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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 46
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

(1a) Pripažįstama, kad valstybės turi teisę 
grąžinti asmenis. Tam būtinos sąlygos yra: 
veikianti sąžininga ir veiksminga 
prieglobsčio suteikimo sistema, kurioje 
visiškai atsižvelgiama į teisės į negrąžinimą 
(angl. non-refoulment) principą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 47
1 konstatuojamoji dalis (nauja)
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(1a) Šis įsipareigojimas dažnai buvo 
pažeidžiamas, kai kurioms Europos 
valstybėms pastaraisiais metai įgyvendinant 
grąžinimo procedūras, kurios neatitinka 
žmogaus teisių ir Ženevos konvencijos ir
kuriose nesilaikoma teisės į negrąžinimą 
principo.

Or. it

Pagrindimas

Buvo daug nusiskundimų dėl 2004 m. lapkričio 4-5 d. Briuselyje vykusio Europos Vadovų
Tarybos posėdžio metu prisiimtų įsipareigojimų, dėl migrantų tapatybės nustatymo, jų 
laikymo bei grąžinimo procedūrų nesilaikymo.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 48
2 konstatuojamoji dalis

(2) Turi būti nustatytos aiškios, suprantamos 
ir sąžiningos taisyklės siekiant sukurti 
efektyvią grąžinimo politiką kaip privalomą 
gerai veikiančios ir patikimos migracijos 
politikos elementą.

(2) Turi būti nustatytos aiškios, suprantamos 
ir sąžiningos taisyklės siekiant sukurti 
efektyvią grąžinimo politiką kaip privalomą 
gerai veikiančios ir patikimos migracijos 
politikos elementą, kurioje, prieš nustatant 
grąžinimo procedūras, būtų užtikrinamas 
Bendrijos teisės aktų dėl teisėtos ir 
ekonominės migracijos taikymas ir 
procedūrų, suteikiančių ir panaikinančių 
teisę į prieglobstį, suvienodinimas.

Or. it

Pagrindimas

Prieš patvirtinant Europos grąžinimo politiką, Sąjungoje reikia sukurti legalių kelių atvykti į 
Europos teritoriją teisinius pagrindus.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 49
4 konstatuojamoji dalis

(4) Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad (4) Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
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neteisėtas buvimas būtų nutrauktas 
vadovaujantis sąžininga ir aiškia tvarka.

neteisėtas buvimas būtų nutrauktas 
vadovaujantis sąžininga ir aiškia tvarka; 
tačiau kadangi nėra teisėtų atvykimo būdų, 
iš pradžių reiktų imtis veiksmų, kurie 
užkirstų kelią nelegaliam atvykimui, ir 
gerinti padėtį, kai įprasčiausias teisėto 
pasilikimo gavimo būdas yra valstybių 
narių reglamentavimo priemonių 
naudojimas.

Or. it

Pagrindimas

Reglamentavimas yra vienintelė ad hoc nacionalinės imigracijos politikos priemonė, kuria
sprendžiama kritiška padėtis. Tačiau tai nėra ilgalaikis platesnės problemos, t.y. migracijos 
politikos, žiūrint iš Europos perspektyvos, sprendimas. Aukščiau pateikiamas tekstas 
atsiranda iš būtinybės aiškiau parodyti valstybių narių dabartinį požiūrį į migraciją.

Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez

Pakeitimas 50
4 konstatuojamoji dalis

(4) Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
neteisėtas buvimas būtų nutrauktas 
vadovaujantis sąžininga ir aiškia tvarka.

(Neturi įtakos anglų k. vertimui.)

Or. es

Pagrindimas

(Neturi įtakos anglų k. vertimui.).

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 51
5 konstatuojamoji dalis

(5) Kaip bendras principas turėtų būti 
taikoma suderinta dviejų etapų procedūra, 
pagal kurią, visų pirma, būtų priimtas
sprendimas grąžinti ir, antra, esant 

(5) Kaip bendras principas turėtų būti 
taikoma suderinta dviejų etapų procedūra, 
pagal kurią, visų pirma, būtų priimtas 
sprendimas grąžinti ir, antra, esant 
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būtinumui – įsakymas išsiųsti. Tačiau 
siekdamos išvengti galimų procedūros 
vilkinimų valstybės narės gali vienu 
nutarimu ar sprendimu priimti tiek 
sprendimą grąžinti, tiek ir įsakymą išsiųsti.

būtinumui – įsakymas išsiųsti.

Or. it

Pagrindimas

Sprendimai grąžinti ir įsakymai išsiųsti turi būti pateikiami atskirai.

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 52
6 konstatuojamoji dalis

(6) Kai nėra pagrindo manyti, kad tai 
galėtų pakenkti grąžinimo procedūros 
tikslui, savanoriškam grįžimui turėtų būti 
suteikiama pirmenybė priverstinio grąžinimo 
atžvilgiu ir turėtų būti suteikiamas 
laikotarpis savanoriškai išvykti.

(6) Savanoriškam grįžimui turėtų būti 
suteikiama pirmenybė priverstinio grąžinimo 
atžvilgiu ir turėtų būti suteikiamas 
laikotarpis savanoriškai išvykti

Or. en

Pagrindimas

Tekstas yra neaiškus ir jame turėtų būti numatytas tik savanoriškas grįžimas.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 53
6 konstatuojamoji dalis

(6) Kai nėra pagrindo manyti, kad tai 
galėtų pakenkti grąžinimo procedūros 
tikslui, savanoriškam grįžimui turėtų būti 
suteikiama pirmenybė priverstinio grąžinimo 
atžvilgiu ir turėtų būti suteikiamas 
laikotarpis savanoriškai išvykti.

(6) Savanoriškam grįžimui visuomet turėtų 
būti suteikiama pirmenybė priverstinio 
grąžinimo atžvilgiu ir turėtų būti suteikiamas 
laikotarpis savanoriškai išvykti.

Or. it
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Pagrindimas

Svarbu nustatyti, kad savanoriškam grįžimui yra teikiama pirmenybė priverstinio grąžinimo 
atžvilgiu.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 54
7 konstatuojamoji dalis

(7) Turėtų būti nustatytos minimalios 
teisinės apsaugos priemonės, taikomos 
sprendimams grąžinti ir išsiųsti, siekiant 
užtikrinti efektyvią atitinkamų asmenų 
interesų apsaugą.

(7) Turėtų būti nustatytos minimalios 
teisinės apsaugos priemonės, taikomos 
sprendimams grąžinti ir išsiųsti, siekiant 
užtikrinti efektyvią atitinkamų asmenų 
interesų apsaugą. Todėl ši direktyva įsigalios 
po to, kai visose ES valstybėse narėse bus 
nustatytos bendros minimalios teisinės 
apsaugos priemonės dėl grąžinimo 
procedūrų.

Or. it

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti bendrų minimalių teisinių apsaugos priemonių dėl grąžinimo ir išsiuntimo 
procedūrų, kaip šios direktyvos įgyvendinimo pagrindo, būtinumą.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 55
8 konstatuojamoji dalis

(8) Turėtų būti atsižvelgta į neteisėtai 
esančių asmenų, kurie negali būti (kol kas) 
išsiųsti, padėtį. Turėtų būti nustatyti 
minimalūs šių asmenų buvimo sąlygų 
reikalavimai, remiantis 2003 m. sausio 27 d. 
Tarybos direktyvos 2003/9/EB, nustatančios 
minimalias normas dėl prieglobsčio 
prašytojų priėmimo, nuostatomis.

(8) Turėtų būti atsižvelgta į neteisėtai 
esančių asmenų, kurie negali būti (kol kas) 
išsiųsti, padėtį. Turėtų būti nustatyti 
minimalūs šių asmenų buvimo sąlygų 
reikalavimai, remiantis 2003 m. sausio 27 d. 
Tarybos direktyvos 2003/9/EB, nustatančios 
minimalias normas dėl prieglobsčio 
prašytojų priėmimo, nuostatomis. Tokios 
minimalios normos turi būti nustatytos 
prieš įsigaliojant šiai direktyvai. 

Or. it
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Pagrindimas

Svarbu pabrėžti bendrų minimalių teisinių apsaugos priemonių dėl grąžinimo ir išsiuntimo 
procedūrų, kaip šios direktyvos įgyvendinimo pagrindo, būtinumą. 

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 56
9 konstatuojamoji dalis

(9) Prievartos priemonių taikymas turėtų
būti saistomas proporcingumo principo ir 
turėtų būti numatytos minimalios apsaugos 
priemonės, taikomos priverstiniam 
grąžinimui, atsižvelgiant į 2004 m. 
balandžio 29 d. Tarybos sprendimą 
2004/573/EB dėl jungtinių skrydžių 
organizavimo, iš dviejų ar daugiau 
valstybių narių teritorijos išsiunčiant 
trečiųjų šalių piliečius, kurių atžvilgiu 
priimti atskiri įsakymai dėl išsiuntimo.

(9) Prievartos priemonių taikymas turi būti 
saistomas proporcingumo principo ir, prieš 
įsigaliojant šiai direktyvai, turi būti 
numatytos minimalios apsaugos priemonės, 
taikomos priverstiniam grąžinimui.

Or. it

Pagrindimas

Nenumačius minimalių apsaugos priemonių, negalima nustatyti prievartos priemonių 
taikymo.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 57
10 konstatuojamoji dalis

(10) Nacionalinėms priemonėms, 
susijusioms su grąžinimu, turėtų būti 
suteiktas poveikis Europos lygiu nustatant 
draudimą sugrįžti į visų valstybių narių 
teritoriją. 

(10) Nacionalinėms priemonėms, 
susijusioms su grąžinimu, turėtų būti 
suteiktas poveikis Europos lygiu nustatant, 
laikantis Bendrijos politikos dėl teisėtos 
migracijos formuluotės, kuri suvienodina 
patekimo į ES procedūras, draudimą 
sugrįžti į visų valstybių narių teritoriją.

Draudimo sugrįžti laikotarpis turėtų būti 
nustatomas kiekvienu atveju tinkamai 

Draudimo sugrįžti laikotarpis turėtų būti 
nustatomas kiekvienu atveju tinkamai 
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atsižvelgiant į visas susijusias aplinkybes ir 
paprastai neturėtų būti ilgesnis nei 5 metai. 
Valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė numatyti ilgesnį draudimo sugrįžti 
laikotarpį esant rimtai grėsmei viešajai 
tvarkai ar valstybės saugumui.

atsižvelgiant į visas susijusias aplinkybes. 
Valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė numatyti ilgesnį draudimo sugrįžti 
laikotarpį esant rimtai grėsmei viešajai 
tvarkai ar valstybės saugumui.

Or. it

Pagrindimas

Prieš patvirtinant Europos grąžinimo politiką, Sąjungoje reikia sukurti legalių kelių atvykti į 
Europos teritoriją teisinius pagrindus.

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 58
10 konstatuojamoji dalis

(10) Nacionalinėms priemonėms, 
susijusioms su grąžinimu, turėtų būti 
suteiktas poveikis Europos lygiu nustatant 
draudimą sugrįžti į visų valstybių narių 
teritoriją.

(10) Nacionalinėms priemonėms, 
susijusioms su grąžinimu, turėtų būti 
suteiktas poveikis Europos lygiu nustatant 
draudimą sugrįžti į visų valstybių narių 
teritoriją, tačiau tik išimtiniais atvejais.

Draudimo sugrįžti laikotarpis turėtų būti 
nustatomas kiekvienu atveju tinkamai 
atsižvelgiant į visas susijusias aplinkybes ir 
paprastai neturėtų būti ilgesnis nei 5 metai. 
Valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė numatyti ilgesnį draudimo sugrįžti 
laikotarpį esant rimtai grėsmei viešajai 
tvarkai ar valstybės saugumui.

Draudimo sugrįžti laikotarpis turėtų būti 
nustatomas kiekvienu atveju tinkamai 
atsižvelgiant į visas susijusias aplinkybes ir 
paprastai neturėtų būti ilgesnis nei 5 metai. 
Valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė numatyti ilgesnį draudimo sugrįžti 
laikotarpį esant įrodytai rimtai grėsmei 
viešajai tvarkai ar valstybės saugumui.

Or. en

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 59
11 konstatuojamoji dalis



PE 378.672v01-00

Vertimas pagal sutartį 8/84 AM\630827LT.doc

LT

(11) Laikinosios globos taikymas turėtų būti
ribojamas ir saistomas proporcingumo 
principo. Laikinoji globa turėtų būti 
taikoma tik tada, jei yra būtina sutrukdyti 
slapstytis ir jei nepakaktų taikyti švelnesnių 
prievartos priemonių.

(11) Sulaikymo taikymas turėtų būti 
ribojamas ir saistomas proporcingumo 
principo. Sulaikymas turėtų būti taikomas
tik tada, jei nepakaktų taikyti švelnesnių 
prievartos priemonių.

Or. fr

Pagrindimas

„Laikinąją globą“ reiktų pakeisti „sulaikymu“, nes ši procedūra, atsižvelgiant į laisvės 
atėmimą, ir yra sulaikymas, be to, jos trukmė iki šešių mėnesių, yra daugiau nei laikina. Šio 
termino pakeitimas taip pat taikomas visame IV skyriuje.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 60
11 konstatuojamoji dalis

(11) Laikinosios globos taikymas turėtų būti 
ribojamas ir saistomas proporcingumo 
principo. Laikinoji globa turėtų būti taikoma 
tik tada, jei yra būtina sutrukdyti slapstytis ir 
jei nepakaktų taikyti švelnesnių prievartos 
priemonių.

(11) Bet kokia laikinoji globa turi būti 
taikoma tik nelegaliems imigrantams, kurių 
atžvilgiu pradėtos teisinės procedūros arba 
tyrimas dėl neadministracinių nusikaltimų, 
ir saistomas proporcingumo principo. 
Laikinoji globa turėtų būti taikoma tik tada, 
jei yra būtina sutrukdyti slapstytis ir jei 
nepakaktų taikyti švelnesnių prievartos 
priemonių.

Or. it

Pagrindimas

Jokios laikinosios globos priemonės negali būti taikomos dėl administracinių nusikaltimų.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 61
12 konstatuojamoji dalis

(12) Turėtų būti įtvirtintos nuostatos, 
taikomos tais atvejais, kai trečiosios šalies 
pilietis, dėl kurio valstybėje narėje yra 
priimtas įsakymas išsiųsti ar sprendimas 

(12) Turėtų būti įtvirtintos nuostatos, 
taikomos tais atvejais, kai trečiosios šalies 
pilietis, dėl kurio valstybėje narėje yra 
priimtas įsakymas išsiųsti ar sprendimas



AM\630827LT.doc 9/84 PE 378.672v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

grąžinti, sulaikomas kitos valstybės narės 
teritorijoje. 

grąžinti, sulaikomas kitos valstybės narės 
teritorijoje. Ši procedūra gali įsigalioti tik 
po to, kai visos ES valstybės narės suderins 
savo abipusio pripažinimo procedūras dėl 
judėjimo ir leidimų gyventi.

Or. it

Pagrindimas

Prieš patvirtinant Europos grąžinimo politiką, Sąjungoje reikia sukurti legalių kelių atvykti į 
Europos teritoriją teisinius pagrindus. 

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 62
15 konstatuojamoji dalis

(15) Valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė greitai gauti informaciją, susijusią 
su kitose valstybėse narėse priimtais 
sprendimais grąžinti ar įsakymais išsiųsti ir 
draudimais sugrįžti. Šia informacija 
valstybės narės turėtų keistis 
vadovaudamosios [Sprendimu (Reglamentu) 
... dėl antrosios kartos Šengeno informacinės 
sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir 
naudojimo].

(15) Valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė greitai gauti informaciją, susijusią 
su kitose valstybėse narėse priimtais 
sprendimais grąžinti ar įsakymais išsiųsti ir 
draudimais sugrįžti. Šia informacija, griežtai 
laikydamosios asmens duomenų privatumo 
ir apsaugos teisės, valstybės narės turėtų 
keistis vadovaudamosios [Sprendimu 
(Reglamentu) ... dėl antrosios kartos 
Šengeno informacinės sistemos (SIS II) 
sukūrimo, veikimo ir naudojimo]. Prieiti
prie tokios informacijos ir ją naudoti turėtų 
būti reikalingas teisminių institucijų 
leidimas ir toks naudojimas galimas tik šios 
direktyvos tikslais.

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 63
16 konstatuojamoji dalis

(16) Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės 
negali deramai pasiekti šios direktyvos 
tikslo, tai yra nustatyti bendras grąžinimo, 
išsiuntimo, prievartos priemonių taikymo, 

(16) Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės 
negali deramai pasiekti šios direktyvos 
tikslo, tai yra nustatyti bendras grąžinimo, 
išsiuntimo, prievartos priemonių taikymo, 
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laikinosios globos ir sugrįžimo taisykles, o 
dėl priemonių masto ir poveikio šį tikslą 
galima geriau pasiekti Bendrijos lygiu, tai 
Bendrija gali patvirtinti priemones 
remdamasi subsidiarumo principu, kaip 
nustatyta Sutarties 5 straipsnyje. Pagal 
minėtame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šia direktyva
nesiekiama daugiau negu būtina pasiekti 
šiam tikslui.

laikinosios globos ir sugrįžimo taisykles, o 
dėl priemonių masto ir poveikio šį tikslą 
galima geriau pasiekti Bendrijos lygiu, tai 
Bendrija gali patvirtinti priemones 
remdamasi subsidiarumo principu, kaip 
nustatyta Sutarties 5 straipsnyje. Pagal 
minėtame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą ši direktyva 
įsigalios tik po to, kai Bendrijoje bus 
patvirtinti ir visose valstybėse narėse galios 
teisėtai imigracijai taikomi teisės aktai.

Or. it

Pagrindimas

Prieš patvirtinant Europos grąžinimo politiką, Sąjungoje reikia sukurti legalių kelių atvykti į 
Europos teritoriją teisinius pagrindus.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 64
17 konstatuojamoji dalis

(17) Valstybės narės turėtų įgyvendinti šios 
direktyvos nuostatas nediskriminuodamos 
dėl lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar 
socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, 
religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių 
pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, 
turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, 
seksualinės orientacijos.

(17) Valstybės narės turėtų įgyvendinti šios 
direktyvos nuostatas nediskriminuodamos
dėl lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar 
socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, 
religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių 
pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, 
turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, 
seksualinės orientacijos, visiškai laikantis 
tarptautinių konvencijų, vengiant 
nehumaniško ir žeminančio elgesio ir
nutraukiant priverstinį sulaikymą, įskaitant 
skirtingų teisių Europos piliečiams ir 
trečiųjų šalių piliečiams taikymą.

Or. it

Pagrindimas

Reikia aiškiau šioje direktyvoje apibrėžti žmogaus teisių apsaugą. 
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Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 65
18 konstatuojamoji dalis

(18) Pagal 1989 m. Jungtinių Tautų Vaiko 
teisių konvenciją valstybės narės, 
įgyvendindamos šią direktyvą, visų pirma 
turėtų atsižvelgti į „vaiko interesus“. Pagal 
Europos žmogaus teisių apsaugos 
konvenciją valstybės narės, įgyvendindamos 
šią direktyvą, visų pirma turėtų atsižvelgti į 
pagarbą šeimos gyvenimui.

(18) Pagal 1989 m. Jungtinių Tautų Vaiko 
teisių konvenciją valstybės narės, 
įgyvendindamos šią direktyvą, visų pirma 
turėtų atsižvelgti į „vaiko interesus“. Taip 
pat Europos Sąjungoje ar Europos 
Sąjungos ir (arba) atskirų valstybių narių 
finansuojamose vietose nepilnamečiai 
niekuomet negali būti laikomi sulaikymo 
įstaigose arba tokiomis sąlygomis, kai 
ribojama jų laisvė. Pagal Europos žmogaus 
teisių apsaugos konvenciją valstybės narės, 
įgyvendindamos šią direktyvą, visų pirma 
turėtų atsižvelgti į pagarbą šeimos
gyvenimui.

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 66
19 konstatuojamoji dalis

(19) Šios direktyvos taikymas nepažeidžia 
įsipareigojimų, atsirandančių pagal 1951 m. 
liepos 28 d. Ženevos konvenciją dėl 
pabėgėlių statuso su pakeitimais, padarytais 
1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu.

(19) Šios direktyvos taikymas nepažeidžia 
įsipareigojimų, atsirandančių pagal 1951 m. 
liepos 28 d. Ženevos konvenciją dėl 
pabėgėlių statuso su pakeitimais, padarytais 
1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu. 
Taip pat draudžiamos visos pabėgėlių, 
trečiųjų šalių piliečių, kurių atžvilgiu 
taikomi humanitarinės apsaugos 
susitarimai, ir prieglobsčio prašytojų 
priverstinio sulaikymo formos.

Or. it

Pagrindimas

Pagal dabartines tarptautines nuostatas reikia nurodyti aukščiau pateiktas nuostatas.
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Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 67
24 konstatuojamoji dalis

(24) Ši direktyva – apimtimi, kuria ji 
taikoma trečiųjų šalių piliečiams, kurie 
neatitinka arba nebeatitinka atvykimo 
sąlygų pagal Konvenciją dėl Šengeno 
susitarimo įgyvendinimo – priimama 
Šengeno acquis pagrindu ar yra kitaip su juo 
susijęs aktas, kaip apibrėžta Stojimo akto 3 
straipsnio 2 dalyje,

(24) Ši direktyva – apimtimi, kuria ji 
taikoma trečiųjų šalių piliečiams, kurie 
neatitinka atvykimo sąlygų pagal 
Konvenciją dėl Šengeno susitarimo 
įgyvendinimo – priimama Šengeno acquis
pagrindu ar yra kitaip su juo susijęs aktas, 
kaip apibrėžta Stojimo akto 3 straipsnio 2 
dalyje,

Or. it

Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti bendrus grąžinimo politikos standartus, reikia pateikti atskiras nuostatas 
dėl pirmą kartą į ES teritoriją atvykstančių asmenų ir asmenų, kuriems valstybė narė 
anksčiau buvo suteikusi leidimą gyventi arba kitokią humanitarinės apsaugos rūšį. Todėl
reikėtų numatyti nuostatą atskirai direktyvai trečiųjų šalių piliečių, kuriems praeityje buvo 
suteiktas leidimas gyventi ar kita humanitarinės apsaugos rūšis, atžvilgiu.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 68
1 straipsnis

Šia direktyva nustatomi bendri standartai ir 
tvarka, taikomi grąžinant neteisėtai 
valstybėse narėse esančius trečiųjų šalių 
piliečius, remiantis pagrindinėmis teisėmis, 
kaip Bendrijos ir tarptautinės teisės 
pagrindiniais principais, įskaitant pabėgėlių 
apsaugos ir žmogaus teisių reikalavimus.

Šia direktyva, kuri įsigalios tik po to, kai 
bus patvirtinti Bendrijos teisės aktai dėl 
legalios ir ekonominės migracijos, 
nustatomi bendri standartai ir tvarka, taikomi 
grąžinant neteisėtai valstybėse narėse 
esančius trečiųjų šalių piliečius, remiantis 
pagrindinėmis teisėmis, kaip Bendrijos ir 
tarptautinės teisės pagrindiniais principais, 
įskaitant pabėgėlių apsaugos ir žmogaus 
teisių reikalavimus ir iš teisės universalumo 
kylančius reikalavimus, nediskriminuojant
ES ir trečiųjų šalių piliečių vieni kitų 
atžvilgiu.

Or. it
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Pagrindimas

Prieš patvirtinant Europos grąžinimo politiką, Sąjungoje reikia sukurti legalių kelių atvykti į 
Europos teritoriją teisinius pagrindus. Įgyvendinant šios direktyvos nuostatas, turi būti 
laikomasi vienodo vertinimo Bendrijos ir ne Bendrijos piliečių atžvilgiu.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 69
2 straipsnio 1 dalis

1. Direktyva taikoma trečiųjų šalių 
piliečiams, neteisėtai esantiems valstybės 
narės teritorijoje, 

1. Direktyva taikoma trečiųjų šalių 
piliečiams, neteisėtai esantiems valstybės 
narės teritorijoje, kurie neatitinka atvykimo 
sąlygų, kaip nustatyta Konvencijos dėl 
Šengeno susitarimo įgyvendinimo 5 
straipsnyje.

(a) kurie neatitinka arba nebeatitinka
atvykimo sąlygų, kaip nustatyta Konvencijos 
dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 5 
straipsnyje, arba
b) kurių buvimas valstybės narės 
teritorijoje laikomas neteisėtu dėl kitų 
priežasčių.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti bendrus grąžinimo politikos standartus, reikia pateikti atskiras nuostatas 
dėl pirmą kartą į ES teritoriją atvykstančių asmenų ir asmenų, kuriems valstybė narė 
anksčiau buvo suteikusi leidimą gyventi arba kitokią humanitarinės apsaugos rūšį. Todėl
reikėtų numatyti nuostatą atskirai direktyvai trečiųjų šalių piliečių, kuriems praeityje buvo 
suteiktas leidimas gyventi ar kita humanitarinės apsaugos rūšis, atžvilgiu.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 70
2 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti 
šios direktyvos trečiųjų šalių piliečiams, 
kurie nebuvo įleisti į valstybės narės 

Išbraukta.
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tranzito zoną. Tačiau jos užtikrina, kad 
elgesys su tokiais trečiųjų šalių piliečiais ir 
jiems suteikiamas apsaugos lygis bus ne 
mažiau palankus, nei nustatyta 8, 10, 13 ir 
15 straipsniuose.

Or. it

Pagrindimas

Šiuo metu nėra valstybės narės „tranzito zonos“ apibrėžties. Todėl nereikėtų į direktyvą 
įtraukti specialių nuostatų.

Pakeitimą pateikė Mihael Brejc

Pakeitimas 71
2 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti 
šios direktyvos trečiųjų šalių piliečiams, 
kurie nebuvo įleisti į valstybės narės 
tranzito zoną. Tačiau jos užtikrina, kad 
elgesys su tokiais trečiųjų šalių piliečiais ir 
jiems suteikiamas apsaugos lygis bus ne 
mažiau palankus, nei nustatyta 8, 10, 13 ir 
15 straipsniuose. 

Išbraukta. 

Or. sl

Pagrindimas

Atsisakymas įleisti jau yra numatytas 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per 
sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 13 straipsnyje. Be to, galimybė šios 
direktyvos nuostatas taikyti keliautojams tranzito zonoje prieštarauja Šengeno sutartį 
įgyvendinančios konvencijos 26 straipsniui, kuriame vežėjai yra įpareigojimai prisiimti 
atsakomybę už trečiųjų šalių piliečius, kurie nebuvo įleisti, ir vežėjai privalo grąžinti trečiųjų 
šalių piliečius į šalį, iš kurios juos atvežė.
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Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 72
2 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti
šios direktyvos trečiųjų šalių piliečiams, 
kurie nebuvo įleisti į valstybės narės tranzito 
zoną. Tačiau jos užtikrina, kad elgesys su 
tokiais trečiųjų šalių piliečiais ir jiems 
suteikiamas apsaugos lygis bus ne mažiau 
palankus, nei nustatyta 8, 10, 13 ir 15 
straipsniuose.

2. Valstybės narės taip pat taiko šią 
direktyvą trečiųjų šalių piliečiams, kurie 
nebuvo įleisti į valstybės narės tranzito zoną. 
Jos užtikrina, kad elgesys su tokiais trečiųjų 
šalių piliečiais ir jiems suteikiamas apsaugos 
lygis bus ne mažiau palankus, nei nustatyta 
8, 10, 13 ir 15 straipsniuose.

Or. en

Pagrindimas

Būtent tranzito zonos yra tos vietos, į kurias atvyksta daugiausia asmenų ir prašo 
prieglobsčio. Todėl tranzito zonoms turi būti taikoma ši direktyva

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 73
2 straipsnio 3 dalies ba punktas (naujas)

ba) kurių atžvilgiu yra arba buvo taikoma 
humanitarinė apsauga;

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ypatingas taikomas sąlygas, tokiems asmenims ši direktyva neturėtų būti 
taikoma.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 74
2 straipsnio 3 dalies bb punktas (naujas)

bb) kurie per pastaruosius penkerius metus 
turėjo bent vieną leidimą gyventi;
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Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ypatingas taikomas sąlygas, tokiems asmenims ši direktyva neturėtų būti 
taikoma.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 75
2 straipsnio 3 dalies bc punktas (naujas)

bc) kurie pradėjo legalizavimosi 
procedūras;

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ypatingas taikomas sąlygas, tokiems asmenims ši direktyva neturėtų būti 
taikoma.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 76
2 straipsnio 3 dalies bd punktas (naujas)

bd) kurie yra nepilnamečiai;

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ypatingas taikomas sąlygas, tokiems asmenims ši direktyva neturėtų būti 
taikoma.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 77
2 straipsnio 3 dalies be punktas (naujas)
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be) kurie, nors dar ir nėra sulaukę 
pilnametystės, dėl studijų privalo pratęsti 
buvimą valstybėse narėse;

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ypatingas taikomas sąlygas, tokiems asmenims ši direktyva neturėtų būti 
taikoma.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 78
2 straipsnio 3 dalies bf punktas (naujas)

bf) kurie yra išlaikomų vaikų tėvai;

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ypatingas taikomas sąlygas, tokiems asmenims ši direktyva neturėtų būti 
taikoma.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 79
2 straipsnio 3 dalies bg punktas (naujas)

bg) kurie gali įrodyti pasiektą tinkamą 
integraciją, nepaisant to, kad jie yra 
nelegalūs gyventojai;

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ypatingas taikomas sąlygas, tokiems asmenims ši direktyva neturėtų būti 
taikoma.
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Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 80
2 straipsnio 3 dalies bh punktas (naujas)

bh) kurie dirba nelegalioje darbo rinkoje ir
kreipėsi dėl nelegalios darbdavių veiklos;

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ypatingas taikomas sąlygas, tokiems asmenims ši direktyva neturėtų būti 
taikoma.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 81
2 straipsnio 3 dalies bi punktas (naujas)

bi) kurie, būdami nelegaliai, gavo legalaus 
darbo pasiūlymą iš darbdavių.

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ypatingas taikomas sąlygas, tokiems asmenims ši direktyva neturėtų būti 
taikoma.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 82
3 straipsnio b punktas

b) „neteisėtas buvimas“ – trečiosios šalies 
piliečio buvimas valstybės narės teritorijoje, 
kai jis neatitinka arba nebeatitinka buvimo 
ar gyvenimo toje valstybėje narėje sąlygų;

b) „neteisėtas buvimas“ – trečiosios šalies 
piliečio buvimas valstybės narės teritorijoje, 
kai jis neatitinka buvimo ar gyvenimo toje 
valstybėje narėje sąlygų;

Or. it
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Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti bendrus grąžinimo politikos standartus, reikia pateikti atskiras nuostatas 
dėl pirmą kartą į ES teritoriją atvykstančių asmenų ir asmenų, kuriems valstybė narė 
anksčiau buvo suteikusi leidimą gyventi arba kitokią humanitarinės apsaugos rūšį. Todėl
reikėtų numatyti nuostatą atskirai direktyvai trečiųjų šalių piliečių, kuriems praeityje buvo 
suteiktas leidimas gyventi ar kita humanitarinės apsaugos rūšis, atžvilgiu.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 83
3 straipsnio c punktas

c) „grąžinimas“ – grįžimo į savo kilmės, 
tranzito ar kitą trečiąją šalį procesas, kuris 
gali būti savanoriškas arba priverstinis;

c) grąžinimas“ – grįžimo į savo kilmės ar 
tranzito šalį, su kuria trečiosios šalies pilietį 
sieja tvirti ryšiai ir dėl kurios jis davė 
sutikimą, procesas, kuris gali būti 
savanoriškas arba priverstinis;

Or. fr

Pagrindimas

Į „grąžinimo“ sąvoką neturi būti įtraukiamas grįžimas atgal į šalį, kurioje asmuo niekuomet 
negyveno arba su kuria jo nesieja jokie stiprūs ryšiai.

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 84
3 straipsnio c punktas

c) „grąžinimas“ – grįžimo į savo kilmės,
tranzito ar kitą trečiąją šalį procesas, kuris 
gali būti savanoriškas arba priverstinis.

c) „grąžinimas“ – grįžimo į savo kilmės šalį 
procesas, kuris gali būti savanoriškas arba 
priverstinis.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme į migrantų sveikatą atsižvelgiama tik vienu aspektu – užtikrinant, kad jie 
nemirtų transportavimo į savo kilmės šalį metu. Būtina pabrėžti, kad sveikatos klausimai 
neturėtų priklausyti nuo bet kokių didėjančių išlaidų. Sergančių migrantų sveikatai ir gyvybei 
neturėtų kilti pavojus dėl administracinių procedūrų. Todėl šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti 
tinkamą medicininę priežiūrą rimtų ligų atvejais, prieš pradedant grąžinimo procedūrą.
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Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 85
3 straipsnio c punktas

c) „grąžinimas“ – grįžimo į savo kilmės, 
tranzito ar kitą trečiąją šalį procesas, kuris 
gali būti savanoriškas arba priverstinis;

c) „grąžinimas“ – grįžimo išimtinai į savo 
kilmės šalį procesas;

Or. it

Pagrindimas

Šios srities autoritetingų šaltinių naudojamas terminas „grąžinimas“ tiksliai reiškia 
grąžinimą išimtinai į kilmės šalį. Bet koks nukrypimas nuo šios nuostatos prieštarauja 
pradinei „grąžinimo“ apibrėžčiai.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 86
3 straipsnio d punktas

d) „sprendimas grąžinti“ – administracinis 
ar teismo sprendimas ar nutarimas, kuriuo 
konstatuojama arba paskelbiama, kad 
trečiosios šalies piliečio buvimas yra 
neteisėtas, ir įpareigojama grįžti;

d) „sprendimas grąžinti“ – teismo 
sprendimas, kuriuo konstatuojama arba 
paskelbiama, kad trečiosios šalies piliečio 
buvimas yra neteisėtas, ir įpareigojama 
grįžti; 

Or. it

Pagrindimas

Sprendimus grąžinti turi priimti tik teismai.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 87
3 straipsnio f punktas

f) „įsakymas išsiųsti“ – administracinis ar
teismo sprendimas ar nutarimas, nurodantis 
išsiųsti;

f) „įsakymas išsiųsti“ – teismo sprendimas, 
nurodantis išsiųsti;

Or. it
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Pagrindimas

Sprendimus grąžinti turi priimti tik teismai. 

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 88
3 straipsnio g punktas

(g) „draudimas sugrįžti“ – administracinis 
ar teismo sprendimas ar nutarimas, 
draudžiantis nustatytą laiką sugrįžti į 
valstybių narių teritoriją.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

„Draudimas sugrįžti“ turėtų būti iš esmės panaikintas.

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 89
3 straipsnio g punktas

(g) „draudimas sugrįžti“ – administracinis ar 
teismo sprendimas ar nutarimas, 
draudžiantis nustatytą laiką sugrįžti į 
valstybių narių teritoriją.

(g) „draudimas sugrįžti“ – administracinis ar 
teismo sprendimas ar nutarimas, 
draudžiantis trečiųjų valstybių piliečiams, 
kurie kelia grėsmę viešajai tvarkai, 
nustatytą laiką sugrįžti į valstybių narių 
teritoriją.

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 90
3 straipsnio g punktas

g) „draudimas sugrįžti“ – administracinis ar g) „draudimas sugrįžti“ – teismo 
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teismo sprendimas ar nutarimas, 
draudžiantis nustatytą laiką sugrįžti į 
valstybių narių teritoriją. 

sprendimas, draudžiantis nustatytą laiką 
sugrįžti į valstybių narių teritoriją.

Or. it

Pagrindimas

Sprendimus grąžinti turi priimti tik teismai. 

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 91
3 straipsnio ga punktas (naujas) 

ga) „tikimybė pasislėpti“ – priimtas 
sprendimas, atsižvelgiant į po individualaus 
įvertinimo administracinių ar teisminių 
institucijų padarytą išvadą, kad yra 
tikimybė, kad trečiosios šalies pilietis, kurio 
atžvilgiu priimtas įsakymas išsiųsti ar 
sprendimas grąžinti, gali pasislėpti, ir 
nustatoma, kad gali būti neįgyvendintas 
priimtas sprendimas. Sprendimas turėtų 
būti grindžiamas objektyviais teisės aktuose 
nustatytais kriterijais; 

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant išvengti netinkamo šios sąvokos vertinimo ir užtikrinti, kad bus sudaromos visos 
būtinos sąlygos pirmumo tvarka pasirikti savanorišką išvykimą, yra būtina tiksliai apibrėžti 
sąvoką „tikimybė pasislėpti“.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 92
3 straipsnio gb punktas (naujas)

gb) ) „sulaikymas“ – trečiosios šalies 
piliečio, kurio atžvilgiu taikomas 



AM\630827LT.doc 23/84 PE 378.672v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

priverstinis grąžinimas, laikymas 
specialiame sulaikymo centre, siekiant 
parengti jo išsiuntimą; tokio sulaikymo 
trukmė turi būti kiek galima trumpesnė;

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad sulaikymas yra teisę į laisvę ribojanti priemonė, kol laukiama 
išsiuntimo, šią sąvoką reikia aiškiai apibrėžti, kad būtų išvengta netinkamo šios sąvokos 
interpretavimo. Sulaikymas gali būti naudojamas tik kaip išsiuntimo rengimo priemonė 
priverstinio grąžinimo atvejais ir kiek galima trumpesnį laikotarpį.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 93
3 straipsnio gc punktas (naujas) 

gc) „tranzito zona“ – tarp patekimo į 
teritoriją ir išvykimo iš jos kontrolės punktų
arba tarp patekimo ir išvykimo ribų esanti 
zona; ši zona neturi papildomos teritorijos 
statuso; šiai zonai taikoma Europos 
žmogaus teisių konvencijos 5 straipsnio 1 
dalis; 

Or. fr

Pagrindimas

Nors šioje direktyvoje numatomos garantijos netaikomos tranzito zonoms, valstybės narės 
privalo užtikrinti suderinamumą su Europos žmogaus teisių konvencija, panašiai kaip tai 
numatoma šio pasiūlymo 5, 6, 12 ir 14 straipsniuose.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 94
3 straipsnio gd punktas (naujas) 

gd) „pažeidžiami asmenys“ –
nepilnamečiai, nelydimi nepilnamečiai, 
žmonės su negalia, vyresnio amžiaus 
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žmonės, nėščios moterys, mažamečius 
vaikus turintys vieniši tėvai, taip pat 
asmenys, kurie patyrė kankinimus, 
išprievartavimą, arba kitokias akivaizdaus 
psichologinio, fizinio arba seksualinio 
smurto formas.

Or. fr

Pagrindimas

Prie šio pasiūlymo nuostatų reikėtų pridėti ir „pažeidžiamų asmenų“ apibrėžtį. Apibrėžtis 
paimta iš 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvos 2003/9/EB, nustatančios minimalias 
normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo, 17 straipsnio 1 dalies.

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 95
3 straipsnio ga punktas (naujas)

(ga) „sulaikymas“ – globos paskyrimas 
trečiųjų šalių piliečiams, kurių atžvilgiu 
priimtas įsakymas išsiųsti ar grąžinimo 
sprendimas, turint rimtas priežastis manyti, 
kad jie gali pasislėpti. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 96
3 straipsnio ga punktas (naujas)

(ga) „laikinoji globa“ – teisinė priemonė, 
kuri reiškia nelegaliai esančių trečiųjų 
šalių piliečių, kurių atžvilgiu priimtas 
įsakymas išsiųsti, laikiną sulaikymą 
laikinosios globos patalpose, siekiant 
užkirsti kelią jiems pasislėpti tuo metu, kai 
rengiamasi juos išsiųsti; 
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Or. en

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 97
3 straipsnio gb punktas (naujas)

(gb) „laikinosios globos patalpos“ –
nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių 
sulaikymo vietos, kitose nei įkalinimo 
įstaigų patalpose ne tranzito zonose, kur 
nelegaliai esantys trečiųjų šalių piliečiai 
netenka judėjimo laisvės;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 98
3 straipsnio gc punktas (naujas)

(gc) „pažeidžiami asmenys“ –
nepilnamečiai, neįgalūs asmenys, sergantys 
asmenys, nėščios moterys.

Or. en

Pakeitimą pateikė Mihael Brejc

Pakeitimas 99
4 straipsnio antraštinė dalis

Palankesnės nuostatos Ankstesnės ir palankesnės nuostatos

Or. sl

Pagrindimas

Siekiant paprasčiau, greičiau ir veiksmingiau spręsti nelegalaus sienos kirtimo problemą, yra 
būtina sudaryti dvišalius susitarimus dėl procedūrų, kuriomis sprendžiamas nelegaliai sieną 
tarp dviejų pasirašiusiųjų valstybių kertančių užsieniečių klausimas, supaprastinimo. Kai 
pasirašiusios valstybės, besiremdamos abipusiu pasitikėjimu ir geru bendradarbiavimu, 
pripažins procedūras vienoje valstybėje, trečiųjų šalių piliečiams, kurie nelegaliai kerta 
sieną, taip pat bus taikomos humaniškesnės procedūros. Tai itin akivaizdu, kol 
administracinių procedūrų metu taikomi judėjimo apribojimai. Todėl labai svarbu, kad 
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veiksmingai veiktų procedūros, kurios gerokai supaprastės priėmus visas siūlomos direktyvos 
nuostatas. Net ir tuo atveju, jei visi pakeitimai dėl straipsnių dėl sprendimų grąžinti būtų 
patvirtinti, siūlomos direktyvos administraciniai reikalavimai apsunkintų arba net padarytų 
visai neįmanomą dvišalių susitarimų įgyvendinimą.

Pakeitimą pateikė Mihael Brejc

Pakeitimas 100
4 straipsnio 1 dalis

1. Ši direktyva nepažeidžia palankesnių
nuostatų, įtvirtintų šiuose dokumentuose:

1. Ši direktyva nepažeidžia anksčiau 
nustatytų galiojančių nuostatų, įtvirtintų 
šiuose dokumentuose:

Or. sl

Pagrindimas

Siekiant paprasčiau, greičiau ir veiksmingiau spręsti nelegalaus sienos kirtimo problemą, yra 
būtina sudaryti dvišalius susitarimus dėl procedūrų, kuriomis sprendžiamas nelegaliai sieną 
tarp dviejų pasirašiusiųjų valstybių kertančių užsieniečių klausimas, supaprastinimo. Kai 
pasirašiusios valstybės, besiremdamos abipusiu pasitikėjimu ir geru bendradarbiavimu, 
pripažins procedūras vienoje valstybėje, trečiųjų šalių piliečiams, kurie nelegaliai kerta 
sieną, taip pat bus taikomos humaniškesnės procedūros. Tai itin akivaizdu, kol 
administracinių procedūrų metu taikomi judėjimo apribojimai. Todėl labai svarbu, kad 
veiksmingai veiktų procedūros, kurios gerokai supaprastės priėmus visas siūlomos direktyvos 
nuostatas. Net ir tuo atveju, jei visi pakeitimai dėl straipsnių dėl sprendimų grąžinti būtų 
patvirtinti, siūlomos direktyvos administraciniai reikalavimai sunkintų, ar net padarytų visai 
neįmanomą dvišalių susitarimų įgyvendinimą.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 101
4 straipsnio 1 dalis

1. Ši direktyva nepažeidžia palankesnių 
nuostatų, įtvirtintų šiuose dokumentuose: 

1. Ši direktyva panaikina visas nuostatas, 
įtvirtintas šiuose dokumentuose:

Or. it
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Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 102
5 straipsnis

Valstybės narės, įgyvendindamos šią 
direktyvą, tinkamai atsižvelgia į trečiosios 
šalies piliečio šeimos santykių pobūdį ir 
tvirtumą, jo buvimo valstybėje narėje laiką ir 
šeiminius, kultūrinius ir socialinius ryšius su 
jo kilmės šalimi. Jos taip pat atsižvelgia į
vaiko interesus remdamosios 1989 m. 
Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija.

Valstybės narės, įgyvendindamos šią 
direktyvą ir tinkamai vadovaudamosi 
Europos žmogaus teisių konvencijos 8
straipsniu, tinkamai atsižvelgia į trečiosios 
šalies piliečio šeimos santykių pobūdį ir 
tvirtumą, jo buvimo valstybėje narėje laiką ir 
šeiminius, kultūrinius ir socialinius ryšius su 
jo kilmės šalimi. Jos gerbia vaiko interesus 
remdamosios 1989 m. Jungtinių Tautų 
Vaiko teisių konvencija.

Or. fr

Pagrindimas

Laikantis „vaiko interesų“ principo, pagal Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 
straipsnį, vaikui niekuomet neturėtų būti taikoma išsiuntimo procedūra. Jei manoma, kad 
geriausias pasirinkimas yra grąžinimas į kilmės šalį, toks grąžinimas turi būti rengiamas 
pagal atskirą procedūrą ir į ją jokiu būdu negali būti įtrauktas sulaikymas. 

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan ir Martine Roure

Pakeitimas 103
5 straipsnio 1 dalis (nauja)

Valstybės narės vaiko interesų labui 
užtikrina, kad nepilnamečių atžvilgiu 
jokiomis aplinkybėmis nebus taikomos 
išsiuntimo ar įkalinimo priemonės.
Šeimoms su vienu ar daugiau 
nepilnamečių jokiomis aplinkybėmis negali 
būti taikoma įkalinimo priemonė, o turi 
būti teikiama pirmenybė sulaikymo 
alternatyvoms.

Or. fr

Pagrindimas

Iš esmės, nepilnamečių niekada negalima sulaikyti ar priverstinai išsiųsti. Be to, visi
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užsieniečiai, kurie skelbiasi esą nepilnamečiai, turi būti laikomi nepilnamečiais tol, kol bus 
gauta šį faktą paneigiančių įrodymų, o nepilnamečio statusą gali panaikinti tik teismo 
sprendimas.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 104
5 straipsnio 1 dalis (nauja)

Įgyvendindamos šią direktyvą, valstybės 
narės tinkamai atsižvelgia į 
pažeidžiamiausias socialines grupes, 
atsižvelgiant į amžiaus, fizinės ir psichinės 
sveikatos bei lyčių aspektus. 

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 105
6 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės priima sprendimą grąžinti 
kiekvieno trečiosios šalies piliečio, 
neteisėtai esančio jų teritorijoje, atžvilgiu.

1. Valstybės narės priima sprendimą grąžinti 
neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių, 
kurie, remiantis teisminių institucijų 
sprendimu, neatitinka reikalavimų pagal 
šios direktyvos 2 straipsnyje nustatytą 
taikymo sritį, atžvilgiu.

Or. it

Pakeitimą pateikė Mihael Brejc

Pakeitimas 106
6 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės priima sprendimą grąžinti 
kiekvieno trečiosios šalies piliečio, 

1. Valstybės narės priima sprendimą grąžinti 
kiekvieno trečiosios šalies piliečio, kuris 
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neteisėtai esančio jų teritorijoje, atžvilgiu. nebeatitinka Šengeno sienų kodekso 5 
straipsnyje numatytų įleidimo sąlygų, 
atžvilgiu.

Or. sl

Pagrindimas

Šio straipsnio nuostatos neturėtų būti taikomos visiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie 
nelegaliai atvyko į valstybę narę, nes toks taikymas užkirstų kelią veiksmingam grąžinimui. 
Tačiau šio straipsnio nuostatas verta taikyti trečiųjų šalių piliečiams, kurie legaliai atvyko į 
valstybę narę, tačiau per tam tikrą laiką nepaliko jos teritorijos. Taip išlaikomas vadinamasis
dviejų etapų požiūris į nelegalios imigracijos problemos sprendimą, kaip tai nurodyta 
siūlomoje direktyvoje. Tiesiog dvi trečiųjų šalių piliečių kategorijos išskiriamos siekiant šios 
direktyvos tikslo – imtis veiksmingų priemonių prieš imigraciją. Jei ir toliau valstybėms 
narėms suteikus galimybę priimti sprendimą grąžinti visų užsieniečių, kurie nelegaliai pateko 
ar yra valstybės narės teritorijoje, atžvilgiu nebus panaikinti nacionaliniuose teisės aktuose 
esantys skirtumai. Vienos valstybės priima tokius sprendimus dėl savanoriško grįžimo, kitos –
ne. Tokiu būdu valstybės narės, kuriose nėra tokių nuostatų, tampa „traukos centru“, nes 
trečiųjų šalių piliečiai nori patekti į tas valstybes nares, kuriose jie turi judėjimo laisvę, nors 
ir yra laikomi nelegaliais imigrantais. 

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 107
6 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės priima sprendimą grąžinti 
kiekvieno trečiosios šalies piliečio, neteisėtai 
esančio jų teritorijoje, atžvilgiu.

1. Valstybės narės gali priimti sprendimą 
grąžinti kiekvieno trečiosios šalies piliečio, 
neteisėtai esančio jų teritorijoje, atžvilgiu.

Or. fr

Pagrindimas

Sprendimas grąžinti neturėtų būti traktuojamas kaip standartinis nutarimas, reiktų atsižvelgti 
į kiekvieno asmens individualaus įvertinimo procesą, bei teisės į negrąžinimą principą.

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 108
6 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės priima sprendimą grąžinti 1. Valstybės narės gali priimti sprendimą 
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kiekvieno trečiosios šalies piliečio, neteisėtai 
esančio jų teritorijoje, atžvilgiu.

grąžinti kiekvieno trečiosios šalies piliečio, 
neteisėtai esančio jų teritorijoje, atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas grąžinti niekuomet negali būti privalomas.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 109
6 straipsnio 2 dalis

2. Sprendime grąžinti turi būti nurodytas ne 
ilgesnis nei 4 savaičių laikotarpis
savanoriškai išvykti, jei nėra pagrindo 
manyti, kad atitinkamas asmuo per šį 
laikotarpį gali pasislėpti. Siekiant užkirsti 
kelią pasislėpti gali būti skiriami tam tikri 
įpareigojimai, pvz., įpareigojimas 
periodiškai registruotis atitinkamoms 
institucijoms, užstatas, dokumentų 
paėmimas ar pasižadėjimas neišvykti.

2. Sprendime grąžinti turi būti nurodytas ne 
ilgesnis nei 10 savaičių laikotarpis 
savanoriškai išvykti. Gali būti skiriami tam 
tikri įpareigojimai, pvz., įpareigojimas 
periodiškai registruotis atitinkamoms 
institucijoms ar pasižadėjimas neišvykti iš 
trečiosios šalies piliečio pasirinktos vietos.

Or. it

Pagrindimas

Jei, kaip skelbia Komisija, yra skatinamas savanoriškas grįžimas, siekiant šio tikslo būtų 
daug realiau numatyti dešimt savaičių išvykti savo noru. Be to, nėra patvirtintos „galėjimo 
pasislėpti“ apibrėžties. Todėl šį terminą reiktų išbraukti iš direktyvos. 

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan, Martine Roure

Pakeitimas 110
6 straipsnio 2 dalis

2. Sprendime grąžinti turi būti nurodytas ne 
ilgesnis nei 4 savaičių laikotarpis 
savanoriškai išvykti, jei nėra pagrindo
manyti, kad atitinkamas asmuo per šį 

2. Sprendime grąžinti turi būti nurodytas ne 
trumpesnis nei 4 savaičių laikotarpis 
savanoriškai išvykti, jei kompetentinga 
administracinė arba teisminė institucija, 
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laikotarpį gali pasislėpti. Siekiant užkirsti 
kelią pasislėpti gali būti skiriami tam tikri 
įpareigojimai, pvz., įpareigojimas 
periodiškai registruotis atitinkamoms 
institucijoms, užstatas, dokumentų 
paėmimas ar pasižadėjimas neišvykti. 

neturi objektyvių priežasčių manyti, kad 
atitinkamas asmuo per šį laikotarpį gali 
pasislėpti. Siekiant užkirsti kelią pasislėpti 
gali būti skiriami tam tikri įpareigojimai, 
pvz., įpareigojimas periodiškai registruotis 
atitinkamoms institucijoms, užstatas, 
dokumentų paėmimas ar pasižadėjimas 
neišvykti. 

Or. fr

Pagrindimas

Ne „ilgesnis“ nei keturių savaičių laikotarpis yra per trumpas, kad trečiųjų šalių piliečiai 
galėtų realiai išvykti savo noru, bei psichologiškai pasiruošti grįžti į šalį, kurią jie paliko 
tikėdamiesi geresnio gyvenimo.
Savanoriškam grįžimui turi būti teikiama pirmenybė. Todėl panaikinti savanoriško grįžimo 
galimybę dėl įtariamos pasislėpimo rizikos galima tik tuo atveju, jei tokį objektyvų sprendimą 
priima kompetentinga administracinė arba teisminė institucija.

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 111
6 straipsnio 2a dalis (nauja)

(2a) Valstybės narės gali pratęsti 
savanoriško išvykimo laikotarpį, jei reikia.

Or. en

Pagrindimas

Vienos kilmės šalys geriau bendradarbiauja už kitas.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 112
6 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Faktas, kad trečiosios šalies pilietis 
nelegaliai gyvena valstybės narės 
teritorijoje, dar neįrodo, kad yra
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pasislėpimo tikimybė.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad trečiosios šalies piliečio nelegalus gyvenimas valstybės narės 
teritorijoje dar nėra įrodymas, kad yra pasislėpimo tikimybė. Toks požiūris prieštarautų 
Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsniui dėl kaltės pripažinimo.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 113
6 straipsnio 2b dalis (nauja)

2b. Valstybės narės, siekdamos palengvinti 
trečiųjų šalių piliečių savanorišką grįžimą, 
jiems suteiks materialinę pagalbą bei 
patars,

Or. fr

Pagrindimas

Iki tikrojo asmenų išvykimo reikėtų suteikti minimalią socialinę ir finansinę pagalbą grįžimui; 
išvykstantys asmenys neturėtų būti paliekami visiškame skurde, nes jiems reikia pasiruošti 
grįžti į šalį, kurią turėjo palikti, ir į kurią bus sudėtinga grįžti.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 114
6 straipsnio 2d dalis (nauja)

2d. Asmenys, kurie gauna naudą pagal 
Tarybos direktyvą 2003/9/EB, prieš 
sprendimą grąžinti turi ir toliau naudotis 
visomis priėmimo sąlygomis, kurios jiems 
suteikiamos pagal šią direktyvą.

Or. fr
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Pagrindimas

Šis pakeitimas panašus į 112 ir 113 pakeitimus, ir juo siekiama palengvinti savanorišką 
grįžimą. 

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 115
6 straipsnio 3 dalis

3. Sprendimas grąžinti priimamas kaip 
atskiras nutarimas ar sprendimas arba 
kartu su įsakymu išsiųsti. 

3. Sprendimas grąžinti priimamas kaip 
sprendimas, atskirai nuo įsakymo išsiųsti.

Or. it

Pagrindimas

Sprendimai grąžinti ir išsiuntimo priemonės turi būti naudojami atskirai.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 116
6 straipsnio 3 dalis

3. Sprendimas grąžinti priimamas kaip 
atskiras nutarimas ar sprendimas arba kartu 
su įsakymu išsiųsti.

3. Sprendimas grąžinti priimamas kaip 
nutarimas ar sprendimas, atskirai nuo 
įsakymo išsiųsti.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad pirmenybė teikiama skatinti grįžti savo noru, reikėtų nustatyti, kad 
procedūra vyktų dviem atskirais etapais ne tuo pačiu metu, nes antraip tai prieštarautų 
savanoriško grįžimo skatinimui.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 117
6 straipsnio 4 dalis

4. Sprendimas grąžinti negali būti 4. Sprendimas grąžinti negali būti 
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priimamas, kai valstybės narės yra saistomos 
įsipareigojimų, kylančių iš pagrindinių 
teisių, ypatingai iš Europos žmogaus teisių 
konvencijos, pvz., įsipareigojimai, susiję su 
negrąžinimo principu, teise į mokslą ir teise į 
šeimos susijungimą. Jei sprendimas grąžinti 
jau buvo priimtas, jis turi būti panaikintas.

priimamas, kai valstybės narės yra saistomos 
įsipareigojimų, kylančių iš pagrindinių 
teisių, ypatingai iš Ženevos konvencijos dėl 
pabėgėlių statuso, JT konvencijos dėl 
kankinimų, Vaikų teisių konvencijos ir 
Europos žmogaus teisių konvencijos, pvz., 
įsipareigojimai, susiję su negrąžinimo 
principu, teise į mokslą ir teise į šeimos 
susijungimą. Jei sprendimas grąžinti jau 
buvo priimtas, jis turi būti panaikintas.

Or. fr

Pagrindimas

Šių trijų papildomų nuorodų pridėjimas yra naudingas ir būtinas siekiant nurodyti, kokia 
apsauga, be minimos konstatuojamose dalyse, dėl pagrindinių teisių jau yra numatyta 
grąžinimo susitarimų atveju.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania ir Vittorio Agnoletto

Pakeitimas 118
6 straipsnio 4 dalis

4. Sprendimas grąžinti negali būti 
priimamas, kai valstybės narės yra saistomos 
įsipareigojimų, kylančių iš pagrindinių 
teisių, ypatingai iš Europos žmogaus teisių 
konvencijos, pvz., įsipareigojimai, susiję su 
negrąžinimo principu, teise į mokslą ir teise į 
šeimos susijungimą. Jei sprendimas grąžinti 
jau buvo priimtas, jis turi būti panaikintas.

4. Sprendimas grąžinti negali būti 
priimamas, kai valstybės narės yra saistomos 
įsipareigojimų, kylančių iš pagrindinių 
teisių, ypatingai iš Europos žmogaus teisių 
konvencijos, Ženevos konvencijos dėl 
pabėgėlių statuso, JT konvencijos dėl 
kankinimų ir 1989 m. JT vaiko teisių
konvencijos, pvz., įsipareigojimai, susiję su 
negrąžinimo principu, teise į gydymą 
sunkios ligos atveju, teise į mokslą ir teise į 
šeimos susijungimą. Jei sprendimas grąžinti 
jau buvo priimtas, jis turi būti panaikintas.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad bus įtrauktos visos būtinos nuorodos.
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Pakeitimą pateikė Patrick Gaubert

Pakeitimas 119
6 straipsnio 5 dalis

5. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
asmenines, humanitares ar kitas priežastis, 
bet kuriuo metu gali suteikti atskirą leidimą 
gyventi ar kitokį leidimą, suteikiantį teisę 
pasilikti neteisėtai jos teritorijoje esančiam 
trečiosios šalies piliečiui. Tokiu atveju 
sprendimas grąžinti nėra priimamas, o jei jau 
buvo priimtas, tai turi būti panaikintas. 

5. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
asmenines, humanitares ar kitas priežastis, 
bet kuriuo metu gali suteikti atskirą leidimą 
gyventi ar kitokį leidimą, suteikiantį teisę 
pasilikti neteisėtai jos teritorijoje esančiam 
trečiosios šalies piliečiui.

Valstybės narės suteikia visiems sunkiai 
sergantiems, kai tai patvirtina sertifikuoto 
ar kompetentingos nacionalinės institucijos 
paskirto gydytojo išduotas pažymėjimas, 
asmenims atskirą leidimą gyventi ir 
sudarytti sąlygas gauti veiksmingą gydymą, 
nebent yra įrodymų, kad asmuo gali gauti 
veiksmingą medicininę priežiūrą ir gydymą 
savo kilmės šalyje.
Tokiu atveju sprendimas grąžinti nėra 
priimamas, o jei jau buvo priimtas, tai turi 
būti panaikintas. 
Valstybės narės praneša apie tokį 
panaikinimą naudodamosi informacijos 
keitimosi priemone, kuri numatyta Tarybos 
sprendime …/…/EB dėl keitimosi 
informacija, susijusia su valstybių narių 
priemonėmis prieglobsčio ir imigracijos 
srityse, tvarkos nustatymo.

Or. fr

Pagrindimas

Jei oficiali medicinos įstaiga įrodo, kad asmuo rimtai serga ir negalės gauti tinkamo gydymo 
savo kilmės šalyje, negalima priimti sprendimo dėl tokio sergančio asmens grąžinimo.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan ir Martine Roure

Pakeitimas 120
6 straipsnio 5 dalis
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5. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
asmenines, humanitares ar kitas priežastis, 
bet kuriuo metu gali suteikti atskirą leidimą 
gyventi ar kitokį leidimą, suteikiantį teisę 
pasilikti neteisėtai jos teritorijoje esančiam 
trečiosios šalies piliečiui. Tokiu atveju 
sprendimas grąžinti nėra priimamas, o jei jau 
buvo priimtas, tai turi būti panaikintas.

5. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
asmenines, humanitares ar kitas priežastis, 
bet kuriuo metu gali suteikti atskirą leidimą 
gyventi ar kitokį leidimą, suteikiantį teisę 
pasilikti neteisėtai jos teritorijoje esančiam 
trečiosios šalies piliečiui. Valstybės narės 
suteikia visiems sunkiai sergantiems 
asmenims leidimą gyventi arba leidimą 
gauti veiksmingą gydymą, nebent yra 
įrodymų, kad asmuo gali gauti tinkamą 
priežiūrą šalyje, į kurią grįžta. Tokiu atveju 
sprendimas grąžinti nėra priimamas, o jei jau 
buvo priimtas, tai turi būti panaikintas.

Or. fr

Pagrindimas

Nelegaliai gyvenantys ir gražinami asmenys, kurie dėl geografinių ar finansinių priežasčių 
negali gauti tinkamo gydymo, yra pasmerkiami mirčiai ar negaliai. Tai prieštarauja žmogaus 
teisėms ir Europos Sąjungos propaguojamoms vertybėms. Todėl reiktų ypač atidžiai 
apsvarstyti sergančių asmenų padėtį prieš jų atžvilgiu imantis grąžinimo procedūrų.

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 121
6 straipsnio 5 dalis

5. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
asmenines, humanitares ar kitas priežastis, 
bet kuriuo metu gali suteikti atskirą leidimą 
gyventi ar kitokį leidimą, suteikiantį teisę 
pasilikti neteisėtai jos teritorijoje esančiam 
trečiosios šalies piliečiui. Tokiu atveju 
sprendimas grąžinti nėra priimamas, o jei jau 
buvo priimtas, tai turi būti panaikintas.  

5. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
asmenines, humanitares ar kitas priežastis, 
bet kuriuo metu gali suteikti atskirą leidimą 
gyventi ar kitokį leidimą, suteikiantį teisę 
pasilikti neteisėtai jos teritorijoje esančiam 
trečiosios šalies piliečiui. Valstybės narės 
sunkiai sergančiam asmeniui gali suteikti 
atskirą leidimą gyventi ar kitokį leidimą, 
suteikiantį teisę pasilikti, kad toks asmuo 
galėtų pasinaudoti tinkama sveikatos 
priežiūra, nebent turima įrodymų, kad toks 
asmuo gali gauti tinkamą gydymą ir 
medicinos priežiūrą savo kilmės šalyje. 
Tokiu atveju sprendimas grąžinti nėra 
priimamas, o jei jau buvo priimtas, tai turi 
būti panaikintas.  

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme į migrantų sveikatą atsižvelgiama tik vienu aspektu – užtikrinant, kad jie 
nemirtų gabenimo į savo kilmės šalį metu. Būtina pabrėžti, kad sveikatos klausimai neturėtų 
priklausyti nuo bet kokių didėjančių išlaidų. Sergančių migrantų sveikatai ir gyvybei neturėtų 
kilti pavojus dėl administracinių procedūrų. Todėl šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti tinkamą 
medicinos priežiūrą rimtų ligų atvejais prieš pradedant grąžinimo procedūrą.

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 122
6 straipsnio 5 dalis

5. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
asmenines, humanitares ar kitas priežastis, 
bet kuriuo metu gali suteikti atskirą leidimą 
gyventi ar kitokį leidimą, suteikiantį teisę 
pasilikti neteisėtai jos teritorijoje esančiam 
trečiosios šalies piliečiui. Tokiu atveju 
sprendimas grąžinti nėra priimamas, o jei jau 
buvo priimtas, tai turi būti panaikintas.

5. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
asmenines, humanitares ar kitas priežastis, 
bet kuriuo metu gali suteikti atskirą leidimą 
gyventi ar kitokį leidimą, suteikiantį teisę 
pasilikti neteisėtai jos teritorijoje esančiam 
trečiosios šalies piliečiui. Valstybės narės 
sunkiai sergančiam asmeniui gali suteikti 
atskirą leidimą gyventi ar kitokį leidimą, 
suteikiantį teisę pasilikti, kad toks asmuo 
galėtų pasinaudoti tinkama sveikatos 
priežiūra, nebent turima įrodymų, kad toks 
asmuo gali gauti tinkamą gydymą ir 
medicinos priežiūrą savo kilmės šalyje. 
Tokiu atveju sprendimas grąžinti nėra 
priimamas, o jei jau buvo priimtas, tai turi 
būti panaikintas.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama panaikinti tikimybę, kad grąžinimo tvarka sukels didelį pavojų 
žmonių gyvybei.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania ir Vittorio Agnoletto

Pakeitimas 123
6 straipsnio 5 dalis

5. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
asmenines, humanitares ar kitas priežastis, 

5. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
asmenines ar humanitares priežastis sunkios 
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bet kuriuo metu gali suteikti atskirą leidimą 
gyventi ar kitokį leidimą, suteikiantį teisę 
pasilikti neteisėtai jos teritorijoje esančiam 
trečiosios šalies piliečiui. Tokiu atveju 
sprendimas grąžinti nėra priimamas, o jei jau 
buvo priimtas, tai turi būti panaikintas.

ligos atveju ar į kitas priežastis, bet kuriuo 
metu gali suteikti atskirą leidimą gyventi ar 
kitokį leidimą, suteikiantį teisę pasilikti 
neteisėtai jos teritorijoje esančiam trečiosios 
šalies piliečiui. Tokiu atveju sprendimas 
grąžinti nėra priimamas, o jei jau buvo 
priimtas, tai turi būti panaikintas.

Or. it

Pagrindimas

Pirmenybė turi būti teikiama teisei į sveikatos apsaugą.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 124
6 straipsnio 5a dalis (nauja)

5a. Valstybės narės gina prekybos 
žmonėmis aukas ir liudininkus. Tokiais 
atvejais nebus priimami sprendimai 
grąžinti, o jei sprendimas grąžinti buvo 
priimtas, bus panaikintas tokiam laikui, per 
kurį prekybos žmonėmis aukos ar 
liudininkai gaus garantiją, kad jie bus 
išsiųsti į šalį, kurioje jausis saugūs. 
Siekdama valstybėms narėms palengvinti 
tinkamą apsaugos veiksmų vykdymą šių 
trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu, Europos 
Sąjunga numatys įvairias finansinės 
parmos tokiems asmenims priemones.

Or. fr

Pagrindimas

Taip pat labai svarbu apsaugoti persekiojamus asmenis; negalima prekybos žmonėmis aukų 
ir liudininkų tiktai „naudoti“ baudžiamosioms procedūroms. Prieš rengiant grąžinimą, reikia 
apsvarstyti padėtį jų kilmės šalyje, kad nebūtų sudaromos sąlygos tokių asmenų spaudimui ar 
grasinimams. 
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Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 125
6 straipsnio 6 dalis

6. Kai neteisėtai valstybės narės teritorijoje 
esantis trečiosios šalies pilietis turi kitos 
valstybės narės išduotą leidimą gyventi, 
pirmoji valstybė narė nepriima sprendimo 
grąžinti, jei šis asmuo savanoriškai sugrįžta į 
valstybės narės, kuri išdavė leidimą gyventi, 
teritoriją.

6. Kai neteisėtai valstybės narės teritorijoje 
esantis trečiosios šalies pilietis turi kitos 
valstybės narės išduotą leidimą gyventi, 
pirmoji valstybė narė nepriima sprendimo 
grąžinti, jei šis asmuo savanoriškai sugrįžta į 
valstybės narės, kuri išdavė leidimą gyventi, 
teritoriją. Ši nuostata galios tol, kol 
Europos lygiu bus nustatytos visos leidimų 
gyventi abipusio pripažinimo procedūros.

Or. it

Pagrindimas

Prieš patvirtinant Europos grąžinimo politiką, Sąjungoje reikia sukurti legalių kelių atvykti į 
Europos teritoriją teisinius pagrindus. 

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 126
6 straipsnio 8 dalis

8. Jei yra pradėta procedūra jos teritorijoje 
neteisėtai esančiam trečiosios šalies piliečiui 
suteikti leidimą gyventi ar kitą leidimą, 
suteikiantį teisę pasilikti, ši valstybė narė 
gali nepriimti sprendimo grąžinti, kol bus 
baigta pradėta procedūra.

8. Jei yra pradėta procedūra jos teritorijoje 
neteisėtai esančiam trečiosios šalies piliečiui 
suteikti leidimą gyventi ar kitą leidimą, 
suteikiantį teisę pasilikti, ši valstybė narė 
nepriima sprendimo grąžinti, kol bus baigta 
pradėta procedūra.

Or. fr

Pagrindimas

Būtų įprasta ir logiška nepriimti sprendimo grąžinti, kol nebaigtas svarstymas dėl gyvenimo 
ar prieglobsčio taikymo. Tai turėtų būti ne pasirinkimo teisė, o įpareigojimas su tuo susijusiai 
valstybei.
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Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 127
6 straipsnio 8 dalis

Jei yra pradėta procedūra jos teritorijoje 
neteisėtai esančiam trečiosios šalies piliečiui 
suteikti leidimą gyventi ar kitą leidimą, 
suteikiantį teisę pasilikti, ši valstybė narė 
gali nepriimti sprendimo grąžinti, kol bus 
baigta pradėta procedūra.

Jei yra pradėta procedūra jos teritorijoje 
neteisėtai esančiam trečiosios šalies piliečiui 
suteikti leidimą gyventi ar kitą leidimą, 
suteikiantį teisę pasilikti, ši valstybė narė 
nepriima sprendimo grąžinti, kol bus baigta 
pradėta procedūra.

Or. en

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 128
7 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės priima įsakymą išsiųsti 
trečiosios šalies pilietį, kurio atžvilgiu yra 
priimtas sprendimas grąžinti, jei yra 
tikimybė pasislėpti arba jei nebuvo 
laikomasi įpareigojimo grįžti per 
savanoriško grįžimo laikotarpį, numatytą 
pagal 6 straipsnio 2 dalį.

1. Valstybės narės priima įsakymą išsiųsti 
trečiosios šalies pilietį, kurio atžvilgiu yra 
priimtas sprendimas grąžinti, jeigu 
kompetentinga administracinė arba 
teisminė institucija, vadovaudamasi atskiru 
kiekvieno atvejo tyrimu, turi objektyvių 
priežasčių manyti, kad atitinkamas asmuo 
gali pasislėpti arba jei nebuvo laikomasi 
įpareigojimo grįžti per savanoriško grįžimo 
laikotarpį, numatytą pagal 6 straipsnio 2 
dalį.

Or. fr

Pagrindimas

Pateikiamame tekste vartojant neaiškų terminą „tikimybė pasislėpti“ būtų leidžiama 
valstybėms narėms laisvai trukdyti savanoriško grįžimo procedūrai. Jei, kaip skelbiama, 
pirmenybė turi būti teikiama savanoriškam grįžimui, „tikimybė pasislėpti“ turi būti 
nustatoma tik pagal objektyvias ir skaidrias procedūras.

Pakeitimą pateikė Mihael Brejc

Pakeitimas 129
7 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės priima įsakymą išsiųsti 1. Valstybės narės priima įsakymą išsiųsti 
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trečiosios šalies pilietį, kurio atžvilgiu yra 
priimtas sprendimas grąžinti, jei yra 
tikimybė pasislėpti arba jei nebuvo 
laikomasi įpareigojimo grįžti per 
savanoriško grįžimo laikotarpį, numatytą 
pagal 6 straipsnio 2 dalį.

trečiosios šalies pilietį, kuris nelegaliai 
atvyko ir yra valstybės narės teritorijoje 
arba kurio atžvilgiu yra priimtas sprendimas 
grąžinti, jei yra tikimybė pasislėpti arba jei 
nebuvo laikomasi įpareigojimo grįžti per 
savanoriško grįžimo laikotarpį, numatytą 
pagal 6 straipsnio 2 dalį

Or. sl

Pagrindimas

Sutinkamai su pakeitimu dėl 6 straipsnio 1 dalies, nes šiuose abiejuose straipsniuose 
nustatomi du asmens grąžinimo į kilmės šalį metodai – savanoriškas grįžimas ir priverstinis 
grąžinimas.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 130
7 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės priima įsakymą išsiųsti 
trečiosios šalies pilietį, kurio atžvilgiu yra 
priimtas sprendimas grąžinti, jei yra 
tikimybė pasislėpti arba jei nebuvo 
laikomasi įpareigojimo grįžti per 
savanoriško grįžimo laikotarpį, numatytą 
pagal 6 straipsnio 2 dalį.

1. Valstybės narės priima įsakymą išsiųsti 
trečiosios šalies pilietį, kurio atžvilgiu yra 
priimtas sprendimas grąžinti, jei nebuvo 
laikomasi įpareigojimo grįžti per 
savanoriško grįžimo laikotarpį, numatytą 
pagal 6 straipsnio 2 dalį.

Or. it

Pagrindimas

Būtina direktyvai įgyvendinti.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 131
7 straipsnio 2 dalis

2. Įsakyme išsiųsti nurodomas terminas, per 
kurį asmuo turi būti išsiųstas ir šalis, į kurią 
grąžinama.

2. Įsakyme išsiųsti nurodomas terminas, per 
kurį asmuo turi būti išsiųstas, tik po to, kai 
visiškai nustatoma nelegaliai ES teritorijoje 
gyvenančio trečiosios šalies piliečio tikra 
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tapatybė ir kilmės šalis.

Or. it

Pagrindimas

Jei, kaip skelbia Komisija, yra skatinamas savanoriškas grįžimas, siekiant šio tikslo būtų 
daug realiau numatyti dešimt savaičių išvykti savo noru. Be to, nėra bendrai patvirtintos 
„tikimybės pasislėpti“ apibrėžties. Todėl šį terminą reikėtų išbraukti iš direktyvos. 

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 132
7 straipsnio 3 dalis

3. Įsakymas išsiųsti priimamas kaip 
atskiras nutarimas ar sprendimas arba 
kartu su sprendimu grąžinti.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Ši dalis nereikalinga. 

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan ir Martine Roure

Pakeitimas 133
7 straipsnio 3 dalis

3. Įsakymas išsiųsti priimamas kaip atskiras 
nutarimas ar sprendimas arba kartu su
sprendimu grąžinti.

3. Įsakymas išsiųsti priimamas kaip atskiras 
nutarimas ar sprendimas po to, kai baigiasi 
sprendime grąžinti nustatytas savanoriško 
grįžimo laikotarpis.

Or. fr

Pagrindimas

Tas pats, kaip ir dėl 14 pakeitimo
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Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 134
8 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės tam tikram laikotarpiui 
gali atidėti sprendimo grąžinti vykdymą, 
kiekvienu atveju atsižvelgdamos į 
konkrečias aplinkybes.

1. Valstybės narės tam tikram laikotarpiui 
atideda sprendimo grąžinti vykdymą, 
kiekvienu atveju atsižvelgdamos į 
konkrečias aplinkybes.

Or. it

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų būti įpareigotos atidėti sprendimo grąžinti vykdymą kitoje dalyje 
nurodytais atvejais.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 135
8 straipsnio 2 dalies a punktas

(a) trečiosios šalies pilietis negali išvykti ar 
būti išvežtas į šalį, į kurią grąžinama, dėl jo 
ar jos fizinės ar psichinės būklės;

(a) trečiosios šalies pilietis negali išvykti ar 
būti išvežtas į šalį, į kurią grąžinama, dėl jo 
ar jos fizinės, psichinės būklės ar senyvo 
amžiaus;

Or. it

Pagrindimas

Vykdymas turi būti atidėtas asmenų, kurie negali būti grąžinami dėl jų senyvo amžiaus, 
atžvilgiu.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan 

Pakeitimas 136
8 straipsnio 2 dalies a punktas

a) trečiosios šalies pilietis negali išvykti ar 
būti išvežtas į šalį, į kurią grąžinama, dėl jo 
ar jos fizinės ar psichinės būklės;

a) trečiosios šalies pilietis negali išvykti ar 
būti išvežtas į šalį, į kurią grąžinama, dėl jo 
ar jos fizinės ar psichinės būklės, 
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vadovaujantis medicinine ataskaita;

Or. fr

Pagrindimas

Leidimas nustatyti, ar trečiosios šalies pilietis negali keliauti ar būti vežamas dėl jo fizinės ar 
psichinės būklės, turėtų būti suteiktas tik įgaliotam gydytojui. Toks sprendimas negali būti 
vien tik administracinis.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania ir Vittorio Agnoletto

Pakeitimas 137
8 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas)

(aa) sveikatos priežasčių, pvz. sunkios ligos 
gydymo, kurį valstybės narės užtikrina 
pacientui tokiomis pat sąlygomis, kaip ir 
savo piliečiams;

Or. it

Pagrindimas

Pirmenybė turi būti skiriama teisės į sveikatą apsaugai.

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 138
8 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas)

(aa) negalima sunkiai sergančiam 
trečiosios šalies piliečiui užtikrinti
veiksmingos ir būtinos medicininės 
priežiūros šalyje, į kurią toks asmuo 
grąžinamas;

Or. en

Pagrindimas

Niekuomet negalima rizikuoti trečiosios šalies piliečio sveikata, vykdant įsakymą grąžinti.
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Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 139
8 straipsnio 2 dalies c punktas

c) neužtikrinama, kad nelydimi 
nepilnamečiai išvykstant arba atvykus būtų 
perduoti šeimos nariui, lygiateisiam 
atstovui, nepilnamečio globėjui ar šalies, į 
kurią grąžinama, kompetentingam 
pareigūnui, prieš tai įvertinus sąlygas, 
kuriomis nepilnametis bus grąžinamas.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis 8 pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 140
8 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

ca) kai neįmanoma visiškai tiksliai 
nustatyti trečiosios šalies piliečio tapatybės, 
pilietybės ir kilmės šalies;

Or. it

Pagrindimas

Be jokių abejonių turi būti nustatyta tikra trečiosios šalies piliečio tapatybė.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 141
8 straipsnio 2 dalies cb punktas (naujas)

cb) kai objektyvios ir subjektyvios priežastys 
trukdo trečiosios šalies piliečiui būti 
priimtam atgal į savo kilmės šalį 
humaniškomis sąlygomis ir visiškai 
laikantis pagrindinių teisių, remiantis iš 
tarptautinės teisės kylančiais 
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įsipareigojimais.

Or. it

Pagrindimas

Be jokių abejonių turi būti nustatyta tikra trečiosios šalies piliečio tapatybė.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 142
8 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

ca) kai nacionalinės institucijos negali 
nustatyti asmens, kurio atžvilgiu vykdoma 
grąžinimo procedūra, kilmės šalies;

Or. fr

Pagrindimas

Siekiama, kad taikymo sritis apimtų ir asmenis be šalies, kurie turėtų būti paminėti šio 
pasiūlymo nuostatose.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 143
8 straipsnio 2 dalies cb punktas (naujas)

cb) kai yra rimtų priežasčių manyti, kad 
išsiuntimas bus kolektyvinis ir prieštaraus 
Europos žmogaus teisių konvencijos 4 
protokolo 4 straipsniui, kuriame 
kolektyviniai išsiuntimai draudžiami.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama neleisti vykdyti jokių žmogaus teisių pažeidimų bendrų išsiuntimų 
atvejais, kaip numatyta EŽTK. 2002 m. vasario 5 d. sprendime Conka byloje Europos 
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žmogaus teisių teismas nustatė, kad nepakanka fakto, kad asmens aplinkybės svarstomos 
individualiai. Reikėtų atsižvelgti ir į patį išsiuntimo rengimo būdą (viešumą, daug tos pačios 
pilietybės asmenų, stereotipinius sprendimus ir pan.), siekiant užtikrinti, kad išsiuntimas
nebus kolektyvinis. Jei kyla nors kokių abejonių, išsiuntimas turi būti atidėtas.

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 144
8 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

ca) kitais išimtiniais atvejais.

Or. en

Pagrindimas

Į sąrašą reiktų įtraukti nenumatytus atvejus 

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 145
8 straipsnio 3 dalis

3. Jei sprendimo grąžinti ar įsakymo išsiųsti 
vykdymas atidedamas, kaip numatyta 1 ir 2 
dalyse, atitinkamam trečiosios šalies 
piliečiui gali būti skiriami tam tikri 
įpareigojimai siekiant užkirsti kelią 
pasislėpti, pavyzdžiui, įpareigojimas 
periodiškai registruotis atitinkamoms 
institucijoms, užstatas, dokumentų 
paėmimas ar pasižadėjimas neišvykti.  

3. Jei sprendimo grąžinti ar įsakymo išsiųsti 
vykdymas atidedamas, kaip numatyta 1 ir 2 
dalyse, atitinkamam trečiosios šalies 
piliečiui gali būti skiriami tam tikri 
įpareigojimai siekiant užkirsti kelią 
pasislėpti, pavyzdžiui, įpareigojimas 
periodiškai registruotis atitinkamoms 
institucijoms, užstatas, dokumentų 
paėmimas ar pasižadėjimas neišvykti.
Sprendžiant dėl specialių įpareigojimų 
pobūdžio, atsižvelgiama į ypatingą 
pažeidžiamų asmenų padėtį.

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 146
8 straipsnio 3 dalis
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3. Jei sprendimo grąžinti ar įsakymo išsiųsti 
vykdymas atidedamas, kaip numatyta 1 ir 2 
dalyse, atitinkamam trečiosios šalies 
piliečiui gali būti skiriami tam tikri 
įpareigojimai siekiant užkirsti kelią 
pasislėpti, pavyzdžiui, įpareigojimas 
periodiškai registruotis atitinkamoms 
institucijoms, užstatas, dokumentų 
paėmimas ar pasižadėjimas neišvykti.

3. Jei sprendimo grąžinti ar įsakymo išsiųsti 
vykdymas atidedamas, kaip numatyta 1 ir 2 
dalyse, atitinkamam trečiosios šalies 
piliečiui gali būti skiriami tam tikri 
įpareigojimai, pavyzdžiui, įpareigojimas 
periodiškai registruotis atitinkamoms 
institucijoms ar pasižadėjimas neišvykti iš 
trečiosios šalies piliečio pasirinktos vietos.

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 147
9 straipsnis

9 straipsnis

Draudimas sugrįžti

Išbraukta.

1. Įsakymuose išsiųsti numatomas 
draudimas sugrįžti ne ilgesniam nei 5 metų 
laikotarpiui.
Sprendimuose grąžinti gali būti numatomas 
toks draudimas sugrįžti.
2. Draudimo sugrįžti trukmė nustatoma 
kiekvienu atveju tinkamai atsižvelgiant į 
visas susijusias aplinkybes, o ypač į šias 
aplinkybes, susijusias su atitinkamu 
trečiosios šalies piliečiu:
(a) jo atžvilgiu pirmą kartą priimtas 
įsakymas išsiųsti;
(b) jo atžvilgiu jau buvo priimtas daugiau 
nei vienas įsakymas išsiųsti;
(c) atvyko į valstybę narę draudimo sugrįžti 
laikotarpiu;
(d) kelia grėsmę viešajai tvarkai ar 
valstybės saugumui. Draudimas sugrįžti 
gali būti numatytas ilgesniam nei 5 metų 
laikotarpiui, jei atitinkamas trečiosios 
šalies pilietis kelia rimtą grėsmę viešajai 
tvarkai ar valstybės saugumui.
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3. Draudimas sugrįžti gali būti panaikintas, 
ypač esant šioms aplinkybėms, susijusioms 
su atitinkamu trečiosios šalies piliečiu: 
(a) jo atžvilgiu pirmą kartą priimtas 
sprendimas grąžinti ar įsakymas išsiųsti;
(b) prisistatė valstybės narės konsulinei 
įstaigai;
(c) padengė visas savo ankstesnės 
grąžinimo procedūros išlaidas.
4. Tam tikrais atvejais draudimo sugrįžti 
veikimas gali būti išimtinai ir laikinai 
sustabdytas.
5. 1 ir 4 dalys taikomos nepažeidžiant teisės 
prašyti suteikti prieglobstį vienoje iš 
valstybių narių.

Or. it

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 148
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Įsakymuose išsiųsti numatomas 
draudimas sugrįžti ne ilgesniam nei 5 metų 
laikotarpiui.

1. Remiantis individualiu įvertinimu,
įsakymuose išsiųsti gali būti numatomas 
draudimas sugrįžti ne ilgesniam nei 5 metų 
laikotarpiui.
Įsakymams, dėl kurių galima pateikti 
apeliaciją, turi būti pateiktas pagrindimas. 

Or. fr

Pagrindimas

Šio straipsnio Komisijos siūlomas tekstas neatitinka proporcingumo principo, nes numatomas 
sistemingas draudimas. Pakeitimu apribojama straipsnio taikymo sritis, siekiant užtikrinti, 
kad įsakymai išsiųsti būtų pagrindžiami ir būtų galima pateikti veiksmingas apeliacijas.

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 149
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Įsakymuose išsiųsti numatomas 
draudimas sugrįžti ne ilgesniam nei 5 metų 
laikotarpiui.

1. Įsakymuose išsiųsti gali būti numatomas 
draudimas sugrįžti ne ilgesniam nei 5 metų 
laikotarpiui.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 150
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Įsakymuose išsiųsti numatomas 
draudimas sugrįžti ne ilgesniam nei 5 metų 
laikotarpiui. 

1. Įsakymuose išsiųsti gali būti numatomas 
draudimas sugrįžti ne ilgesniam nei 5 metų 
laikotarpiui. 

Or. en

Pagrindimas

Įsakymuose išsiųsti bei sprendimuose grąžinti gali būti numatytas draudimas sugrįžti, tačiau 
toks draudimas neturi būti įtraukiamas savaime.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 151
9 straipsnio 1 dalis

1. Įsakymuose išsiųsti numatomas 
draudimas sugrįžti ne ilgesniam nei 5 metų 
laikotarpiui. Sprendimuose grąžinti gali būti 
numatomas toks draudimas sugrįžti.

1. Įsakymuose išsiųsti gali būti numatomas 
draudimas sugrįžti ne ilgesniam nei 5 metų 
laikotarpiui arba kol trečiosios šalies pilietis 
galės parodyti, kad jis turi galimybę įgyti 
teisę legaliai būti ES valstybėje narėje. 
Draudimas sugrįžti jokiomis aplinkybėmis 
negali pažeisti visuotinės teisės naudotis 
teise į prieglobstį ar kitų humanitarinės 
pagalbos būdų, pagal tarptautinę teisę. 
Sprendimuose grąžinti gali būti numatomas 
toks draudimas sugrįžti ilgiau nei 5 metus
tik tais atvejais, kai kyla grėsmė viešajai 
tvarkai ar valstybės saugumui.

Or. it

Pagrindimas

Būtinas paaiškinimas. 
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Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 152
9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas ir 2 pastraipa

(d) kelia grėsmę viešajai tvarkai ar 
valstybės saugumui.

(d) kelia įrodytą grėsmę viešajai tvarkai ar 
valstybės saugumui.

Draudimas sugrįžti gali būti numatytas 
ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui, jei 
atitinkamas trečiosios šalies pilietis kelia 
rimtą grėsmę viešajai tvarkai ar valstybės 
saugumui.

Draudimas sugrįžti gali būti numatytas 
ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui, jei 
atitinkamas trečiosios šalies pilietis kelia 
įrodytą rimtą grėsmę viešajai tvarkai ar 
valstybės saugumui.

Or. en

Pagrindimas

Dėl draudimo sugrįžti visuomet turi būti sprendžiama remiantis įrodyta grėsme, nepaliekant 
vietos interpretacijai 

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 153
9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas ir 2 pastraipa

(d) kelia grėsmę viešajai tvarkai ar valstybės 
saugumui. 

(d) kelia grėsmę viešajai tvarkai ar valstybės 
saugumui. 

Draudimas sugrįžti gali būti numatytas 
ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui, jei 
atitinkamas trečiosios šalies pilietis kelia 
rimtą grėsmę viešajai tvarkai ar valstybės 
saugumui.

Draudimas sugrįžti gali būti numatytas 
ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui tik tuomet, 
jei atitinkamas trečiosios šalies pilietis kelia 
rimtą grėsmę viešajai tvarkai ar valstybės 
saugumui.

Or. it

Pagrindimas

Būtinas paaiškinimas. 

Pakeitimą pateikė Mihael Brejc

Pakeitimas 154
9 straipsnio 3 dalis
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3. Draudimas sugrįžti gali būti panaikintas, 
ypač esant šioms aplinkybėms, susijusioms 
su atitinkamu trečiosios šalies piliečiu:
(a) jo atžvilgiu pirmą kartą priimtas 
sprendimas grąžinti ar įsakymas išsiųsti;
(b) prisistatė valstybės narės konsulinei 
įstaigai;
(c) padengė visas savo ankstesnės 
grąžinimo procedūros išlaidas.

Išbraukta.

Or. sl

Pagrindimas

Dėl galimybės panaikinti draudimą sugrįžti būtina spręsti kiekvienu atveju atskirai ir tokio 
panaikinimo niekuomet negali lemti galimybė padengti priemonės taikymo išlaidas, nes tokiu 
atveju nelegalaus sienų kirtimo organizatoriai bus skatinimai tiesiog reikalauti daugiau 
pinigų iš trečiųjų šalių piliečių už nelegalų sienų kirtimą, o šiais pinigais organizatoriai galės 
išpirkti visus įleidimo draudimus. Taip tik bus padidintas trečiųjų šalių piliečių išnaudojimas.

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 155
9 straipsnio 3 dalis

Draudimas sugrįžti gali būti panaikintas, 
ypač esant šioms aplinkybėms, susijusioms 
su atitinkamu trečiosios šalies piliečiu:

Draudimas sugrįžti gali būti panaikintas
visuomet, kai pabėgėlis kreipiasi dėl 
prieglobsčio ar leidimo gyventi, ar naujo 
įsikūrimo.

(a) jo atžvilgiu pirmą kartą priimtas 
sprendimas grąžinti ar įsakymas 
išsiųsti;

(b) prisistatė valstybės narės konsulinei 
įstaigai;

(c) padengė visas savo ankstesnės 
grąžinimo procedūros išlaidas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 156
9 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis
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3. Draudimas sugrįžti gali būti panaikintas, 
ypač esant šioms aplinkybėms, susijusioms 
su atitinkamu trečiosios šalies piliečiu:

3. Draudimas sugrįžti gali būti panaikintas 
bet kuriuo metu, ypač esant šioms 
aplinkybėms, susijusioms su atitinkamu 
trečiosios šalies piliečiu:

Or. fr

Pagrindimas

Aiški galimybės panaikinti draudimą sugrįžti sąsaja su grąžinimo procedūrų išlaidų 
kompensavimu gali lemti nepateisinamą diskriminaciją pasiturinčiųjų ar net nelegaliių vedlių
per sieną atžvilgiu. 
Turėtų būti galima prašyti panaikinti draudimą sugrįžti pasienio postuose ir konsulatuose 
užsienyje bei atsižvelgti į asmens gyvenimo savo kilmės valstybėje pokyčius.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 157
9 straipsnio 3 dalies ba punktas (naujas)

ba) jo gyvybei gresia pavojus dėl 
pasikeitimų šalyje, į kurią jis turi grįžti, ir 
esama persekiojimo pavojaus;
valstybės narės priimtas sprendimo 
panaikinimas galioja visoje Sąjungoje.

Or. fr

Pagrindimas

Aiški galimybės panaikinti draudimą sugrįžti sąsaja su grąžinimo procedūrų išlaidų 
kompensavimu gali lemti nepateisinamą diskriminaciją pasiturinčiųjų ar net nelegalių vedlių
per sieną atžvilgiu. 
Turėtų būti galima prašyti panaikinti draudimą sugrįžti pasienio postuose ir konsulatuose 
užsienyje bei atsižvelgti į asmens gyvenimo savo kilmės valstybėje pokyčius.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 158
9 straipsnio 3 dalies c punktas

c) padengė visas savo ankstesnės grąžinimo 
procedūros išlaidas.

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Aiški galimybės panaikinti draudimą sugrįžti sąsaja su grąžinimo procedūrų išlaidų 
kompensavimu gali lemti nepateisinamą diskriminaciją pasiturinčiųjų ar net nelegalių vedlių
per sieną atžvilgiu. 
Turėtų būti galima prašyti panaikinti draudimą sugrįžti pasienio postuose ir konsulatuose 
užsienyje bei atsižvelgti į asmens gyvenimo savo kilmės valstybėje pokyčius.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 159
9 straipsnio 3 dalies ca punktas (naujas)

ca) jo atžvilgiu gali būti taikoma įvairi 
tarptautinė apsauga dėl politinių ir (arba) 
ekonominių pasikeitimų jo kilmės šalyje 
draudimo galiojimo laiku.

Or. it

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 160
9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa (nauja)

Draudimas sugrįžti taip pat gali būti 
panaikintas, jei tam yra kitų aiškių 
priežasčių.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų visuomet būti palikta galimybė panaikinti draudimą, siekiant teigiamų pokyčių dėl 
trečiosios šalies piliečio galimybių sugrįžti į ES.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 161
9 straipsnio 4 dalis

4. Tam tikrais atvejais draudimo sugrįžti 
veikimas gali būti išimtinai ir laikinai
sustabdytas.

4. Tam tikrais atvejais draudimo sugrįžti 
veikimas gali būti sustabdytas, kai nebėra 
grėsmės viešajai tvarkai ar valstybės 
saugumui.
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Or. it

Pagrindimas

Tokia formuluotė geriau atitinka direktyvos tikslus.

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 162
9 straipsnio 4 dalis

4. Tam tikrais atvejais draudimo sugrįžti 
veikimas gali būti išimtinai ir laikinai 
sustabdytas.

4. Tam tikrais atvejais draudimo sugrįžti 
veikimas gali būti išimtinai ir laikinai 
sustabdytas arba visai panaikintas. 

Or. en

Pagrindimas

Reikia paminėti galimybę visai panaikinti draudimą sugrįžti.

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 163
9 straipsnio 5 dalis

5. 1 ir 4 dalys taikomos nepažeidžiant teisės 
prašyti suteikti prieglobstį vienoje iš 
valstybių narių.

5. 1 ir 4 dalys taikomos nepažeidžiant teisės 
prašyti suteikti prieglobstį ar kreiptis dėl 
leidimo gyventi vienoje iš valstybių narių. 
Trečiosios šalies piliečiui kreipiantis dėl 
prieglobsčio, nebus atsižvelgiama į faktą, 
kad jo atžvilgiu priimtas draudimas 
sugrįžti.

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 164
9 straipsnio 5 dalis
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5. 1 ir 4 dalys taikomos nepažeidžiant teisės 
prašyti suteikti prieglobstį vienoje iš 
valstybių narių.

5. 1 ir 4 dalys taikomos nepažeidžiant teisės 
prašyti suteikti prieglobstį ar tarptautinę 
apsaugą vienoje iš valstybių narių.

Or. it

Pagrindimas

Tokia formuluotė geriau atitinka direktyvos tikslus.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 165
10 straipsnio 1 dalis

1. Jei valstybės narės taiko prievartos 
priemones siekdamos išsiųsti trečiosios 
šalies pilietį, nesutinkantį su išsiuntimu, šios 
priemonės turi būti proporcingos ir neviršyti 
būtinų prievartos ribų. Šios priemonės 
taikomos remiantis pagrindinėmis teisėmis ir 
gerbiant atitinkamo trečiosios šalies piliečio 
orumą.

1. Jei valstybės narės, kaip paskutinę 
priemonę, privalo taikyti prievartos 
priemones siekdamos išsiųsti trečiosios 
šalies pilietį, nesutinkantį su išsiuntimu, šios 
priemonės turi būti proporcingos ir neviršyti 
būtinų prievartos ribų. Trečiosios šalies 
piliečio, kurio atžvilgiu vykdoma išsiuntimo 
procedūra, ir saugumo agentų, kurie vykdo 
šį išsiuntimą, interesų labui, šios prievartos
priemonės taikomos remiantis pagrindinėmis 
teisėmis ir gerbiant atitinkamo trečiosios 
šalies piliečio orumą ir laikantis 2004 m. 
spalio 20-22 d. Europos Tarybos Ministrų 
Komiteto patvirtintų 20 gairių dėl 
grąžinimo.

Or. fr

Pagrindimas

Jokiomis aplinkybėmis jėgos naudojimas negali būti sistemingas. Be to, jei išsiuntimo 
operacijų metu nuolat bus stipriai pažeidinėjamos žmogaus teisės, remiantis JT ir Europos
Vadovų Tarybos dokumentais, turėtų būti sukurtas Europos elgesio kodeksas dėl institucijų, 
atsakingų už išsiuntimų vykdymą, jėgos naudojimo.
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Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 166
10 straipsnio 1 dalis

1. Jei valstybės narės taiko prievartos 
priemones siekdamos išsiųsti trečiosios 
šalies pilietį, nesutinkantį su išsiuntimu, šios 
priemonės turi būti proporcingos ir neviršyti 
būtinų prievartos ribų. Šios priemonės 
taikomos remiantis pagrindinėmis teisėmis ir 
gerbiant atitinkamo trečiosios šalies piliečio 
orumą. 

1. Jei valstybės narės taiko prievartos 
priemones siekdamos išsiųsti trečiosios 
šalies pilietį, nesutinkantį su išsiuntimu, šios 
priemonės turi būti proporcingos ir be jėgos 
panaudojimo. Šios priemonės taikomos 
remiantis pagrindinėmis teisėmis ir gerbiant 
atitinkamo trečiosios šalies piliečio, kuris 
visais atvejais tinkamu metu bus išsamiai 
informuojamas apie išsiuntimo procedūras, 
susitarimus, maršrutą ir kryptį, orumą.

Or. it

Pagrindimas

Tokia formuluotė geriau atitinka direktyvos tikslus.

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 167
10 straipsnio 1 dalis

1. Jei valstybės narės taiko prievartos 
priemones siekdamos išsiųsti trečiosios 
šalies pilietį, nesutinkantį su išsiuntimu, šios 
priemonės turi būti proporcingos ir neviršyti 
būtinų prievartos ribų. Šios priemonės 
taikomos remiantis pagrindinėmis teisėmis ir 
gerbiant atitinkamo trečiosios šalies piliečio 
orumą.

1. Jei valstybės narės taiko prievartos 
priemones siekdamos išsiųsti trečiosios 
šalies pilietį, nesutinkantį su išsiuntimu, šios 
priemonės turi būti proporcingos ir neviršyti 
būtinų prievartos ribų. Šios priemonės 
taikomos remiantis pagrindinėmis teisėmis ir 
gerbiant atitinkamo trečiosios šalies piliečio 
orumą. Prievartos priemonės turi būti 
naudojamos tik kaip paskutinė galimybė ir 
turi būti vengiama jas naudoti išsisiunčiant 
pažeidžiamus asmenis. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 168
10 straipsnio 1 dalis
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1. Jei valstybės narės taiko prievartos 
priemones siekdamos išsiųsti trečiosios 
šalies pilietį, nesutinkantį su išsiuntimu, šios 
priemonės turi būti proporcingos ir neviršyti 
būtinų prievartos ribų. Šios priemonės 
taikomos remiantis pagrindinėmis teisėmis ir 
gerbiant atitinkamo trečiosios šalies piliečio 
orumą.

1. Jei valstybės narės taiko prievartos 
priemones siekdamos išsiųsti trečiosios 
šalies pilietį, nesutinkantį su išsiuntimu, šios 
priemonės turi būti proporcingos ir neviršyti 
būtinų prievartos ribų. Šios priemonės 
taikomos remiantis pagrindinėmis teisėmis ir 
gerbiant atitinkamo trečiosios šalies piliečio 
orumą ir tokios priemonės turi būti atskirai 
ir nepriklausomai prižiūrimos.

Or. en

Pagrindimas

Jei naudojama jėga, atskiri ir nepriklausomi patikrinimai turi būti paminėti atskirai.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 169
10 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Išsiuntimo operacijas vykdo tokioms 
operacijoms apmokyti pareigūnai, 
laikydamiesi aiškių teisinių pagrindų, kur 
išsamiai numatytos priemonės ir sąlygos, 
kurioms esant galima naudoti prievartos 
priemones. Į tokias priemones jokiomis 
aplinkybėmis negali būti įtraukiamas 
dalinis ar visiškas kvėpavimo takų 
užkimšimas, dėl kurio gali įvykti asfikcija.

Or. fr

Pagrindimas

Išsiuntimą atliekančių pareigūnų ir išsiunčiamų asmenų interesų labui yra būtinas tinkamas 
mokymas ir nustatytos aiškios taisyklės.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 170
10 straipsnio 1b dalis (nauja)
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1b. Valstybės narės, siekdamos išvengti 
kolektyvinių išsiuntimų, turėtų patvirtinti 
bendrą priežiūros mechanizmą pagal
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 19 straipsnį dėl perkėlimo, 
išsiuntimo ar išdavimo ir Europos žmogaus 
teisių konvencijos 4 protokolo 4 straipsnį, 
kuriuose tokie išsiuntimai draudžiami, ypač 
rengiant grupinius skrydžius.

Or. fr

Pagrindimas

Bendro išsiuntimo operacijų priežiūros mechanizmo įkūrimas praktiškai prisidėtų prie 
valstybių narių deklaruojamo siekio gerbti savo įsipareigojimus pagal Europos žmogaus 
teisių konvenciją vykdant grąžinimo procedūrą.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan ir Martine Roure

Pakeitimas 171
10 straipsnio 1c dalis (nauja)

1c. Valstybės narės užtikrina, kad 
grąžinimo procese ir ypač išsiuntimo 
operacijų metu dalyvautų NVO.

Or. fr

Pagrindimas

NVO organizacijų dalyvavimas grąžinimo procese būtų valstybių narių siekio užtikrinti, kad 
išsiunčiami asmenys grąžinami nepažeidžiant jų orumo ir pagal atitinkamas tarptautines 
konvencijas; NVO darbas yra labai svarbus tinkamam procedūros vykdymui ir trečiųjų šalių 
piliečiams, kurių problemas NVO žino geriausiai ir gali padėti jas išspręsti.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 172
10 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės, išsiųsdamos asmenis, 
atsižvelgia į Bendrąsias gaires dėl jungtinio 
išsiuntimo oro transportu saugos nuostatų, 
pridėtas prie Sprendimo 2004/573/EB.

2. Valstybės narės, išsiųsdamos asmenis, 
atsižvelgia į Bendrąsias gaires dėl jungtinio 
išsiuntimo oro transportu saugos nuostatų, 
pridėtas prie Sprendimo 2004/573/EB, ir
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vengia kolektyvinio išsiuntimo ir
procedūrų, kurios taikomos neva atskirų 
asmenų išsiuntimui, tačiau iš tikro yra 
taikomos kolektyiai.

Or. it

Pagrindimas

Tokia formuluotė geriau atitinka direktyvos tikslus.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 173
10 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Kai, atsižvelgiant į grįžtančiojo naują 
socialinę ir ekonominę integraciją kilmės 
šalyje, priimamas sprendimas išsiųsti, 
Komisija parengia ad hoc 
bendradarbiavimo planą, dėl kurio 
susitariama su kiekviena trečiąja šalimi ir 
kuriame deramai atsižvelgiama į 
pagrindines grįžtančiojo teises.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant sukonkretinti ES grąžinimo politiką.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 174
11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Sprendimai grąžinti ir įsakymai išsiųsti 
priimami raštu.

1. Sprendimai grąžinti ir įsakymai išsiųsti 
priimami raštu per protingą laikotarpį nuo 
teisminių institucijų sprendimo priėmimo ir 
visais atvejais dalyvaujant trečiosios šalies 
piliečio gynėjui. 

Or. it
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Pagrindimas

Siekiant sukonkretinti ES grąžinimo politiką.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan ir Martine Roure

Pakeitimas 175
11 straipsnio 1 dalis

1. Sprendimai grąžinti ir įsakymai išsiųsti 
priimami raštu. 

1. Sprendimai grąžinti ir įsakymai išsiųsti 
priimami raštu trečiosios šalies piliečiui 
suprantama kalba.

Valstybės narės užtikrina, kad sprendime ir 
(ar) įsakyme būtų nurodyti faktiniai ir 
teisiniai motyvai ir kad atitinkamam 
trečiosios šalies piliečiui raštu būtų suteikta 
informacija dėl galimų teisinių teisės 
gynimo būdų.

Valstybės narės užtikrina, kad sprendime ir 
(ar) įsakyme būtų nurodyti faktiniai ir 
teisiniai motyvai ir kad atitinkamam 
trečiosios šalies piliečiui raštu būtų suteikta 
informacija dėl galimų teisinių teisės 
gynimo būdų.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti deramą procedūros atlikimą, būtina, kad su sprendimu grąžinti ir (arba) su 
įsakymu išsiųsti susijęs asmuo galėtų suprasti jo atžvilgiu priimtą sprendimą. (Likusioji 
pagrindimo dalis neturi įtakos anglų k. vertimui).

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 176
11 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

1. Sprendimai grąžinti ir įsakymai išsiųsti 
priimami raštu. 

1. Sprendimai grąžinti, įsakymai išsiųsti ir
draudimai sugrįžti priimami raštu
susijusiam trečiosios šalies piliečiui 
suprantama kalba. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 177
11 straipsnio 1 dalis

1. Sprendimai grąžinti ir įsakymai išsiųsti 
priimami raštu. 

1. Sprendimai grąžinti ir įsakymai išsiųsti 
priimami ir pateikiami raštu su sprendimu 
ir įsakymu susijusiam asmeniui 
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suprantama kalba. 
Valstybės narės užtikrina, kad sprendime ir 
(ar) įsakyme būtų nurodyti faktiniai ir 
teisiniai motyvai ir kad atitinkamam
trečiosios šalies piliečiui raštu būtų suteikta 
informacija dėl galimų teisinių teisės 
gynimo būdų.

Valstybės narės užtikrina, kad sprendime ir 
(ar) įsakyme būtų nurodyti faktiniai ir 
teisiniai motyvai ir kad atitinkamas
trečiosios šalies pilietis raštu gautų 
informaciją dėl galimų teisinių teisės 
gynimo būdų.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad rimtas pasekmes asmeniui turintys sprendimai grąžinti ar įsakymai išsiųsti būtų 
pateikiami tam asmeniui suprantama kalba. 

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 178
11 straipsnio 2 dalis

2. Esant prašymui valstybės narės užtikrina 
pagrindinių sprendimo grąžinti ir (ar) 
įsakymo išsiųsti aspektų vertimą žodžiu ar 
raštu į kalbą, kurią pagrįstai turėtų suprasti 
trečiosios šalies pilietis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atlikus 11 straipsnio 1 dalies pakeitimus, šio straipsnio 2 dalis nebereikalinga.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 179
11 straipsnio 2 dalis

2. Esant prašymui valstybės narės užtikrina 
pagrindinių sprendimo grąžinti ir (ar) 
įsakymo išsiųsti aspektų vertimą žodžiu ar 
raštu į kalbą, kurią pagrįstai turėtų suprasti
trečiosios šalies pilietis.

2. Esant prašymui valstybės narės užtikrina 
sprendimo grąžinti ir (ar) įsakymo išsiųsti 
vertimą žodžiu ar raštu į kalbą, kurią
trečiosios šalies pilietis arba jo gynėjas
supranta.

Or. it



AM\630827LT.doc 63/84 PE 378.672v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sąžiningai vykdomas teisines procedūras, šios apsaugos priemonės yra 
būtinos.

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek
Pakeitimas 180

11 straipsnio 2 dalis

2. Esant prašymui valstybės narės užtikrina 
pagrindinių sprendimo grąžinti ir (ar)
įsakymo išsiųsti aspektų vertimą žodžiu ar 
raštu į kalbą, kurią pagrįstai turėtų suprasti
trečiosios šalies pilietis.

2. Valstybės narės užtikrina sprendimo 
grąžinti, įsakymo išsiųsti ir (ar) draudimo 
sugrįžti vertimą žodžiu ar raštu į kalbą, kurią
supranta trečiosios šalies pilietis.

Or. enPakeitimą pateikė Adeline HazanPakeitimas 181
11 straipsnio 2 dalis

2. Esant prašymui valstybės narės užtikrina 
pagrindinių sprendimo grąžinti ir (ar) 
įsakymo išsiųsti aspektų vertimą žodžiu ar 
raštu į kalbą, kurią pagrįstai turėtų suprasti
trečiosios šalies pilietis.

2. Valstybės narės užtikrina pagrindinių 
sprendimo grąžinti ir (ar) įsakymo išsiųsti 
aspektų vertimą žodžiu ar raštu į kalbą, kurią
supranta trečiosios šalies pilietis.

Or. fr

Pagrindimas

Pagrindinių sprendimo grąžinti ir (ar) įsakymo išsiųsti aspektų vertimas žodžiu ar raštu turi 
būti pateikiamas sistemingai, o ne tik pateikus prašymą: tai yra būtina užtikrinant, kad visos 
apeliacijos būtų veiksmingos ir kad trečiosios šalies pilietis būtų išsamiai informuotas apie jo 
atžvilgiu priimto sprendimo priežastis ir procedūras, kurių jam reikia laikytis.

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-PlasschaertPakeitimas 182
11 straipsnio 1 dalis

2. Esant prašymui valstybės narės užtikrina 
pagrindinių sprendimo grąžinti ir (ar) 
įsakymo išsiųsti aspektų vertimą žodžiu ar 
raštu į kalbą, kurią pagrįstai turėtų suprasti 
trečiosios šalies pilietis.    

2. Valstybės narės užtikrina pagrindinių 
sprendimo grąžinti ir (ar) įsakymo išsiųsti 
aspektų vertimą žodžiu ar raštu į kalbą, kurią
pagrįstai turėtų suprasti trečiosios šalies 
pilietis.

Or. en
Pakeitimą pateikė Adeline Hazan
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Pakeitimas 183
12 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamas 
trečiosios šalies pilietis turėtų teisę kreiptis į 
teismą siekdamas apskųsti ar peržiūrėti 
sprendimą grąžinti ir (ar) įsakymą išsiųsti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkamas trečiosios šalies pilietis turėtų 
teisę kreiptis į teismą siekdamas apskųsti ar 
peržiūrėti sprendimą grąžinti, įsakymą 
išsiųsti, tolimesnio sulaikymo sprendimą ar 
draudimą sugrįžti.

Or. fr

Pagrindimas

Visi sulaikyti asmenys turėtų turėti teisę pateikti apeliaciją, kurios pagrindu teismas turėtų 
nustatyti, ar jo sulaikymas yra teisėtas, ir nurodyti tokį asmenį paleisti, jei toks sulaikymas 
yra neteisėtas.
Taip pat, turėtų būti galima pateikti apeliaciją dėl draudimo sugrįžti, atsižvelgiant į tokio 
draudimo itin reikšmingas pasekmes.

Pakeitimą pateikė Giusto CataniaPakeitimas 184
12 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkamas trečiosios šalies pilietis turėtų 
teisę kreiptis į teismą siekdamas apskųsti ar 
peržiūrėti sprendimą grąžinti ir (ar) įsakymą 
išsiųsti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad atitinkami
trečiosios šalies piliečiai turėtų teisę kreiptis 
į teismą siekdami apskųsti ar peržiūrėti 
sprendimą grąžinti ir (ar) įsakymą išsiųsti. 

Or. it

Pagrindimas

Patobulintas tekstas.

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 185
12 straipsnio 2 dalis

2. Kai trečiosios šalies pilietis kreipiasi į 
teismą, sprendimo grąžinti ar įsakymo 
išsiųsti vykdymas turėtų būti sustabdytas
arba šiam asmeniui turėtų būti suteikta 
teisė prašyti sustabdyti vykdymą; tokiu 
atveju sprendimo grąžinti ar įsakymo 
išsiųsti vykdymas atidedamas tol, kol jis 

2. Kreipiantis į teismą, sprendimo grąžinti ar 
įsakymo išsiųsti vykdymas sustabdomas.



AM\630827LT.doc 65/84 PE 378.672v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

patvirtinamas, arba sprendimas ar 
įsakymas daugiau nebesaistomas teisės 
gynimo priemonės, dėl kurios buvo 
sustabdytas jo vykdymas.

Or. en

Pagrindimas

Kreipiantis į teismą, sprendimo grąžinti ar įsakymo išsiųsti vykdymas sustabdomas, siekiant 
sumažinti sprendimo grąžinti neigiamą poveikį bei papildomas išlaidas, jei toks sprendimas 
panaikinamas.

Pakeitimą pateikė Mihael BrejcPakeitimas 186
12 straipsnio 2 dalis

2. Kai trečiosios šalies pilietis kreipiasi į 
teismą, sprendimo grąžinti ar įsakymo 
išsiųsti vykdymas turėtų būti sustabdytas 
arba šiam asmeniui turėtų būti suteikta teisė 
prašyti sustabdyti vykdymą; tokiu atveju 
sprendimo grąžinti ar įsakymo išsiųsti 
vykdymas atidedamas tol, kol jis 
patvirtinamas, arba sprendimas ar įsakymas 
daugiau nebesaistomas teisės gynimo 
priemonės, dėl kurios buvo sustabdytas jo 
vykdymas. 

2. Kai trečiosios šalies pilietis pradeda 
apeliacijos procedūrą pagal šios direktyvos 
6 straipsnį, sprendimo grąžinti ar įsakymo 
išsiųsti vykdymas turėtų būti sustabdytas 
arba šiam asmeniui turėtų būti suteikta teisė 
prašyti sustabdyti vykdymą; tokiu atveju 
sprendimo grąžinti ar įsakymo išsiųsti 
vykdymas atidedamas tol, kol jis 
patvirtinamas, arba sprendimas ar įsakymas 
daugiau nebesaistomas teisės gynimo 
priemonės, dėl kurios buvo sustabdytas jo 
vykdymas.

Or. sl

Pagrindimas

12 straipsnio pakeitimai atitinka 6 ir 7 straipsnių pakeitimus. Reikia atsižvelgti į ES teisės 
aktų nuoseklumą. Šengeno sienų kodekso 13 straipsnyje numatomas atsisakymas įleisti ir 
nurodoma, kad apeliacijos procedūra netrukdo atsisakyti įleisti. Tai reiškia, kad trečiosios 
šalies pilietis, kuris neatitinka įleidimo sąlygų ir yra valstybės narės teritorijoje, neturi teisės 
būti įleistas ir jo apeliacija negali atidėti procedūros vykdymo. Siūlomoje 12 straipsnio 2 
dalyje numatoma, kad trečiųjų šalių piliečiai, kurie nelegaliai patenka į valstybę, neatitinka
įleidimo sąlygų ir būna valstybės narės teritorijoje, galėtų atidėti išsiuntimo procedūrą, 
pateikdami apeliaciją. Teisiškai kalbama apie tą pačią trečiųjų šalių piliečių, kurie neatitinka 
įleidimo sąlygų ir yra valstybės narės teritorijoje, kategoriją, tačiau ji vertinama visiškai 
skirtingai. Be to, šis pasiūlymas skatintų nelegalų sienų kirtimą, nes tokie asmenys turėtų 
daugiau teisių ir daugiau galimybių pažeisti procedūras, siekdami nelegaliai patekti į norimą
valstybę.
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Pakeitimą pateikė Giusto Catania
Pakeitimas 187

12 straipsnio 2 dalis

2. Kai trečiosios šalies pilietis kreipiasi į 
teismą, sprendimo grąžinti ar įsakymo 
išsiųsti vykdymas turėtų būti sustabdytas 
arba šiam asmeniui turėtų būti suteikta 
teisė prašyti sustabdyti vykdymą; tokiu 
atveju sprendimo grąžinti ar įsakymo išsiųsti 
vykdymas atidedamas tol, kol jis 
patvirtinamas, arba sprendimas ar įsakymas 
daugiau nebesaistomas teisės gynimo 
priemonės, dėl kurios buvo sustabdytas jo 
vykdymas.

2. Kai trečiosios šalies pilietis kreipiasi į 
teismą, sprendimo grąžinti ar įsakymo 
išsiųsti vykdymas iškart sustabdomas; tokiu 
atveju sprendimo grąžinti ar įsakymo išsiųsti 
vykdymas atidedamas tol, kol jis 
patvirtinamas, arba sprendimas ar įsakymas 
daugiau nebesaistomas teisės gynimo 
priemonės, dėl kurios buvo sustabdytas jo 
vykdymas. 

Or. it

Pagrindimas

Patobulintas tekstas.

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 188
12 straipsnio 2a dalis (nauja)

? 2a. Įsakymuose dėl laikinosios globos 
pateikiamos faktinės ir teisinės priežastys ir 
tokie įsakymai išleidžiami atskirai nuo 
grąžinimo ir išsiuntimo sprendimų.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra bendras viešojo administravimo standartas, kuriuo išvengiama savavališkų įsakymų ir 
automatinio išleidimo.

Pakeitimą pateikė Mihael Brejc
Pakeitimas 189

12 straipsnio 2a dalis (nauja)
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2a Trečiųjų šalių piliečių apeliacijos 
procedūra pagal šios direktyvos 7 straipsnį 
nesustabdo sprendimo išsiųsti 
įgyvendinimo.

Or. sl

Pagrindimas

12 straipsnio pakeitimai atitinka 6 ir 7 straipsnių pakeitimus. Reikia atsižvelgti į ES teisės 
aktų nuoseklumą. Šengeno sienų kodekso 13 straipsnyje numatomas atsisakymas įleisti ir 
nurodoma, kad apeliacijos procedūra netrukdo atsisakyti įleisti. Tai reiškia, kad trečiosios 
šalies pilietis, kuris neatitinka įleidimo sąlygų ir yra valstybės narės teritorijoje, neturi teisės 
būti įleistas ir jo apeliacija negali atidėti procedūros vykdymo. Siūlomoje 12 straipsnio 2 
dalyje numatoma, kad trečiųjų šalių piliečiai, kurie nelegaliai patenka į valstybę, neatitinka 
įleidimo sąlygų ir būna valstybės narės teritorijoje, galėtų atidėti išsiuntimo procedūrą, 
pateikdami apeliaciją. Teisiškai kalbama apie tą pačią trečiųjų šalių piliečių, kurie neatitinka 
įleidimo sąlygų ir yra valstybės narės teritorijoje, kategoriją, tačiau ji vertinama visiškai 
skirtingai. Be to, šis pasiūlymas skatintų nelegalų sienų kirtimą, nes tokie asmenys turėtų 
daugiau teisių 

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 190
12 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkamam trečiosios šalies piliečiui būtų
suteikta galimybė gauti teisinę konsultaciją, 
turėti gynėją ir, jei reikia, gauti lingvistinę 
pagalbą. Asmenys, neturintys pakankamai 
lėšų, turi gauti nemokamą teisinę pagalbą, 
jei tai reikalinga užtikrinti efektyvią teisę 
kreiptis į teismą.

3. Valstybės narės būtinai užtikrina, kad yra 
parengtos būtinos procedūros, dėl kurių 
atitinkamas trečiosios šalies pilietis turi
galimybę gauti teisinę konsultaciją, turėti 
gynėją ir, jei reikia, gauti lingvistinę 
pagalbą. Asmenys, neturintys pakankamai 
lėšų, turi gauti nemokamą teisinę pagalbą, 
jei tai reikalinga užtikrinti efektyvią teisę 
kreiptis į teismą.

Or. it

Pagrindimas

Patobulintas tekstas.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan
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Pakeitimas 191
12 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkamam trečiosios šalies piliečiui būtų 
suteikta galimybė gauti teisinę konsultaciją, 
turėti gynėją ir, jei reikia, gauti lingvistinę 
pagalbą. Asmenys, neturintys pakankamai 
lėšų, turi gauti nemokamą teisinę pagalbą,
jei tai reikalinga užtikrinti efektyvią teisę 
kreiptis į teismą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkamam trečiosios šalies piliečiui būtų 
suteikta galimybė gauti teisinę konsultaciją, 
turėti gynėją ir gauti lingvistinę pagalbą. 
Asmenys, neturintys pakankamai lėšų, turi 
gauti nemokamą teisinę pagalbą.

Or. fr

Pagrindimas

Asmenys, neturintys pakankamai lėšų, turi gauti pagalbą, kad padengtų teisines išlaidas, 
nepriklausomai nuo reikalingumo. Atsižvelgiant į visus nenumatytus atvejus tokių procedūrų 
metu, iš tikrųjų negalima nustatyti tokios finansinės paramos reikalingumo. Todėl jei asmuo 
neturi pakankami lėšų, jis turi savaime gauti teisę į teisinę pagalbą. 

Pakeitimą pateikė Adeline HazanPakeitimas 192
12 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Valstybės narės imasi priemonių dėl 
trečiųjų šalių piliečių, kurių apeliacijos 
patenkinamos, naujos integracijos.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad apeliacijos būtų sėkmingos, nepaisant jų nestabdomojo pobūdžio, 
svarbu užtikrinti, kad asmenys, kurių apeliacijos dėl įsakymo išsiųsti yra sėkmingos, galėtų 
būti grąžinti į susijusią valstybę narę, deramai atsižvelgiant į negrąžinimo teisę.

Pakeitimą pateikė Giusto CataniaPakeitimas 193
13 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad trečiųjų 
šalių piliečiams, kurių atžvilgiu priimto 
sprendimo grąžinti vykdymas buvo atidėtas 
ar kurie negali būti išsiųsti dėl šios 
direktyvos 8 straipsnyje nurodytų priežasčių, 
būtų suteiktos ne mažiau palankios buvimo 
sąlygos, nei numatyta Direktyvos 2003/9/EB 

1. Valstybės narės užtikrina, kad trečiųjų 
šalių piliečiams, kurių atžvilgiu priimto 
sprendimo grąžinti vykdymas buvo atidėtas 
ar kurie negali būti išsiųsti dėl šios 
direktyvos 8 straipsnyje nurodytų priežasčių, 
būtų suteiktos ne mažiau palankios buvimo 
sąlygos, nei numatyta Direktyvos 2003/9/EB 
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7–10, 15 ir 17–20 straipsniuose. 7–10, 15 ir 17–20 straipsniuose; į tokias 
sąlygas neįtraukiamas judėjimo laisvės 
atėmimas arba administracinis sulaikymas.

Or. it

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert
Pakeitimas 194

13 straipsnio 1 dalis

Valstybės narės užtikrina, kad trečiųjų šalių 
piliečiams, kurių atžvilgiu priimto 
sprendimo grąžinti vykdymas buvo atidėtas 
ar kurie negali būti išsiųsti dėl šios 
direktyvos 8 straipsnyje nurodytų priežasčių, 
būtų suteiktos ne mažiau palankios buvimo 
sąlygos, nei numatyta Direktyvos 2003/9/EB 
7–10, 15 ir 17–20 straipsniuose

Valstybės narės užtikrina, kad trečiųjų šalių 
piliečiams, kurių atžvilgiu priimto 
sprendimo grąžinti vykdymas buvo atidėtas 
ar kurie negali būti išsiųsti dėl šios 
direktyvos 8 straipsnyje nurodytų priežasčių, 
būtų suteiktos ne mažiau palankios buvimo 
sąlygos, nei numatyta Direktyvos 2003/9/EB 
7–10, 15 ir 17–20 straipsniuose. Tokios 
pačios sąlygos taikomos trečiųjų šalių 
piliečiams savanoriško išvykimo laikotarpiu 
ir trečiųjų šalių piliečiams, kurie laukia 
apeliacijos procedūrų.

Or. en

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan
Pakeitimas 195

13 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad trečiųjų 
šalių piliečiams, kurių atžvilgiu priimto 
sprendimo grąžinti vykdymas buvo atidėtas 
ar kurie negali būti išsiųsti dėl šios 
direktyvos 8 straipsnyje nurodytų priežasčių, 
būtų suteiktos ne mažiau palankios buvimo 
sąlygos, nei numatyta Direktyvos 2003/9/EB 
7–10, 15 ir 17–20 straipsniuose.

(Neturi įtakos anglų k. vertimui.).

Or. fr

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 196
13 straipsnio 2 dalis
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2. Valstybės narės 1 dalyje minėtiems 
asmenims turi pateikti rašytinį patvirtinimą, 
kad sprendimo grąžinti vykdymas buvo 
atidėtas tam tikram laikotarpiui arba kad 
įsakymas išsiųsti laikinai nebus vykdomas.

2. Valstybės narės 1 dalyje minėtiems 
asmenims turi pateikti rašytinį patvirtinimą 
susijusiam asmeniui ar jo gynėjui
suprantama kalba, kad sprendimo grąžinti 
vykdymas buvo atidėtas tam tikram 
laikotarpiui arba kad įsakymas išsiųsti 
laikinai nebus vykdomas.

Or. it

Pakeitimą pateikė Adeline HazanPakeitimas 197
13 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės 1 dalyje minėtiems 
asmenims turi pateikti rašytinį patvirtinimą, 
kad sprendimo grąžinti vykdymas buvo 
atidėtas tam tikram laikotarpiui arba kad 
įsakymas išsiųsti laikinai nebus vykdomas.

2. Valstybės narės 1 dalyje minėtiems 
asmenims turi pateikti rašytinį patvirtinimą 
jiems suprantama kalba, kad sprendimo 
grąžinti vykdymas buvo atidėtas tam tikram 
laikotarpiui arba kad įsakymas išsiųsti 
laikinai nebus vykdomas.

Or. fr

Pagrindimas

Tas pats pagrindimas, kaip ir 11 straipsnio 1 dalies pakeitimui.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan

Pakeitimas 198
IV skyriaus antraštinė dalis

LAIKINOJI GLOBA SIEKIANT IŠSIŲSTI SULAIKYMAS SIEKIANT IŠSIŲSTI

Or. fr

Pagrindimas

Tas pats pagrindimas, kaip ir 1 pakeitimui.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan
Pakeitimas 199

14 straipsnio antraštinė dalis
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Laikinoji globa Sulaikymas

Or. fr

Pagrindimas

Tas pats pagrindimas, kaip ir 1 pakeitimo.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 200
14 straipsnis

Laikinoji globa
1. Kai yra rimtas pagrindas manyti, kad yra 
tikimybė pasislėpti ir kai nepakaktų taikyti 
švelnesnių prievartos priemonių, tokių kaip 
įpareigojimas periodiškai registruotis 
atitinkamoms institucijoms, užstatas, 
dokumentų paėmimas, pasižadėjimas 
neišvykti ar kitos priemonės siekiant 
užkirsti kelią tokiai tikimybei, valstybė narė 
trečiosios šalies piliečiui, kurio atžvilgiu yra 
ar bus priimtas įsakymas išsiųsti ar 
sprendimas grąžinti, nustato laikinąją 
globą. 

Iš trečiųjų šalių piliečių, kaip ir iš 
Bendrijos piliečių, negali būti atimta jų 
asmeninė laisvė ar jiems paskirta globos 
bausmė už administracinius nusižengimus. 
Trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu gali būti 
paskirta laikinoji globa tik tuomet, jei jų 
atžvilgiu vykdomos teisinės procedūros dėl 
Europos Sąjungos teritorijoje padarytų 
nusikaltimų ir tik tokių pačių teisinių ir 
procedūrinių garantijų pagrindu, koks yra 
taikomas Europos Sąjungos piliečiams.

2. Įsakymus dėl laikinosios globos priima 
teisminės institucijos. Skubiais atvejais 
administracinės institucijos gali juos 
priimti, tačiau teisminės institucijos per 72 
valandas pradėjus taikyti laikinąją globą 
turi patvirtinti įsakymą dėl laikinosios 
globos. 
3. Teisminės institucijos ne mažiau kaip 
vieną kartą per mėnesį peržiūri įsakymus 
dėl laikinosios globos.
4. Teisminės institucijos gali pratęsti 
laikinąją globą ne ilgiau nei šešiems 
mėnesiams.

Or. it
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Pagrindimas

Šiuo metu trečiųjų šalių piliečiai neturi tokių pačių teisinių garantijų, kokias turi Bendrijos 
piliečiai. Būtina ištaisyti šį skirtumą.

Pakeitimąpateikė Edith Mastenbroek
Pakeitimas 201

14 straipsnio 1 dalis

1. Kai yra rimtas pagrindas manyti, kad yra 
tikimybė pasislėpti ir kai nepakaktų taikyti 
švelnesnių prievartos priemonių, tokių kaip 
įpareigojimas periodiškai registruotis 
atitinkamoms institucijoms, užstatas, 
dokumentų paėmimas, pasižadėjimas 
neišvykti ar kitos priemonės siekiant užkirsti 
kelią tokiai tikimybei, valstybė narė 
trečiosios šalies piliečiui, kurio atžvilgiu yra 
ar bus priimtas įsakymas išsiųsti ar 
sprendimas grąžinti, nustato laikinąją 
globą.

1. Valstybės narės gali sulaikyti trečiosios 
šalies pilietį išsiuntimo tikslu tik tokiu 
atveju, jei tokio asmens atžvilgiu yra 
priimtas išsiuntimo įsakymas arba 
sprendimas grąžinti ir jei kompetentinga 
teisminė ar administracinė institucija 
nustato rimtą pagrindą manyti, kad yra 
tikimybė pasislėpti ir kai nepakaktų taikyti 
švelnesnių prievartos priemonių, tokių kaip 
įpareigojimas periodiškai registruotis 
atitinkamoms institucijoms, užstatas, 
dokumentų paėmimas, pasižadėjimas 
neišvykti ar kitos priemonės siekiant užkirsti 
kelią tokiai tikimybei. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan
Pakeitimas 202

14 straipsnio 1 dalis

1. Kai yra rimtas pagrindas manyti, kad yra 
tikimybė pasislėpti ir kai nepakaktų taikyti 
švelnesnių prievartos priemonių, tokių kaip 
įpareigojimas periodiškai registruotis 
atitinkamoms institucijoms, užstatas, 
dokumentų paėmimas, pasižadėjimas 
neišvykti ar kitos priemonės siekiant užkirsti 
kelią tokiai tikimybei, valstybė narė 
trečiosios šalies piliečiui, kurio atžvilgiu yra 
ar bus priimtas įsakymas išsiųsti ar 
sprendimas grąžinti, nustato laikinąją 
globą.

1. Kai kompetentinga teisminė ar 
administracinė institucija nutaria, kad yra 
rimtas pagrindas manyti, kad yra tikimybė 
pasislėpti ir kai nepakaktų taikyti švelnesnių 
prievartos priemonių, tokių kaip 
įpareigojimas periodiškai registruotis 
atitinkamoms institucijoms, užstatas, 
dokumentų paėmimas, pasižadėjimas 
neišvykti ar kitos priemonės siekiant užkirsti 
kelią tokiai tikimybei, valstybė narė 
trečiosios šalies pilietį, kurio atžvilgiu yra 
priimtas įsakymas išsiųsti ar sprendimas 
grąžinti, gali sulaikyti.

Or. fr
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Pagrindimas

Tas pats pagrindimas, kaip ir 1 pakeitimui.
Kadangi šiuo sprendimu asmeniui atimama laisvė, būtina, kad tokį sprendimą priimtų 
išskirtinai teisminė ar kompetentinga administracinė institucija.

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-PlasschaertPakeitimas 203
14 straipsnio 1 dalis

1. Kai yra rimtas pagrindas manyti, kad yra 
tikimybė pasislėpti ir kai nepakaktų taikyti 
švelnesnių prievartos priemonių, tokių kaip 
įpareigojimas periodiškai registruotis 
atitinkamoms institucijoms, užstatas, 
dokumentų paėmimas, pasižadėjimas 
neišvykti ar kitos priemonės siekiant užkirsti 
kelią tokiai tikimybei, valstybė narė 
trečiosios šalies piliečiui, kurio atžvilgiu yra 
ar bus priimtas įsakymas išsiųsti ar 
sprendimas grąžinti, nustato laikinąją globą.

1. Kai yra rimtas pagrindas manyti, kad yra 
tikimybė pasislėpti ir kai nepakaktų taikyti 
švelnesnių prievartos priemonių, tokių kaip 
įpareigojimas periodiškai registruotis 
atitinkamoms institucijoms, užstatas, 
dokumentų paėmimas, pasižadėjimas 
neišvykti ar kitos priemonės siekiant užkirsti 
kelią tokiai tikimybei, valstybė narė 
trečiosios šalies piliečiui, kurio atžvilgiu yra 
priimtas įsakymas išsiųsti ar sprendimas 
grąžinti, gali nustatyti laikinąją globą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų visuomet turėti galimybę nesulaikyti trečiųjų šalių piliečių dėl tam 
tikrų priežasčių. Be to, trečiosios šalies piliečio sulaikymas, kol dar nėra priimtas galutinis 
sprendimas dėl leidimo gyventi, yra neproporcingas ir nereikalingas.

Pakeitimą pateikė Mihael Brejc

Pakeitimas 204
14 straipsnio 2 dalis

2. Įsakymus dėl laikinosios globos priima 
teisminės institucijos. Skubiais atvejais 
administracinės institucijos gali juos priimti, 
tačiau teisminės institucijos per 72 valandas 
pradėjus taikyti laikinąją globą turi 
patvirtinti įsakymą dėl laikinosios globos. 

2. Įsakymus dėl laikino judėjimo apribojimo
priima teisminės ar administracinės
institucijos. Skubiais atvejais 
administracinės institucijos gali juos priimti, 
tačiau teisminės institucijos per 72 valandas 
pradėjus taikyti laikinąją globą turi 
patvirtinti įsakymą dėl laikinosios globos. 
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Or. sl

Pagrindimas

Nacionaliniuose teisės aktuose dažnai nurodomas judėjimo apribojimas, bet tai nėra tas pats 
kas globa. Judėjimo apribojimu siekiama užtikrinti tam tikros priemonės įgyvendinimą; tai 
nėra įkalinimas. Įgyvendinant siūlomą nuostatą, atsirastų per didelė administracinė našta, 
ypač teisminėms institucijoms, nes jos kiekvienam trečiosios šalies piliečiui, kuriam siūlomas 
toks įsakymas dėl judėjimo apribojimo, turėtų išduoti tokius įsakymus. Apeliacijos galimybė 
užtikrina pakankamą teisinę apsaugą.

Pakeitimąpateikė Adeline Hazan
Pakeitimas 205

14 straipsnio 2 dalis

2. Įsakymus dėl laikinosios globos priima 
teisminės institucijos. Skubiais atvejais 
administracinės institucijos gali juos priimti, 
tačiau teisminės institucijos per 72 valandas 
pradėjus taikyti laikinąją globą turi 
patvirtinti įsakymą dėl laikinosios globos.

2. Įsakymus dėl sulaikymo priima teisminės 
institucijos. Skubiais atvejais 
administracinės institucijos gali juos priimti, 
tačiau teisminės institucijos per 48 valandas 
pradėjus taikyti sulaikymą turi patvirtinti 
įsakymą dėl sulaikymo.

Or. fr

Pagrindimas

Tas pats pagrindimas, kaip ir 1 pakeitimo.
72 valandų laikotarpis be ryšio su teismine institucija yra per ilgas, ypač tada, kai kam nors 
atimama laisvė. Tinkamesnis būtų 48 valandų laikotarpis.

Pakeitimą pateikė Mihael BrejcPakeitimas 206
14 straipsnio 3 dalis

3. Teisminės institucijos ne mažiau kaip 
vieną kartą per mėnesį peržiūri įsakymus 
dėl laikinosios globos.

Išbraukta.

Or. sl

Pagrindimas

Nacionaliniuose teisės aktuose dažnai nurodomas judėjimo apribojimas, bet tai nėra tas pats 
kas globa. Judėjimo apribojimu siekiama užtikrinti tam tikros priemonės įgyvendinimą; tai 
nėra įkalinimas. Įgyvendinant siūlomą nuostatą, atsirastų per didelė administracinė našta, 
ypač teisminėms institucijoms, nes jos kiekvienam trečiosios šalies piliečiui, kuriam siūlomas 



AM\630827LT.doc 75/84 PE 378.672v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

toks įsakymas dėl judėjimo apribojimo, turėtų išduoti tokius įsakymus. Apeliacijos galimybė 
užtikrina pakankamą teisinę apsaugą.

Pakeitimąpateikė Adeline Hazan
Pakeitimas 207

14 straipsnio 3 dalis

3. Teisminės institucijos ne mažiau kaip
vieną kartą per mėnesį peržiūri įsakymus 
dėl laikinosios globos.

3. Teisminės institucijos du kartus per 
mėnesį peržiūri įsakymus dėl sulaikymo.

Or. fr

Pagrindimas

Tas pats pagrindimas, kaip ir 1 pakeitimo.
Sulaikymo atvejais turi būti nustatytas trumpesnis laikotarpis, siekiant užtikrinti, inter alia, 
kad būtų labiau atsižvelgiama į poreikį kiek galima labiau sumažinti trečiųjų šalių piliečių 
sulaikymo laiką dėl daugelio tokių priemonių fizinių ir psichologinių poveikių.

Pakeitimą pateikė Mihael BrejcPakeitimas 208
14 straipsnio 4 dalis

4. Teisminės institucijos gali pratęsti 
laikinąją globą ne ilgiau nei šešiems 
mėnesiams.

4. Teisminės ar administracinės institucijos 
gali pratęsti laikinąjį judėjimo apribojimą
ne ilgiau nei šešiems mėnesiams.

Or. sl

Pagrindimas

Nacionaliniuose teisės aktuose dažnai nurodomas judėjimo apribojimas, bet tai nėra tas pats 
kas globa. Judėjimo apribojimu siekiama užtikrinti tam tikros priemonės įgyvendinimą; tai 
nėra įkalinimas. Įgyvendinant siūlomą nuostatą, atsirastų per didelė administracinė našta, 
ypač teisminėms institucijoms, nes jos kiekvienam trečiosios šalies piliečiui, kuriam siūlomas 
toks įsakymas dėl judėjimo apribojimo, turėtų išduoti tokius įsakymus. Apeliacijos galimybė 
užtikrina pakankamą teisinę apsaugą.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan ir Martine Roure
Pakeitimas 209

14 straipsnio 4 dalis
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4. Teisminės institucijos gali pratęsti 
laikinąją globą ne ilgiau nei šešiems 
mėnesiams.

4. Teisminės institucijos gali pratęsti 
sulaikymą ne ilgiau nei šešiems mėnesiams, 
nepanaikinant trumpesnio laikotarpio 
galimybės.

Or. fr

Pagrindimas

Tas pats pagrindimas, kaip ir 1 pakeitimo.
Nustatytas šešių mėnesių laikotarpis yra per ilgas ir gali būti pateisinamas tik tokiu atveju, jei 
lemia veiksmingą išsiuntimo politiką. Tačiau taip neatsitiko šalyse, kuriose toks ar dar 
ilgesnis laiko periodas buvo taikomas. Aišku, kad šis laikotarpis turi būti kuo trumpesnis, nes 
per ilgas sulaikymas turi stiprų neigiamą poveikį žmogiškumo bei finansine prasme. 
Galiausiai, negalima asmens, laukiančio išsiuntimo, versti kentėti už administracinius 
trūkumus (konsulinių institucijų leidimo išdavimo), dėl kurių uždelsiamas jo išsiuntimas.

Pakeitimą pateikė Jean LambertPakeitimas 210
14 straipsnio 4 dalis

4. Teisminės institucijos gali pratęsti 
laikinąją globą ne ilgiau nei šešiems
mėnesiams.

4. Teisminės institucijos gali pratęsti 
laikinąją globą ne ilgiau nei trims
mėnesiams.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimo grąžinti arba išsiuntimo įsakymo laukiantys asmenys neturėtų būti laikomi globos 
įstaigose ilgiau kaip tris mėnesius. 

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan
Pakeitimas 211

15 straipsnio antraštinė dalis

Laikinosios globos sąlygos Sulaikymo sąlygos

Or. fr

Pagrindimas

Tas pats pagrindimas, kaip ir 1 pakeitimo.
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Pakeitimą pateikė Adeline HazanPakeitimas 212
15 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad su trečiųjų 
šalių piliečiais, kuriems nustatyta laikinoji 
globa, elgiamasi žmoniškai ir teisingai 
gerbiant jų pagrindines teises ir laikantis 
tarptautinės ir nacionalinės teisės. Esant 
prašymui jiems suteikiama teisė nedelsiant 
susisiekti su teisiniais atstovais, šeimos 
nariais ir kompetentingomis konsulinėmis 
įstaigomis, o taip pat su atitinkamomis 
tarptautinėmis ir nevyriausybinėmis 
organizacijomis.

1. Valstybės narės užtikrina, kad su 
sulaikytais trečiųjų šalių piliečiais elgiamasi 
žmoniškai ir teisingai gerbiant jų 
pagrindines teises ir laikantis tarptautinės ir 
nacionalinės teisės. Sulaikymo sąlygas 
prižiūri teisminės institucijos. Atvykus
sulaikytiesiems pranešama, kad jiems 
suteikiama teisė nedelsiant susisiekti su 
teisiniais atstovais, šeimos nariais ir 
kompetentingomis konsulinėmis įstaigomis, 
o taip pat su atitinkamomis tarptautinėmis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis.

Or. fr

Pagrindimas

(Pirmas sakinys neturi įtakos anglų k. vertimui).
Jei sulaikyti asmenys nori, jie privalo turėti galimybę susisiekti su šeimos nariais ir teisiniais 
patarėjais iškart atvykus į sulaikymo centrą. Taip buvimas tokiame centre būtų ne toks 
sudėtingas.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania
Pakeitimas 213

15 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad su trečiųjų 
šalių piliečiais, kuriems nustatyta laikinoji 
globa, elgiamasi žmoniškai ir teisingai 
gerbiant jų pagrindines teises ir laikantis 
tarptautinės ir nacionalinės teisės. Esant 
prašymui jiems suteikiama teisė nedelsiant 
susisiekti su teisiniais atstovais, šeimos 
nariais ir kompetentingomis konsulinėmis 
įstaigomis, o taip pat su atitinkamomis 
tarptautinėmis ir nevyriausybinėmis 
organizacijomis.

1. Valstybės narės užtikrina, kad su trečiųjų 
šalių piliečiais, kuriems nustatyta laikinoji 
globa, elgiamasi žmoniškai ir teisingai 
gerbiant jų pagrindines teises ir laikantis 
tarptautinės ir nacionalinės teisės. Jiems 
suteikiama galimybė nedelsiant susisiekti su 
teisiniais atstovais, šeimos nariais ir 
kompetentingomis konsulinėmis įstaigomis, 
o taip pat su atitinkamomis tarptautinėmis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis.

Or. it

Pagrindimas

Veiksmingesnė formuluotė.
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Pakeitimą pateikė Giusto Catania
Pakeitimas 214

15 straipsnio 2 dalis

2. Laikinoji globa vykdoma specialiuose 
laikinosios globos centruose. Kai valstybė 
narė neturi galimybių apgyvendinti tokius 
asmenis specialiame laikinosios globos 
centre ir turi naudoti įkalinimo įstaigų 
patalpas, ji užtikrina, kad asmenys, kuriems 
nustatyta laikinoji globa, yra nuolat fiziškai 
atskirti nuo eilinių kalinių.

2. Laikinoji globa vykdoma įkalinimo 
įstaigų patalpose.

Or. it

Pagrindimas

Laikantis suderinamumo su jau pateiktais pakeitimais, laikinoji globa gali būti vykdoma tik 
įkalinimo įstaigų patalpose. Neleistinos jokios kitos sulaikymo formos.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan
Pakeitimas 215

15 straipsnio 2 dalis

2. Laikinoji globa vykdoma specialiuose 
laikinosios globos centruose. Kai valstybė 
narė neturi galimybių apgyvendinti tokius 
asmenis specialiame laikinosios globos
centre ir turi naudoti įkalinimo įstaigų 
patalpas, ji užtikrina, kad asmenys, kuriems 
nustatyta laikinoji globa, yra nuolat fiziškai 
atskirti nuo eilinių kalinių.

2. Sulaikymas vykdomas specialiuose 
sulaikymo centruose. Kai valstybė narė 
neturi galimybių apgyvendinti tokius 
asmenis specialiame sulaikymo centre ir 
privalo naudoti įkalinimo įstaigų patalpas 
dėl vietos trūkumo sulaikymo centruose, ji 
užtikrina, kad asmenys, kuriems nustatytas
sulaikymas, yra nuolat fiziškai atskirti nuo 
eilinių kalinių, net laisvalaikio metu.

Or. fr

Pagrindimas

Turi būti nustatyta tvirta taisyklė, kad naudojami specialūs sulaikymo centrai.
Įkalinimo įstaigų patalpos turi būti naudojamos tik išimtiniais atvejais, kad būtų išvengta 
žalingo sulaikymo poveikio ir užsieniečiai nebūtų prilyginami nusikaltėliams. Jei naudojamos 
įkalinimo įstaigos patalpos, būtina, kad sulaikyti asmenys būtų griežtai atskirti nuo eilinių 
kalinių.

Pakeitimą pateikė Adeline HazanPakeitimas 216
15 straipsnio 3 dalis
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3. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
pažeidžiamiems asmenims. Valstybės narės 
užtikrina, kad nepilnamečiai, kuriems 
nustatyta laikinoji globa, nebūtų laikomi 
bendrose įkalinimo įstaigose. Nelydimi 
nepilnamečiai turi būti atskirti nuo 
suaugusiųjų, nebent manoma, kad tai 
prieštarauja vaiko interesams.

3. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
pažeidžiamiems asmenims. Tokių asmenų 
atžvilgiu jokiomis aplinkybėmis negali būti 
taikomas sulaikymas.

Or. fr

Pagrindimas

Pažeidžiamų asmenų atžvilgiu taikyti sulaikymą neleistina, nes tai pažeistų žmogiškąjį orumą.

Pakeitimą pateikė Jean LambertPakeitimas 217
15 straipsnio 3 dalis

3. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
pažeidžiamiems asmenims. Valstybės narės 
užtikrina, kad nepilnamečiai, kuriems 
nustatyta laikinoji globa, nebūtų laikomi 
bendrose įkalinimo įstaigose. Nelydimi 
nepilnamečiai turi būti atskirti nuo 
suaugusiųjų, nebent manoma, kad tai 
prieštarauja vaiko interesams.

3. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
pažeidžiamiems asmenims. Valstybės narės 
užtikrina, kad nepilnamečiai, kuriems 
nustatyta laikinoji globa, nebūtų laikomi 
bendrose įkalinimo įstaigose. Nelydimi 
nepilnamečiai turi būti atskirti nuo 
suaugusiųjų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama nustatyti, kad vaikams nebūtų taikoma laikinoji globa.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania
Pakeitimas 218

15 straipsnio 3 dalis

3. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
pažeidžiamiems asmenims. Valstybės narės 
užtikrina, kad nepilnamečiai, kuriems
nustatyta laikinoji globa, nebūtų laikomi 
bendrose įkalinimo įstaigose. Nelydimi 
nepilnamečiai turi būti atskirti nuo 
suaugusiųjų, nebent manoma, kad tai 
prieštarauja vaiko interesams.

3. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
pažeidžiamiems asmenims. Valstybės narės 
užtikrina, kad nepilnamečiams niekuomet
nebus nustatyta laikinoji globa. Nelydimi 
nepilnamečiai neturi būti atskirti nuo 
suaugusiųjų, nebent manoma, kad tai 
prieštarauja vaiko interesams.

Or. it
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Pakeitimą pateikė Giusto Catania
Pakeitimas 219

15 straipsnio 4 dalis

4. Valstybės narės užtikrina galimybę 
tarptautinėms ir nevyriausybinėms 
organizacijoms lankytis vietose, kur 
vykdoma laikinoji globa, siekiant įvertinti 
laikinosios globos sąlygas. Tokiems vizitams 
gali reikėti gauti leidimą.

4. Valstybės narės užtikrina galimybę 
tarptautinėms organizacijoms, pvz.,
UNHCR ir nevyriausybinėms 
organizacijoms, institucijų ir žiniasklaidos 
atstovams visada lankytis vietose, kur 
vykdoma laikinoji globa, siekiant įvertinti 
laikinosios globos sąlygas. Tokie vizitai gali 
būti reglamentuojami taip, kad nepažeistų 
sulaikytų asmenų teisės į privatumą, ir kad 
nebūtų taikomi apribojimai, dėl kurių 
plačioji visuomenė negalėtų gauti aiškaus 
sulaikymo sąlygų vaizdo.

Or. it

Pagrindimas

Vykdant ES migracijos politiką, skaidrumas turi likti pagrindiniu principu.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan
Pakeitimas 220

15 straipsnio 4 dalis

4. Valstybės narės užtikrina galimybę 
tarptautinėms ir nevyriausybinėms 
organizacijoms lankytis vietose, kur
vykdoma laikinoji globa, siekiant įvertinti 
laikinosios globos sąlygas. Tokiems 
vizitams gali reikėti gauti leidimą.

4. Valstybės narės užtikrina galimybę 
akredituotoms tarptautinėms ir 
nevyriausybinėms organizacijoms lankytis ir 
dirbti vietose, kur vykdomas sulaikymas, 
siekiant įvertinti sulaikymo sąlygas ir padėti 
sulaikytiems asmenims, vadovaujantis
tarptautinėmis ir nacionalinėmis 
taisyklėmis. 

Or. fr

Pagrindimas

NVO buvimas sulaikymo vietose duoda daug naudos, atsižvelgiant į NVO patirtį padedant 
migrantams. Be to, NVO gali puikiai įvertinti tokiose vietose laikomų asmenų poreikius.

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-PlasschaertPakeitimas 221
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15 straipsnio 4 dalis

4. Valstybės narės užtikrina galimybę
tarptautinėms ir nevyriausybinėms 
organizacijoms lankytis vietose, kur 
vykdoma laikinoji globa, siekiant įvertinti 
laikinosios globos sąlygas. Tokiems vizitams 
gali reikėti gauti leidimą.

4. Valstybės narės užtikrina, kad
atitinkamos nacionalinės, tarptautinės ir 
nevyriausybinės organizacijos galės
lankytis patalpose, kur vykdoma laikinoji 
globa, siekiant įvertinti laikinosios globos 
sąlygas.    

Or. enPakeitimą pateikė Jean Lambert
Pakeitimas 222

15 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Vaiko interesus gina atitinkamas 
socialinės tarnybos departamentas arba 
advokatas, paskirtas ne vėliau nei 
paskelbiamas laikinosios globos įsakymas.

Or. en

Pagrindimas

Vaiko interesai turi būti ginami nedelsiant.

Pakeitimą pateikė Giusto CataniaPakeitimas 223
16 straipsnio įvadinis sakinys

Kai trečiosios šalies pilietis, neatitinkantis ar 
nebeatitinkantis atvykimo sąlygų, nustatytų 
Konvencijos dėl Šengeno susitarimo 
įgyvendinimo 5 straipsnyje, ir kurio
atžvilgiu valstybėje narėje („pirmoji valstybė 
narė“) priimtas sprendimas grąžinti ar 
įsakymas išsiųsti, sulaikomas kitos valstybės 
narės („antroji valstybė narė“) teritorijoje, 
antroji valstybė narė gali imtis šių 
priemonių: 

Kai trečiosios šalies pilietis, neatitinkantis 
atvykimo sąlygų, nustatytų Konvencijos dėl 
Šengeno susitarimo įgyvendinimo 5 
straipsnyje, ir kurio atžvilgiu valstybėje 
narėje („pirmoji valstybė narė“) priimtas 
sprendimas grąžinti ar įsakymas išsiųsti, 
sulaikomas kitos valstybės narės („antroji 
valstybė narė“) teritorijoje, antroji valstybė 
narė gali imtis šių priemonių:

Or. it

Pakeitimą pateikė Jean LambertPakeitimas 224
16 straipsnio a punktas

(a) pripažinti sprendimą grąžinti ar 
įsakymą išsiųsti, priimtą pirmosios 
valstybės narės, ir išsiųsti trečiosios šalies 
pilietį; tokiu atveju valstybės narės viena 

Išbraukta.
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kitai kompensuoja visus galimus 
finansinius skirtumus, mutatis mutandis 
taikydamos Tarybos sprendimą 
2004/191/EB; 

Or. enPakeitimą pateikė Giusto Catania
Pakeitimas 225

16 straipsnio a punktas

a) pripažinti sprendimą grąžinti ar įsakymą 
išsiųsti, priimtą pirmosios valstybės narės, ir 
išsiųsti trečiosios šalies pilietį; tokiu atveju 
valstybės narės viena kitai kompensuoja 
visus galimus finansinius skirtumus, mutatis 
mutandis taikydamos Tarybos sprendimą 
2004/191/EB;

a) pripažinti po to, kai bus priimtas 
sprendimas dėl abipusio leidimų gyventi 
pripažinimo tarp ES valstybių narių,
sprendimą grąžinti ar įsakymą išsiųsti, 
priimtą pirmosios valstybės narės, ir išsiųsti 
trečiosios šalies pilietį; tokiu atveju 
valstybės narės viena kitai kompensuoja 
visus galimus finansinius skirtumus, mutatis 
mutandis taikydamos Tarybos sprendimą 
2004/191/EB;

Or. it

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan
Pakeitimas 226

17 straipsnio 2 pastraipa

Komisija pirmąjį pranešimą pateikia praėjus 
ketveriems metams nuo 18 straipsnio 1 
dalyje nurodytos datos.

Komisija pirmąjį pranešimą pateikia praėjus 
dvejiems metams nuo 18 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos datos ir po to teikia juos kas dveji
metai.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šios direktyvos svarbą bei jos poveikį dideliam asmenų skaičiui, svarbu, kad 
įvertinimai būtų atliekami dažniau.

Pakeitimą pateikė Adeline HazanPakeitimas 227
17 straipsnio 2a pastraipa (nauja)

Europos pagrindinių teisių agentūra turėtų 
skirti ypatingą dėmesį šios direktyvos 
nuostatų laikymuisi jos įgyvendinimo ES 
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valstybėse narėse metu.

Or. fr

Pagrindimas

Žmogaus teisių ir kelių tarptautinių konvencijų laikymasis yra vienas svarbiausių, su šia 
direktyva susijusių, aspektų, todėl būsima Europos pagrindinių teisių agentūra jam turėtų 
skirti deramą dėmesį.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan
Pakeitimas 228

17 straipsnio 2b pastraipa (nauja)

Valstybės narės turėtų susitarti iš Europos 
Parlamento narių paskirti Europos 
ombudsmeną, kuris būtų atsakingas už šia 
priemone užtikrinamos apsaugos tikrojo 
teikimo įvertinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Valstybės narės, iš Europos Parlamento narių paskyrusios Europos ombudsmeną, kurio 
darbas būtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos išsiunčiamų asmenų pagrindinės teisės, gautų 
didelę naudą.

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-PlasschaertPakeitimas 229
17 straipsnio 2a pastraipa (nauja)

Kad būtų galima įvertinti grąžinimo 
politikos poveikį susijusiems asmenims,
valstybei ir visuomenei, į kurią tokie 
asmenys yra grąžinami, visi grąžinimai yra 
registruojami ir stebimi, siekiant parengti 
statistiką, sutinkamai su[…Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr.... 
dėl Bendrijos statistikos apie migraciją ir 
tarptautinę apsaugą].

Or. en



PE 378.672v01-00

Vertimas pagal sutartį 84/84 AM\630827LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 230
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
praėjus (24 mėnesiams nuo šios direktyvos 
paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje dienos), įgyvendina šią direktyvą. 
Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų 
nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios 
direktyvos koreliacijos lentelę.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
praėjus (18 mėnesių nuo šios direktyvos 
paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje dienos), įgyvendina šią direktyvą. 
Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų 
nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios 
direktyvos koreliacijos lentelę.

Or. en


