacionalinių infrastruktūrų 

ryšių infrastruktūros parengimą, vystymą ir 

operacijų valdymą, taip pat už centrinės 

sistemos sąveiką su kitomis sistemomis 
turėtų būti atsakinga Reglamentu (ES) Nr. 

1077/201121 sukurta Europos didelės 

apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir 

teisingumo erdvėje operacijų valdymo 

agentūra; 

___ ___ 

21 2011 m. gruodžio 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar 

asmenų be pilietybės priskyrimo prie 

tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo 

statuso pabėgėliams arba papildomą 

apsaugą galintiems gauti asmenims ir 

suteikiamos apsaugos pobūdžio 

reikalavimų (OL L 337, 2011 12 20, p. 9). 

21 2011 m. gruodžio 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar 

asmenų be pilietybės priskyrimo prie 

tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo 

statuso pabėgėliams arba papildomą 

apsaugą galintiems gauti asmenims ir 

suteikiamos apsaugos pobūdžio 

reikalavimų (OL L 337, 2011 12 20, p. 9). 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) taikant taisomojo paskirstymo 

mechanizmą turėtų būti remiamasi raktu, 

pagrįstu valstybių narių gyventojų ir 

ekonomikos dydžiu, kartu su riba, kad 

mechanizmas veiktų kaip priemonė, 

padedanti neproporcingai didelį spaudimą 

patiriančioms valstybėms narėms. 

Taisomasis paskirstymas valstybės narės 

naudai turėtų būti pradėtas taikyti 

automatiškai, kai tarptautinės apsaugos 

prašymų, už kuriuos valstybė narė 

atsakinga, skaičius 150 proc. viršija pagal 

referencinį raktą nustatytą skaičių. Siekiant 

visapusiškai atspindėti kiekvienos 

valstybės narės pastangas, šio 

apskaičiavimo reikmėms asmenų, faktiškai 

perkeltų į tą valstybę narę, skaičius turėtų 

būti pridėtas prie tarptautinės apsaugos 

prašymų skaičiaus; 

(32) taikant taisomojo paskirstymo 

mechanizmą turėtų būti remiamasi raktu, 

pagrįstu valstybių narių gyventojų ir 

ekonomikos dydžiu, kartu su riba, kad 

mechanizmas veiktų kaip priemonė, 

padedanti neproporcingai didelį spaudimą 

patiriančioms valstybėms narėms. 

Taisomasis paskirstymas valstybės narės 

naudai turėtų būti pradėtas taikyti 

automatiškai, kai tarptautinės apsaugos 

prašymų, už kuriuos valstybė narė 

atsakinga, skaičius 100 proc. viršija pagal 

referencinį raktą nustatytą skaičių. Siekiant 

visapusiškai atspindėti kiekvienos 

valstybės narės pastangas, šio 

apskaičiavimo reikmėms asmenų, faktiškai 

perkeltų į tą valstybę narę, skaičius turėtų 

būti pridėtas prie tarptautinės apsaugos 

prašymų skaičiaus; 

Pagrindimas 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un 

article 43 a) 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

34 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(34) pagal paskirstymo mechanizmą 

prašytojo perdavimo į paskyrimo valstybę 

narę, išlaidos turėtų būti padengtos iš ES 

(34) pagal paskirstymo mechanizmą 

prašytojo perdavimo į paskyrimo valstybę 

narę išlaidos turėtų būti padengtos iš ES 
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biudžeto; biudžeto, išmokėjus vienkartinę 300 EUR 

išmoką už kiekvieną perduotą asmenį; 

Pagrindimas 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(35) paskyrimo valstybė narė gali 

nuspręsti dvylika mėnesių nepriimti 

paskirtų prašytojų; tokiu atveju ji turėtų 

įvesti šią informaciją į automatizuotą 

sistemą ir pranešti kitoms valstybėms 

narėms, Komisijai ir Europos Sąjungos 

prieglobsčio agentūrai. Tada prašytojai, 

kurie būtų buvę paskirti tai valstybei narei, 

turėtų būti paskirti kitoms valstybėms 

narėms. Valstybė narė, laikinai 

nedalyvaujanti taikant taisomojo 

paskirstymo mechanizmą, turėtų sumokėti 

solidarumo įnašą – 250 000 EUR už 

kiekvieną prašytoją, nepriimtą į valstybę 

narę, kuri buvo nustatyta kaip atsakinga 

už tų prašymų nagrinėjimą. Komisija 

turėtų įgyvendinimo aktu nustatyti 

praktines solidarumo įnašo mechanizmo 

įgyvendinimo sąlygas. Europos Sąjungos 

prieglobsčio agentūra stebės, kaip 

taikomas finansinio solidarumo 

mechanizmas, ir kasmet pateiks Komisijai 

jo taikymo ataskaitą; 

(35) paskyrimo valstybė narė, 

nusprendusi dvylika mėnesių nepriimti 

paskirtų prašytojų, turėtų įvesti šią 

informaciją į automatizuotą sistemą ir 

pranešti kitoms valstybėms narėms, 

Komisijai ir Europos Sąjungos 

prieglobsčio agentūrai. Tada prašytojai, 

kurie būtų buvę paskirti tai valstybei narei, 

turėtų būti paskirti kitoms valstybėms 

narėms. Turėtų būti įsteigtas fondas 

(toliau – Dublino rezervo fondas) ir 

valstybė narė, nedalyvaujanti taikant 

taisomojo paskirstymo mechanizmą, už 

kiekvieną paskirtą prašytoją, kurio ji 

nepriima, turėtų mokėti metines įmokas į 

šį fondą: po 50 000 EUR už pirmuosius ir 

antruosius metus, po 75 000 EUR už 

trečiuosius ir ketvirtuosius metus ir po 

100 000 EUR už penktuosius ir 

paskesnius metus. Dublino rezervo lėšos 

skiriamos vienkartinėms išmokoms už 

kiekvieną tarptautinės apsaugos 

prašytoją, kurios proporcingai 

paskirstomos taisomojo paskirstymo 

mechanizme dalyvaujančioms valstybėms 
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narėms, padengti. Jeigu valstybė narė 

nesumoka, Komisija turėtų sustabdyti tos 

pačios sumos mokėjimą tai valstybei narei 

iš kitų Sąjungos fondų. Komisija turėtų 

įgyvendinimo aktu nustatyti praktines 

pirmiau minėti principo įgyvendinimo 

sąlygas ir Europos Sąjungos prieglobsčio 

agentūra stebės ir kasmet pateiks Komisijai 

ataskaitą; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

41 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(41) turėtų būti užtikrintas tęstinumas 

tarp Reglamente (ES) Nr. 604/2013 

nustatytos atsakingos valstybės narės 

nustatymo sistemos ir šiuo reglamentu 

nustatytos sistemos. Panašiai turėtų būti 

užtikrinta šio reglamento ir Reglamento 

[Pasiūlymas dėl Reglamento, kuriuo nauja 

redakcija išdėstomas Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013] 

darna; 

(41) turėtų būti užtikrintas tęstinumas 

tarp Reglamente (ES) Nr. 604/2013 

nustatytos atsakingos valstybės narės 

nustatymo sistemos ir šiuo reglamentu 

nustatytos sistemos. Panašiai turėtų būti 

užtikrinta šio reglamento ir Reglamento 

[Pasiūlymas dėl Reglamento, kuriuo nauja 

redakcija išdėstomas Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013] 

darna. Pagal automatizuotą prašymų 

registravimo ir stebėjimo sistemą, taip pat 

pagal 44 straipsnyje nustatytą paskirstymo 

mechanizmą nustačius paskyrimo valstybę 

narę, ši informacija turėtų būti 

automatiškai įvesta į sistemą EURODAC. 

Todėl reikia užtikrinti taisomojo 

mechanizmo centrinės sistemos ir 

EURODAC centrinės sistemos sąveiką; 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu aiškiai nurodomas ryšys tarp nagrinėjamų reglamentų, siekiant užtikrinti 

abiejų sistemų darną, grindžiamą jų sąveika. 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

34 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalis taikoma, jeigu 44 straipsnio 

1 dalyje nurodyta automatizuota sistema 

rodo, kad tarptautinės apsaugos prašymų, 

už kuriuos valstybė narė yra atsakinga 

pagal III skyriaus ir 3 straipsnio 2 arba 3 

dalių, 18 ir 19 straipsnių kriterijus, skaičius 

ir kartu veiksmingai į Europos Sąjungą 

perkeltų asmenų skaičius 150 proc. viršija 

pagal 35 straipsnyje nurodytą raktą tai 

valstybei narei nustatytą referencinį 

skaičių. 

2. 1 dalis taikoma, jeigu 44 straipsnio 

1 dalyje nurodyta automatizuota sistema 

rodo, kad tarptautinės apsaugos prašymų, 

už kuriuos valstybė narė yra atsakinga 

pagal III skyriaus ir 3 straipsnio 2 arba 3 

dalių, 18 ir 19 straipsnių kriterijus, skaičius 

ir kartu veiksmingai į Europos Sąjungą 

perkeltų asmenų skaičius 100 proc. viršija 

pagal 35 straipsnyje nurodytą raktą tai 

valstybei narei nustatytą referencinį 

skaičių. 

Pagrindimas 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un 

article 43 a) 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

37 straipsnio antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Finansinis solidarumas Finansinis solidarumas ir Dublino rezervo 

fondo įsteigimas 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

37 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Trijų mėnesių laikotarpio po šio 

reglamento įsigaliojimo pabaigoje ir vėliau 

kiekvieno dvylikos mėnesių laikotarpio 

pabaigoje valstybė narė gali į 

automatizuotą sistemą įrašyti, kad ji 

laikinai nedalyvaus taikant šio 

reglamento VII skyriuje nustatytą 

taisomojo paskirstymo mechanizmą kaip 

paskyrimo valstybė narė, ir praneša apie 

tai valstybėms narėms, Komisijai ir 

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai. 

1. Valstybė narė, nevykdanti pareigos 

pagal VII skyriuje nustatytą taisomojo 

paskirstymo mechanizmą kaip paskyrimo 

valstybė narė, trijų mėnesių laikotarpio po 

šio reglamento įsigaliojimo pabaigoje ir 

vėliau kiekvieno dvylikos mėnesių 

laikotarpio pabaigoje, turėtų į 

automatizuotą sistemą įrašyti tą 

informaciją ir pranešti apie tai valstybėms 

narėms, Komisijai ir Europos Sąjungos 

prieglobsčio agentūrai. 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

37 straipsnio 3 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 2 dalyje nurodyto dvylikos mėnesių 

laikotarpio pabaigoje automatizuota 

sistema praneša valstybei narei, 

nedalyvaujančiai taikant taisomojo 

paskirstymo mechanizmą, prašytojų, kurių 

atžvilgiu ji priešingu atveju būtų buvusi 

paskyrimo valstybe nare, skaičių. Po to 

valstybė narė sumoka 250 000 EUR 

solidarumo įmoką už kiekvieną prašytoją, 

kuris priešingu atveju būtų buvęs paskirtas 

tai valstybei narei per atitinkamą dvylikos 

mėnesių laikotarpį. Solidarumo įmoka 

sumokama valstybei narei, kuri, kaip 

nustatyta, yra atsakinga už atitinkamų 

prašymų nagrinėjimą. 

3. 2 dalyje nurodyto dvylikos mėnesių 

laikotarpio pabaigoje automatizuota 

sistema praneša valstybei narei, 

nedalyvaujančiai taikant taisomojo 

paskirstymo mechanizmą, prašytojų, kurių 

atžvilgiu ji priešingu atveju būtų buvusi 

paskyrimo valstybe nare, skaičių. 

Įsteigiamas fondas (toliau – Dublino 

rezervo fondas) ir valstybė narė, 

nedalyvaujanti taikant taisomojo 

paskirstymo mechanizmą, už kiekvieną 

paskirtą prašytoją, kurio ji nepriima, 

moka metines įmokas į šį fondą: po 

50 000 EUR už pirmuosius ir antruosius 

metus, po 75 000 EUR už trečiuosius ir 

ketvirtuosius metus ir po 100 000 EUR už 

penktuosius ir paskesnius metus. Dublino 

rezervo lėšomis padengiamos vienkartinės 

išmokos už kiekvieną tarptautinės 

apsaugos prašytoją, kurios proporcingai 

paskirstomos taisomojo paskirstymo 

mechanizme dalyvaujančioms valstybėms 

narėms. Jeigu valstybė narė nesumoka, 

Komisija sustabdo tos pačios sumos 

mokėjimą tai valstybei narei iš kitų 
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Sąjungos fondų. 

 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Dėl prašytojo perdavimo paskyrimo 

valstybei narei išlaidų valstybei narei 

naudos gavėjai išmokama vienkartinė 500 

EUR išmoka už kiekvieną pagal 38 

straipsnio c dalį perduotą asmenį. Ši 

finansinė parama teikiama taikant 

Reglamento (ES) Nr. 516/2014 18 

straipsnyje nustatytas procedūras. 

Dėl prašytojo perdavimo paskyrimo 

valstybei narei išlaidų valstybei narei 

naudos gavėjai išmokama vienkartinė 

300 EUR išmoka už kiekvieną pagal 38 

straipsnio c dalį perduotą asmenį. Ši 

finansinė parama teikiama taikant 

Reglamento (ES) Nr. 516/2014 18 

straipsnyje nustatytas procedūras. 

Pagrindimas 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

43 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Automatizuota sistema praneša valstybėms 

narėms ir Komisijai, kai tik valstybėje 

narėje naudos gavėjoje pateiktų prašymų, 

už kuriuos ji yra atsakinga pagal šį 

reglamentą, skaičius sudaro mažiau kaip 

150 proc. jos dalies pagal 35 straipsnio 1 

dalį. 

Automatizuota sistema praneša valstybėms 

narėms ir Komisijai, kai tik valstybėje 

narėje naudos gavėjoje pateiktų prašymų, 

už kuriuos ji yra atsakinga pagal šį 

reglamentą, skaičius sudaro mažiau kaip 

90 proc. jos dalies pagal 35 straipsnio 1 

dalį. 
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Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

43 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Jeigu valstybė narė tinkamai nevykdo 

įsipareigojimų valdyti savo išorės sieną 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES) 2016/16241a, Taryba 

kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti 

sustabdyti taisomojo paskirstymo 

mechanizmo taikymą. Sprendimas 

sustabdyti to mechanizmo taikymą galioja 

ne ilgiau kaip nustatytą vienų metų 

laikotarpį. 

 ___ 

 1a 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 

L 251, 2016 9 16, p. 1). 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

44 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Kompiuterinės sistemos ir 

EURODAC sąveika užtikrinama 

naudojantis tiesioginiu centrinių sistemų 

ryšių kanalu, kad taikant taisomąjį 

mechanizmą informaciją apie paskyrimo 

valstybės narės nustatymą būtų galima 

perduoti automatiškai. 
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Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

44 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Už centrinės sistemos ir centrinės 

sistemos bei nacionalinių infrastruktūrų 

ryšių infrastruktūros parengimą, vystymą ir 

operacijų valdymą atsakinga Reglamentu 

(ES) Nr. 1077/2011 sukurta Europos 

didelės apimties IT sistemų laisvės, 

saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų 

valdymo agentūra. 

3. Už centrinės sistemos ir centrinės 

sistemos bei nacionalinių infrastruktūrų 

ryšių infrastruktūros parengimą, vystymą ir 

operacijų valdymą, taip pat už centrinės 

sistemos sąveiką su kitomis sistemomis 
atsakinga Reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 

sukurta Europos didelės apimties IT 

sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo 

erdvėje operacijų valdymo agentūra. 
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NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA 

Pavadinimas Valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be 

pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos 

prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų išdėstymas 

(nauja redakcija) 
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