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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 1
5a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į savo 2007 m. vasario 15 d. rezoliuciją dėl pabėgėlių iš Irako 
humanitarinės padėties1,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ir Claude Moraes

Pakeitimas 2
6a nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. rugsėjo 27 d. teisėkūros rezoliuciją dėl iš dalies 
pakeisto pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, nustatančios būtiniausius reikalavimus 
dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse2,

  
1 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0056.
2 OL C 227 E, 2006 9 21, p. 46.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 3
-A konstatuojamoji dalis (nauja)

-A. kadangi garantuota prieglobsčio teisė yra svarbi ES teisinės kultūros, kurioje turi 
būti visapusiškai laikomasi tarptautinių konvencijų ir Žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos ir visada laikomasi prieglobsčio prašytojų 
neatstūmimo principo, dalis,

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 4
-Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

-Aa kadangi pastaraisiais metais ne viena valstybė narė pažeidė prieglobsčio prašytojų 
neatstūmimo principą, o tai Europos Parlamentas jau ne kartą pasmerkė keliose 
savo rezoliucijose,

Or. it

Pakeitimą pateikė Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ir Claude Moraes

Pakeitimas 5
D konstatuojamoji dalis

D. atsižvelgdamas į tai, kad iki šiol prieglobsčio srityje priimtose priemonėse nustatomi 
tik būtiniausi reikalavimai, ir turėdamas omenyje, kad turi būti vengiama 
tendencijos susitarti dėl minimalių reikalavimų, kad nebūtų „nuleista kartelė“ ir 
taip sumažinama apsauga ir priėmimo, procedūrų bei apsaugos kokybė,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Sarah Ludford

Pakeitimas 6
E konstatuojamoji dalis

E. atsižvelgdamas į tai, kad Europos Vadovų Taryba 2004 m. lapkričio 4–5 d. Hagos 
programoje ragino Tarybą ir Komisiją, siekiant palengvinti praktinį bendradarbiavimą, 
sukurti tinkamas struktūras, į kurias būtų įtrauktos už prieglobsčio klausimus 
atsakingos valstybių narių nacionalinės tarnybos, taip pat mano, kad aktyvesnis šis 
konkretus bendradarbiavimas, keitimasis informacija ir patikimomis procedūromis 
tarp valstybių narių yra svarbi priemonė bendrai prieglobsčio procedūrai ir vienodam 
statusui pasiekti,

Or. en

Pakeitimą pateikė Sarah Ludford

Pakeitimas 7
F konstatuojamoji dalis

F. mano, kad siekiant sukurti bendrą prieglobsčio sistemą labai svarbu stiprinti abišalį 
pasitikėjimą ir kad geriausiai tokį pasitikėjimą gali padėti sukurti konkretus ir 
nuolatinis įvairių tas pačias užduotis atliekančių valstybių narių administracinio 
lygmens tarnybų bendradarbiavimas; kadangi norint sustiprinti abišalį pasitikėjimą 
reikia, kad valstybės narės praktikoje bendradarbiautų skaidriai pagal viešuosius 
įgaliojimus ir vykdydamos atskaitomybės funkcijas, įskaitant Europos Parlamento 
vykdomą priežiūrą, nes tai būtina norint užtikrinti kokybę ir padidinti visuomenės 
pasitikėjimą prieglobsčio prašymų tvarkymu, taip užtikrinant mažiau priešišką ir 
veiksmingesnį procesą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 8
F konstatuojamoji dalis

F. mano, kad siekiant sukurti bendrą prieglobsčio sistemą labai svarbu stiprinti abišalį 
pasitikėjimą ir kad geriausiai tokį pasitikėjimą gali padėti sukurti konkretus ir 
nuolatinis įvairių tas pačias užduotis skaidriai ir su tinkamomis atskaitomybės 
funkcijomis, įskaitant atskaitomybę Europos Parlamentui, atliekančių valstybių 
narių administracinio lygmens tarnybų bendradarbiavimas, 

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 9
Fa konstatuojamoji dalis (nauja)

Fa. kadangi, nepaisant karų ir humanitarinių tragedijų padaugėjimo, pastaraisiais 
metais ES nuolat mažėjo prašymų suteikti prieglobstį ir kadangi šis mažėjimas 
akivaizdžiai buvo nulemtas sunkumų, su kuriais susiduria prieglobsčio prašytojai 
mėgindami patekti į ES valstybes nares,

Or. it

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 10
G konstatuojamoji dalis

G. primygtinai atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant veiksmingai įgyvendinti prieglobsčio 
politiką pirmiausia reikia pasiekti kitus tikslus, pvz., pagerinti sprendimų priėmimo 
kokybę ir greitai ir saugiai tvarkyti prašymus dėl apsaugos suteikimo (išbraukta),

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 11
G konstatuojamoji dalis

G. primygtinai atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant veiksmingai įgyvendinti prieglobsčio 
politiką pirmiausia reikia pasiekti kitus tikslus, pvz., pagerinti sprendimų priėmimo 
kokybę, greitai ir saugiai tvarkyti prašymus dėl apsaugos suteikimo, bei organizuoti 
informacijos kampanijas kilmės šalyse, kurios atlieka aiškinamąjį darbą apie legalios 
imigracijos galimybes, pabėgėlio statuso ar humanitarinės apsaugos gavimo tvarką 
ir nelegalios imigracijos bei pabėgėlio statuso nesuteikimo pasekmes,

Or. it

Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez

Pakeitimas 12
G konstatuojamoji dalis

G. primygtinai atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant veiksmingai įgyvendinti prieglobsčio 
politiką pirmiausia reikia pasiekti kitus tikslus, pvz., pagerinti sprendimų priėmimo 
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kokybę, greitai ir saugiai tvarkyti prašymus dėl apsaugos suteikimo, bei organizuoti 
informacijos kampanijas kilmės ir tranzito šalyse, kurios atlieka aiškinamąjį darbą apie 
nelegalios imigracijos pasekmes, pavojus, susijusius su prekyba žmonėmis, ypač 
moterimis ir nelydimais nepilnamečiais, taip pat apie pasekmes pabėgėlio statuso 
nesuteikimo atveju bei apie legalios imigracijos galimybes,

Or. es

Pakeitimą pateikė Sarah Ludford

Pakeitimas 13
K konstatuojamoji dalis

K. atsižvelgdamas į tai, kad Parlamentas 2006 m. kovo 8 d. pateikė ieškinį Teisingumo 
Teisme prieš Tarybą dėl Direktyvos 2005/85/EB panaikinimo (byla C-133/06); 
kadangi Parlamentas reikalauja, kad Teismas Direktyvos 29 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 
36 straipsnio 3 dalį, kuriose kalbama apie bendro saugiomis kilmės šalimis laikomų 
trečiųjų šalių sąrašo ir bendro Europos saugių trečiųjų šalių sąrašo sudarymą, 
pripažintų negaliojančiomis,

Or. en

Pakeitimą pateikė Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ir Claude Moraes

Pakeitimas 14
K konstatuojamoji dalis

K. atsižvelgdamas į tai, kad Taryba, priimdama Direktyvą 2005/85/EB, neatsižvelgė į 
Parlamento nuomonę (išbraukta),

Or. en

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 15
K konstatuojamoji dalis

K. atsižvelgdamas į tai, kad Direktyvos 2005/85/EB 29 straipsnyje numatoma procedūra 
sudaryti minimalų bendrą saugiomis kilmės šalimis laikomų trečiųjų šalių sąrašą 
(išbraukta),

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 16
K konstatuojamoji dalis

K. atsižvelgdamas į tai, kad Direktyvos 2005/85/EB 29 straipsnyje numatoma procedūra 
sudaryti minimalų bendrą saugiomis kilmės šalimis laikomų trečiųjų šalių sąrašą 
(išbraukta),

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrick Gaubert

Pakeitimas 17
K konstatuojamoji dalis

K. atsižvelgdamas į tai, kad Direktyvos 2005/85/EB 29 straipsnyje numatoma procedūra 
sudaryti minimalų bendrą saugiomis kilmės šalimis laikomų trečiųjų šalių sąrašą, ir 
apgailestaudamas dėl to, kad sąrašas vis dar nesudarytas, bei žinodamas, kad tai yra 
lemiamas veiksnys siekiant įdiegti bendrą prieglobsčio sistemą ir priimant greitus 
sprendimus dėl statuso suteikimo; pabrėždamas, kad tai, jog šalis įtraukiama į šį 
sąrašą, reiškia, kad prieglobstis prieglobsčio prašytojams iš tos šalies nebus suteiktas 
automatiškai, bet jų prašymai bus nagrinėjami skubos tvarka,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Giusto Catania ir Adamos Adamou

Pakeitimas 18
K konstatuojamoji dalis

K. atsižvelgdamas į tai, kad Direktyvos 2005/85/EB 29 straipsnyje numatoma procedūra 
sudaryti minimalų bendrą saugiomis kilmės šalimis laikomų trečiųjų šalių sąrašą, 
pažymėdamas, kad sąrašas vis dar nesudarytas, ir todėl manydamas, kad neįmanoma 
visiškai užtikrintai nustatyti, kokios šalys gali būti laikomos saugiomis,

Or. it
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Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 19
K konstatuojamoji dalis

K. atsižvelgdamas į tai, kad Direktyvos 2005/85/EB 29 straipsnyje numatoma procedūra 
sudaryti minimalų bendrą saugiomis kilmės šalimis laikomų trečiųjų šalių sąrašą, 
pažymėdamas, kad sąrašas vis dar nesudarytas, ir todėl manydamas, kad neįmanoma 
visiškai užtikrintai nustatyti, kokios šalys gali būti laikomos saugiomis,

Or. it

Pakeitimą pateikė Sarah Ludford

Pakeitimas 20
L konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania ir Adamos Adamou

Pakeitimas 21
L konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 22
L konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez

Pakeitimas 23
M konstatuojamoji dalis

M. atsižvelgdamas į tai, kad valstybės narės, jei jos turi užtikrinti patikimą ir teisingą 
procedūrą, užtikrinančią, kad būtų gerbiamos prieglobsčio prašytojų teisės, privalo 
turėti aukštos kokybės informacijos apie aktualų grėsmės lygį kilmės šalyse,

Or. es

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 24
N konstatuojamoji dalis

N. atsižvelgdamas į techninius ir politinius nesklandumus, kurie trukdo naudotis 
konfidencialia informacija apie kilmės šalį, tačiau tvirtai įsitikinęs, kad ilgainiui turi 
pavykti sukurti bendrą duomenų bazę apie kilmės šalis ir kad prieglobsčio 
prašytojams ir jų konsultantams turėtų būti leidžiama naudotis ta pačia duomenų 
baze,

Or. en

Pakeitimą pateikė Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ir Claude Moraes

Pakeitimas 25
N konstatuojamoji dalis

N. atsižvelgdamas į techninius ir politinius nesklandumus, kurie trukdo naudotis 
konfidencialia informacija apie kilmės šalį, tačiau tvirtai įsitikinęs, kad ilgainiui turi 
pavykti sukurti bendrą duomenų bazę apie kilmės šalis, kad visi sprendimus 
priimantys asmenys, tvarkydami atskirus prašymus, galėtų remtis ta pačia 
informacija,

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 26
N konstatuojamoji dalis

N. atsižvelgdamas į techninius ir politinius nesklandumus, kurie trukdo naudotis 
konfidencialia informacija apie kilmės šalį, tačiau tvirtai įsitikinęs, kad ilgainiui turi 
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pavykti sukurti bendrą duomenų bazę apie gyvenimo sąlygas ir asmens persekiojimo 
pavojų tose šalyse, kad visos valstybės narės priimdamos sprendimus galėtų remtis 
identiška informacija,

Or. it

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 27
O konstatuojamoji dalis

O. kadangi siekiant pagerinti sprendimų priėmimo procedūras, (išbraukta) valdininkai, kurie 
priima sprendimus, turi būti tinkamai parengti ir turėti reikiamą kompetenciją, 

Or. nl

Pakeitimą pateikė Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ir Claude Moraes

Pakeitimas 28
-1 dalis (nauja)

-1. dar kartą patvirtina, kad būtina turėti proaktyvią bendrą ES prieglobsčio politiką, 
pagrįstą įsipareigojimu priimti prieglobsčio prašytojus ir neuždraudimo principo 
laikymusi bei ryžtinga regioninės apsaugos strategija, kuri būtų vykdoma ir 
regioninėmis apsaugos programomis; šiuo požiūriu primena tvirtos bendros 
užsienio ir saugumo politikos svarbą propaguojant ir saugant demokratiją ir 
pagrindines teises; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 29
-1 dalis (nauja)

-1. mano, kad garantuota prieglobsčio teisė yra svarbi ES teisinės kultūros, kurioje turi 
būti visapusiškai laikomasi tarptautinių konvencijų ir Žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos ir visada laikomasi prieglobsčio prašytojų 
neatstūmimo principo, dalis,

Or. it
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Pakeitimą pateikė Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ir Claude Moraes

Pakeitimas 30
1 dalis

1. pakartotinai pabrėžia, kad galutinis tikslas diegiant bendrą prieglobsčio sistemą –
užtikrinti aukštos kokybės apsaugą, atskirų prieglobsčio prašymų vertinimą ir 
procedūras, leisiančias priimti pagrįstus ir teisingus sprendimus; atkreipia dėmesį į 
tai, kad, pagerinus sprendimų priėmimo procedūrą, būtų užtikrinta, kad asmenys, 
kuriems reikia apsaugos, galėtų saugiai atvykti į ES ir kad jų prašymai būtų 
tinkamai išnagrinėti, taip pat būtų užtikrintas griežtas tarptautinių žmogaus teisių ir 
pabėgėlių teisės reikalavimų, ypač neuždraudimo principo, laikymasis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 31
3 dalis

3. ragina Komisiją skatinti visose valstybėse narėse įdiegti vienintelę procedūrą, kuri 
padėtų greičiau ir našiau priimti sprendimus, siekiant užtikrinti, kad pabėgėlio 
statusas tiems, kurie turi teisę jį gauti, būtų suteiktas kuo greičiau; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez

Pakeitimas 32
3 dalis

3. ragina Komisiją ir Tarybą skatinti visose valstybėse narėse įdiegti vienintelę 
procedūrą, kuri padėtų greičiau ir našiau priimti sprendimus; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 33
3 dalis

3. ragina Tarybą ir Komisiją skatinti visose valstybėse narėse įdiegti vienintelę procedūrą, 
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kuri padėtų greičiau ir našiau priimti sprendimus; 

Or. nl

Pakeitimą pateikė Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ir Claude Moraes

Pakeitimas 34
3 dalis

3. ragina Komisiją skatinti visose valstybėse narėse įdiegti vienintelę procedūrą, kuri 
padėtų teisingai ir našiai priimti sprendimus; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 35
4 dalis

4. atkreipia dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į tarptautinės apsaugos ir ypač papildomos 
apsaugos suteikimo sąlygas ir būdus, skirtumai tarp valstybių narių išliks (išbraukta)
tol, kol galiojantys prieglobsčio srities teisės aktai bus paremti tik būtiniausiais 
standartais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 36
4 dalis

4. atkreipia dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į tarptautinės apsaugos ir ypač papildomos apsaugos 
suteikimo sąlygas ir būdus, skirtumai tarp valstybių narių išliks ir dairymasis prieglobsčio 
(vok. Asyl-Shoppings) klestės tol, kol galiojantys prieglobsčio srities teisės aktai bus paremti 
tik būtiniausiais standartais ir žemiausiu bendru kriterijumi;

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ir Claude Moraes

Pakeitimas 37
6 dalis

6. (išbraukta) jau dabar susidomėjęs laukia Komisijos atlikto II Dublino reglamento 
vertinimo ir galimo jo peržiūrėjimo siekiant palengvinti per didelę prie ES išorės 
sienų esančioms valstybėms narėms tenkančią naštą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 38
6 dalis

6. įsitikinęs, kad vienas iš patobulinimų, kurį reikėtų atlikti Europos prieglobsčio 
sistemoje, – tai geriau paskirstyti prieglobsčio naštą tarp valstybių narių (kad šalims, į 
kurias atvykstama pirmiausia, pavyzdžiui, Maltai, nebūtų užkrauta pernelyg didelė 
administracinė našta, su kuria jos tinkamai nesusidorotų), ir jau dabar susidomėjęs 
laukia Komisijos atlikto II Dublino reglamento vertinimo ir galimų pasiūlymų šioje 
srityje siekiant užtikrinti, kad prieglobsčio prašytojams nereikėtų laukti mėnesių 
mėnesiais (dažnai pasibaisėtinomis sulaikymo sąlygomis), kol bus išnagrinėtos jų 
bylos;

Or. it

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 39
6 dalis

6. įsitikinęs, kad vienas iš patobulinimų, kurį reikėtų atlikti Europos prieglobsčio 
sistemoje, – tai geriau paskirstyti prieglobsčio naštą tarp valstybių narių, kaip jis 
reikalavo savo 2007 m. vasario 15 d. rezoliucijoje dėl pabėgėlių iš Irako 
humanitarinės padėties ir kituose dokumentuose, ir jau dabar susidomėjęs laukia 
Komisijos atlikto II Dublino reglamento vertinimo ir galimų pasiūlymų šioje srityje;

Or. sv
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Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 40
6 dalis

6. įsitikinęs, kad vienas iš patobulinimų, kurį reikėtų atlikti Europos prieglobsčio 
sistemoje, – tai geriau paskirstyti prieglobsčio naštą tarp valstybių narių, ir laukia 
pasiūlymų dėl naštos paskirstymo tvarkos, pagal kurią būtų privaloma laikytis 
solidarumo principo;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez

Pakeitimas 41
6 dalis

6. įsitikinęs, kad vienas iš patobulinimų, kurį reikėtų atlikti Europos prieglobsčio 
sistemoje, – tai skatinti didinti valstybių narių solidarumą, ir jau dabar susidomėjęs 
laukia Komisijos atlikto II Dublino reglamento vertinimo ir galimų pasiūlymų šioje 
srityje;

Or. es

Pakeitimą pateikė Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ir Claude Moraes

Pakeitimas 42
6a dalis (nauja)

6a. mano, kad viena iš priemonių, skirtų asmenims, kuriems reikia tarptautinės 
apsaugos, geriau valdomam patekimui į ES užtikrinti, turėtų būti Bendrijos masto 
naujakurystės sistema, pagrįsta atskirų asmenų pageidavimų paisymu ir 
savanorišku valstybių narių dalyvavimu joje, pagal kurią tokie asmenys būtų 
perkelti iš pirmosios priimančiosios šalies į valstybę narę, kurioje jiems būtų suteikta 
apsauga ir kurioje jie turėtų integracijos bei savarankiškumo perspektyvų, o JT 
pabėgėlių reikalų vyriausiasis komisaras (angl. UNHCR) dalyvautų atrenkant ir 
perduodant konkrečias bylas; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Sarah Ludford

Pakeitimas 43
7 dalis

7. įsitikinęs, kad svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad už pabėgėlio statuso suteikimą 
atsakingi tarnautojai ir teisėjai turėtų gerą išsilavinimą; įsitikinęs, kad jie turėtų būti 
parengti taikyti apklausos metodus, dirbti su pažeidžiamais ir traumas patyrusiais 
prašytojais, ieškoti informacijos apie kilmės šalį ir ją vertinti, vertinti patikimumą, 
tarptautinę pabėgėlių ir žmogaus teisių teisę ir rengti sprendimų projektus, o 
mokymai turėtų būti rengiami glaudžiai bendradarbiaujant su UNHCR, 
nevyriausybinėmis organizacijomis ir nepriklausomais akademiniais ekspertais; 
mano, kad sprendimus priimančių asmenų mokymas turėtų būti privalomas ir 
tęstinis bei apimti ir patyrusių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą; mano, kad Europos 
prieglobsčio mokymo programos sukūrimo iniciatyva – tokia, kokia ji yra dabar –
gali sukurti sprendimus priimančių asmenų aukšto lygio mokymus visoje ES;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hubert Pirker

Pakeitimas 44
7 dalis

7. įsitikinęs, kad svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad už pabėgėlio statuso suteikimą 
atsakingi tarnautojai turėtų gerą išsilavinimą pagal europinę mokymo programą; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ir Claude Moraes

Pakeitimas 45
7 dalis

7. įsitikinęs, kad svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad už pabėgėlio statuso suteikimą 
atsakingi tarnautojai turėtų gerą išsilavinimą, su galimybe įvesti privalomą 
kvalifikaciją arba privalomą kvalifikacijos lygį; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 46
8 dalis

8. reikalauja paskirties šalyse rengti informacines kampanijas, kurių metu būtų 
didinamas informuotumas ir pritarimas bendrai Europos prieglobsčio politikai ir 
poreikiui pabėgėliams teikti tarptautinę apsaugą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ir Claude Moraes

Pakeitimas 47
8 dalis

8. reikalauja kilmės šalyse rengti informacines kampanijas, kurių metu visi, kuriuos 
domina, būtų supažindami su prieglobsčio procedūromis ES ir galimais legalios 
migracijos keliais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 48
8 dalis

8. reikalauja kilmės šalyse rengti informacines kampanijas, kurių metu potencialiems 
prieglobsčio prašytojams būtų aiškinama apie nelegalios imigracijos riziką ir 
pasekmes pabėgėlio statuso nesuteikimo atveju bei apie legalios imigracijos galimybes 
(išbraukta);

Or. nl

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 49
8 dalis

8. reikalauja kilmės šalyse rengti informacines kampanijas, kurių metu potencialiems 
prieglobsčio prašytojams būtų aiškinama apie legalios imigracijos galimybes, 
pabėgėlio statuso ar humanitarinės apsaugos gavimo tvarką nelegalios imigracijos 
riziką ir pasekmes pabėgėlio statuso nesuteikimo atveju (išbraukta), siekiant padidinti 
ES gebėjimą priimti pabėgėlius, užtikrinti, kad galimi ekonominiai imigrantai 
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teisingai atliktų prieglobsčio prašymo procedūras, užkirsti kelią imigrantų 
tragiškoms mirtims, kai jie dingsta mėgindami pereiti sieną, ir sumažinti nepagrįstų 
prieglobsčio prašymų ir nelegalių sienos perėjimų skaičių;

Or. it

Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez

Pakeitimas 50
8 dalis

8. reikalauja kilmės ir tranzito šalyse rengti informacines kampanijas, kurių metu 
potencialiems prieglobsčio prašytojams būtų aiškinama apie nelegalios imigracijos 
riziką ir pasekmes pabėgėlio statuso nesuteikimo atveju bei apie legalios imigracijos 
galimybes (turėtų būti siekiama sumažinti nepagrįstų prieglobsčio prašymų skaičių)
ir apie pavojus, susijusius su prekyba žmonėmis, ypač moterimis ir nelydimais 
nepilnamečiais, bei nelegaliu sienos perėjimu;

Or. es

Pakeitimą pateikė Patrick Gaubert

Pakeitimas 51
8 dalis

8. ragina valstybes nares ir Komisiją kilmės šalyse rengti informacines kampanijas, 
kurių metu potencialiems prieglobsčio prašytojams būtų aiškinama apie nelegalios 
imigracijos riziką ir pasekmes pabėgėlio statuso nesuteikimo atveju bei apie legalios 
imigracijos galimybes, siekiant sumažinti nepagrįstų prieglobsčio prašymų ir nelegalių 
sienos perėjimų skaičių;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Martine Roure

Pakeitimas 52
8 dalis

Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi. 

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 53
8a dalis (nauja)

8a. ragina Komisiją ir valstybes nares sustabdyti bet kokį prieglobsčio prašytojų 
sulaikymo centrų statybų ES teritorijoje ar šalyse, siekiančiose narystės ES, 
finansavimą;

Or. it

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 54
9 dalis

9. reikalauja sąžiningai ir gerbiant kiekvieno asmens pagrindines teises įgyvendinti priemones, 
susijusias su asmenimis, kuriems nebuvo suteiktas pabėgėlio statusas arba iš kurių jis buvo 
atimtas; šiuo požiūriu atkreipia dėmesį į poreikį nustatyti europinę repatriacijos tvarką;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ir Claude Moraes

Pakeitimas 55
9 dalis

9. reikalauja teisingai ir visapusiškai laikantis neuždraudimo principo bei gerbiant 
žmogaus orumą, taip pat laikantis prieglobsčio suteikimo tvarkos įgyvendinti 
priemones, susijusias su asmenimis, kuriems nebuvo suteiktas pabėgėlio statusas arba iš 
kurių jis buvo atimtas, po to, kai buvo išnaudotos visos teisminės teisės gynimo 
priemonės;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 56
9 dalis

9. reikalauja teisingai ir greitai įgyvendinti priemones, susijusias su asmenimis, kuriems 
nebuvo suteiktas pabėgėlio statusas arba iš kurių jis buvo atimtas, po to, kai buvo 
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pateiktos tokio sprendimo priežastys ir atliktos apeliacinės procedūros;

Or. it

Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 57
9 dalis

9. reikalauja teisingai ir greitai įgyvendinti priemones, susijusias su asmenimis, kuriems 
nebuvo suteiktas pabėgėlio statusas arba iš kurių jis buvo atimtas, nors vykdant bet 
kokią repatriacijos operaciją turi būti nepažeidžiamos prieglobsčio prašytojų teisės, 
o kilmės šalys turi laikytis tarptautinių konvencijų dėl žmogaus teisių;

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 58
9a dalis (nauja

9a. reikalauja greitai ir teisingai įgyvendinti priemones, taikytinas asmenims, kuriems 
buvo suteiktas pabėgėlio statusas arba humanitarinė apsauga, kad būtų galima 
padėti užtikrinti patenkinamas gyvenimo sąlygas, veiksmingą integraciją į 
visuomenės ir politinį gyvenimą ir aktyvų dalyvavimą kartu su kitais priimančiajai 
bendruomenei priimant sprendimus;

Or. it

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 59
10 dalis

10. ragina Komisiją užtikrinti, kad informacija bendroje duomenų bazėje apie kilmės 
šalį būtų tiksli, skaidri, naujausia ir prieinama visuomenei; pripažįsta, kad 
informacija apie kilmės šalį yra ypač svarbi vertinant prieglobsčio prašymus ir kad 
gynybos priemonių lygybės principas reikalauja, kad prieglobsčio prašytojams ir jų 
konsultantams teisės klausimais būtų leidžiama naudotis ta pačia informacija apie 
kilmės šalį kaip ir sprendimus priimančioms institucijoms;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Sarah Ludford

Pakeitimas 60
10 dalis

10. ragina Komisiją kuo greičiau pašalinti techninius ir politinius nesklandumus įdiegiant 
bendrą duomenų bazę apie kilmės šalis; pageidauja, kad būtų rastas pragmatiškas 
daugiakalbystės problemos sprendimas; ragina Komisiją užtikrinti, kad informacija 
bendroje duomenų bazėje apie kilmės šalį būtų tiksli, skaidri, naujausia ir 
prieinama visuomenei; pripažįsta, kad informacija apie kilmės šalį yra ypač svarbi 
vertinant prieglobsčio prašymus ir kad gynybos priemonių lygybės principas 
reikalauja, kad prieglobsčio prašytojams ir jų konsultantams teisės klausimais būtų 
leidžiama naudotis ta pačia informacija apie kilmės šalį kaip ir sprendimus 
priimančioms institucijoms; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ir Claude Moraes

Pakeitimas 61
10 dalis

10. ragina Komisiją kuo greičiau pašalinti techninius ir politinius nesklandumus įdiegiant 
bendrą duomenų bazę apie kilmės šalis; mano, kad ES duomenų bazė turėtų veikti 
kaip atvira sistema, kurioje informacija apie kilmės šalį būtų skaidri, naujausia, 
vieša ir patvirtinta ekspertų komisijos; primygtinai reikalauja, kad prieglobsčio 
prašytojams ir jų konsultantams teisės klausimais būtų leidžiama naudotis ta pačia 
informacija apie kilmės šalį kaip ir sprendimus priimančioms institucijoms; 
pageidauja, kad būtų rastas pragmatiškas daugiakalbystės problemos sprendimas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrick Gaubert

Pakeitimas 62
10 dalis

10. ragina Komisiją kuo greičiau pašalinti techninius ir politinius nesklandumus įdiegiant 
bendrą duomenų bazę apie kilmės šalis, kad valstybės narės, priimdamos sprendimus, 
galėtų naudotis ta pačia informacija; pageidauja, kad būtų rastas pragmatiškas 
daugiakalbystės problemos sprendimas; 



AM\656408LT.doc PE 386.375v01-00 20/27 AM\

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. fr

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 63
10 dalis

10. ragina Komisiją kuo greičiau pašalinti techninius ir politinius nesklandumus įdiegiant 
bendrą duomenų bazę apie gyvenimo sąlygas ir asmens persekiojimo pavojų kilmės 
šalyse; pageidauja, kad būtų rastas pragmatiškas daugiakalbystės problemos 
sprendimas; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 64
10a dalis (nauja)

10a. primena savo 2007 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir 
neteisėto kalinimo Europos šalyse1, kurios tikslas, inter alia, numatyti priemones, 
kurios leistų ateityje išvengti piktnaudžiavimo ir pažeidimų, daromų kovojant su 
terorizmu, atvejų; pabrėžia savo poziciją, kad su terorizmu reikia kovoti teisinėmis 
priemonėmis ir jį nugalėti laikantis tarptautinės ir nacionalinės teisės reikalavimų; 
mano, kad negali būti jokių kompromisų dėl žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos; mano, kad pagarba žmogaus teisėms visada turi būti laikoma prioritetu, 
kad įtariamų teroristų bylos būtų nagrinėjamos ir sprendimai priimami taikant 
teisingą teisminį procesą; pažymi, kad šio principo reikia ypač laikytis nagrinėjant 
naujas prieglobsčio bylas, kurios šiuo metu nagrinėjamos valstybėse narėse;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 65
10b dalis (nauja)

10b. pakartoja savo 2006 m. liepos 6 d. rezoliucijoje dėl tariamo CŽV vykdyto Europos 
šalių panaudojimo gabenti kalinius ir juos neteisėtai kalinti2 ir 2007 m. vasario 
14 d. rezoliucijoje dėl CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos 
šalyse3 pateiktą raginimą Tarybai priimti bendrą poziciją, kuria būtų atmetama 
galimybė priimti vien trečiųjų šalių diplomatinius patikinimus kaip pagrindą 
teisinėms ekstradicijos nuostatoms, kai yra pagrįstos priežastys manyti, kad 
asmenims gresia kankinimų arba netinkamo elgesio pavojus;

  
1 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0032.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0316.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0032.
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Or. sv

Pakeitimą pateikė Sarah Ludford

Pakeitimas 66
11 dalis

11. ragina Komisiją nutraukti visus veiksmus, kuriais siekiama sudaryti saugių kilmės 
šalių sąrašą, kol Teisingumo Teismas priims sprendimą dėl Europos Parlamento 
pateikto ieškinio dėl Direktyvos 2005/85/EB nuostatų, susijusių su bendro saugiomis 
kilmės šalimis laikomų trečiųjų šalių sąrašo ir bendro Europos saugių trečiųjų šalių 
sąrašo sudarymu, pripažinimo negaliojančiomis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 67
11 dalis

11. ragina Komisiją nutraukti visus veiksmus, kuriais siekiama sudaryti saugių kilmės 
šalių sąrašą, kol Teisingumo Teismas priims sprendimą dėl Europos Parlamento 
pateikto ieškinio dėl Direktyvos 2005/85/EB nuostatų, susijusių su bendro saugiomis 
kilmės šalimis laikomų trečiųjų šalių sąrašo ir bendro Europos saugių trečiųjų šalių 
sąrašo sudarymu, pripažinimo negaliojančiomis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ir Claude Moraes

Pakeitimas 68
11 dalis

11. ragina Komisiją nutraukti veiksmus, kuriais pagal direktyvos dėl prieglobsčio 
sistemos 29 straipsnyje numatytas nuostatas siekiama sudaryti saugių trečiųjų šalių 
sąrašą, kol Teisingumo Teismas priims sprendimą šiuo klausimu; pažymi, kad jis gali 
priimti tik bendrą Europos saugių trečiųjų kilmės šalių sąrašą, kuris buvo priimtas 
taikant bendro sprendimo procedūrą ir kuriame atsižvelgta į pagrindines nuostatas 
šiuo klausimu, nustatytas jo 2005 m. rugsėjo 27 d. teisėkūros rezoliucijoje dėl iš dalies 
pakeisto pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, nustatančios būtiniausius reikalavimus 
dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse1; be to, 
pažymi, kad saugios trečiosios šalies sąvoka neatleidžia valstybių narių nuo jų 

  
1 OL C 227 E, 2006 9 21, p. 46.
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įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, ypač Ženevos konvencijos nuostatas dėl 
neuždraudimo principo ir dėl kiekvieno atskiro prieglobsčio prašymo atskiro 
nagrinėjimo; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 69
11 dalis

11. norėtų sužinoti daugiau apie Komisijos pastangas pagal direktyvos dėl prieglobsčio 
sistemos 29 straipsnyje numatytas nuostatas sudaryti saugių (išbraukta) šalių sąrašą 
(išbraukta);

Or. nl

Pakeitimą pateikė Giusto Catania ir Adamos Adamou

Pakeitimas 70
11 dalis

11. džiaugiasi Komisijos pastangomis pagal direktyvos dėl prieglobsčio sistemos 29 
straipsnyje numatytas nuostatas; pažymi, kad neįmanoma sudaryti saugių trečiųjų 
šalių sąrašą ir ragina Tarybą nedelsiant priimti su tuo susijusius sprendimus;

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 71
11 dalis

11. džiaugiasi Komisijos pastangomis pagal direktyvos dėl prieglobsčio sistemos 29 
straipsnyje numatytas nuostatas; pažymi, kad neįmanoma sudaryti saugių trečiųjų 
šalių sąrašą ir ragina Tarybą nedelsiant priimti su tuo susijusius sprendimus;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Sarah Ludford

Pakeitimas 72
12 dalis

12. mano, kad mintis įkurti Europos paramos agentūrą turėtų būti toliau nagrinėjama, 
ir ragina Komisiją numatyti jos skaidrumui ir atskaitomybei užtikrinti būtinas 
garantijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 73
12 dalis

12. (išbraukta) ragina Komisiją pranešime apie pirmojo etapo veiklos pažangą, kurį ji 
pateiks 2008 m. pradžioje, nurodyti, ar tikrai manoma, kad būtina kurti Europos 
paramos agentūrą, ir nurodyti privalumus, trūkumus ir papildomas išlaidas;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 74
12 dalis

12. mano, kad veiklos, susijusios su konkrečiu bendradarbiavimu prieglobsčio srityje, 
koordinavimas turi ir toliau likti Komisijos, kuri šiuo tikslu turėtų disponuoti 
atitinkamais ištekliais, pareiga; mano, kad mintis įkurti Europos paramos agentūrą 
turėtų būti toliau nagrinėjama, ir ragina Komisiją numatyti jos skaidrumui ir 
atskaitomybei užtikrinti būtinas garantijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ir Claude Moraes

Pakeitimas 75
12 dalis

12. mano, kad veiklos, susijusios su konkrečiu bendradarbiavimu prieglobsčio srityje, 
koordinavimas turėtų ir toliau likti Komisijos, kuri šiuo tikslu turėtų disponuoti 
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atitinkamais ištekliais, užduotis; ragina Komisiją toliau nagrinėti mintį įkurti Europos 
paramos agentūrą ir ragina Komisiją numatyti jos skaidrumui ir atskaitomybei 
užtikrinti būtinas garantijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 76
12a dalis (nauja)

12a. mano, kad nepriimtina prieglobsčio prašytojus laikyti tokiomis sąlygomis, kai iš jų 
atimama asmens laisvė, ir pabrėžia, kad prieglobsčio prašytojus prieglobsčio 
prašymo nagrinėjimo metu reikia apgyvendinti ne nelegaliems imigrantams 
skirtuose sulaikymo centruose;

Or. it

Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez

Pakeitimas 77
13 dalis

13. ragina valstybes nares bendradarbiauti su JT pabėgėlių reikalų vyriausiuoju komisaru 
(UNHCR) (išbraukta) nustatant vadinamąjį kokybės iniciatyvos metodą bei 
skelbiant šios iniciatyvos rezultatus tam, kad būtų žinomos ir remiamos geriausios 
prašymų suteikti tarptautinę apsaugą tvarkymo procedūros;

Or. es

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 78
13 dalis

13. ragina valstybes nares bendradarbiauti su JT pabėgėlių reikalų vyriausiuoju komisaru 
(UNHCR) ir (išbraukta) nustatyti vadinamąjį kokybės iniciatyvos metodą bei skelbti 
šios iniciatyvos rezultatus tam, kad būtų žinomos ir remiamos geriausios prašymų 
suteikti tarptautinę apsaugą tvarkymo procedūros;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ir Claude Moraes

Pakeitimas 79
13 dalis

13. ragina valstybes nares visapusiškai bendradarbiauti su JT pabėgėlių reikalų 
vyriausiuoju komisaru (UNHCR) ir teikti jam reikiamą paramą, įskaitant papildomą 
ir suderintą finansavimą, ir Jungtinės Karalystės ir Austrijos pavyzdžiu nustatyti 
vadinamąjį kokybės iniciatyvos metodą bei skelbti šios iniciatyvos rezultatus tam, kad 
būtų žinomos ir remiamos geriausios prašymų suteikti tarptautinę apsaugą tvarkymo 
procedūros;

Or. en

Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 80
14 dalis

14. pritaria Komisijos numatytoms priemonėms teikti paramą (taip pat ir finansinę) 
valstybėms narėms, siekiant užtikrinti, kad dėl savo geografinės padėties jos 
neteisingai nepatektų į blogesnę padėtį imigracijos valdymo ir pabėgėlių apsaugos 
srityje, nes prieglobsčio prašymams nagrinėti reikia tinkamų struktūrų ir sklandžių 
procedūrų, kurios turėtų būti įdiegtos įvairiomis priemonėmis, taip pat ir siunčiant 
ekspertų grupes;

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 81
14 dalis

14. pritaria Komisijos numatytoms priemonėms remti valstybes nares, kurioms tenka 
didelė atsakomybė, kad būtų galima įveikti problemas, susijusias su prieglobsčio 
prašytojų priėmimu ir prieglobsčio prašymų tikrinimu, ypač pirmiausia siunčiant 
ekspertų grupes, ir mano, kad reikalinga tolesnė priemonė – leisti įvesti išimtis iš II 
Dublino reglamento;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Patrick Gaubert

Pakeitimas 82
14 dalis

14. pritaria Komisijos numatytoms priemonėms remti valstybes nares, kurioms tenka 
didelė atsakomybė, kad būtų galima įveikti problemas, susijusias su prieglobsčio 
prašytojų priėmimu ir prieglobsčio prašymų tikrinimu, ypač pirmiausia siunčiant 
ekspertų grupes, kurių darbą galėtų koordinuoti „Frontex“ agentūra;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Hubert Pirker

Pakeitimas 83
14 dalis

14. pritaria Komisijos numatytoms priemonėms remti valstybes nares, kurioms tenka 
didelė atsakomybė, kad būtų galima įveikti problemas, susijusias su prieglobsčio 
prašytojų priėmimu ir prieglobsčio prašymų tikrinimu, ypač pirmiausia siunčiant 
ekspertų grupes, sudarytas iš įvairių valstybių narių ekspertų;

Or. de

Pakeitimą pateikė Patrick Gaubert

Pakeitimas 84
15a dalis (nauja)

15a. skatina Komisiją supaprastinti galimybes pasinaudoti įvairiomis finansinėmis 
priemonėmis, tokiomis kaip Europos pabėgėlių fondas ir ARGO programa, kad 
valstybės narės kritiniu atveju galėtų greitai gauti lėšų;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ir Claude Moraes

Pakeitimas 85
16 dalis

16. atkreipia dėmesį į tai, kad prieglobsčio srityje parengtas Bendrijos teisės aktų sąvadas 
visoje Europoje turi būti vienodai aiškinamas ir taikomas; mano, kad teisės aktų 
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derinimas prieglobsčio srityje palengvėtų ir pagreitėtų, jei į Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismą galėtų kreiptis ir kiti teismai, ne vien tik aukščiausieji nacionaliniai 
teismai, kaip šiuo metu ir daroma; ragina Tarybą vėl suteikti Teisingumo Teismui visas 
teises prejudicinių sprendimų srityje pagal EB sutarties IV antraštinę dalį; palankiai 
vertina Teisingumo Teismo1 darbinį dokumentą dėl klausimų, pateiktų prejudiciniam 
sprendimui laisvės, saugumo ir teisingumo srityje priimti, nagrinėjimo ir skatina 
surengti diskusiją apie poreikį parengti procedūrą, kuri būti pritaikyta konkretiems 
atvejams prieglobsčio ir imigracijos srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sarah Ludford

Pakeitimas 86
16a dalis (nauja)

16a. pritaria Komisijos pozicijai, išdėstytai jos 2006 m. birželio 28 d. Komunikate dėl 
Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinės dalies nuostatų dėl Teisingumo 
Teismo įgaliojimų suderinimo siekiant užtikrinti veiksmingesnę teisminę apsaugą 
(COM(2006)0346); primena Tarybai, kad pagal EB sutarties 67 straipsnio 2 dalį 
pasibaigus pereinamajam penkerių metų nuo Amsterdamo sutarties įsigaliojimo 
laikotarpiui Taryba priima sprendimą dėl Teisingumo Teismo įgaliojimų 
pritaikymo; ragina Tarybą kuo greičiau priimti Tarybos sprendimo dėl Teisingumo 
Teisimo įgaliojimų EB sutarties IV antraštinėje dalyje nurodytose srityse pritaikymo 
projektą; kartu išreiškia susirūpinimą dėl ilgos prejudicinio sprendimo priėmimo 
procedūros Teisingumo Teisme, kai prieglobsčio bylose Teisingumo Teismo 
prejudicinį sprendimą dėl Bendrijos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo gali būti 
svarbu gauti kuo greičiau, pavyzdžiui, dėl gresiančio išsiuntimo; palankiai vertina 
Teisingumo Teismo darbo dokumentą dėl klausimų, pateiktų prejudiciniam 
sprendimui laisvės, saugumo ir teisingumo srityje priimti, nagrinėjimo, kuriuo 
remiantis bus galima svarstyti šios problemos sprendimo būdus;

Or. en

  
1 Tarybos dokumentas 13272/06.


