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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos statistikos 
apie migraciją ir tarptautinę apsaugą
(KOM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2005)0375)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 285 straipsnio 1 dalį, 
pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0279/2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą 
(A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Šiame reglamente nenumatytas 
asmenų, neteisėtai gyvenančių valstybėse 
narėse, skaičiaus įvertinimas. Valstybės 
narės neturėtų teikti Komisijai 
(Eurostatui) tokio įvertinimo ar duomenų 
apie neteisėtai gyvenančius asmenis, nors 
tokie asmenys gali būti įtraukiami į 
tyrimuose nurodomą gyventojų skaičių.

Pagrindimas

Dėl paties neteisėto gyvenimo atvejų pobūdžio nėra surinkta moksliškai pagrįstos statistikos.
Be to, nerealu atlikti statistinį įvertinimą. Taigi šie aktualūs, tačiau nepatikimi duomenys 
neturėtų būti įtraukiami į Bendrijos statistiką.

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Vis dėlto nekils problemų, jei šie duomenys bus naudojami nurodant gyventojų skaičių 
tyrimuose.

Pakeitimas 2
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

(12a) 2002 m. vasario 5 d. rezoliucijoje dėl 
finansinių paslaugų teisės aktų 
įgyvendinimo Europos Parlamentas 
paprašė, kad, atsižvelgiant į EB sutarties 
251 straipsnyje Parlamentui suteiktas 
teisėkūros galias, Parlamentas ir Taryba 
atliktų vienodą vaidmenį, prižiūrėdami, 
kaip Komisija atlieka savo vykdomąjį 
vaidmenį. Oficialiu pareiškimu, kurį tą 
pačią dieną Europos Parlamente padarė 
Komisijos Pirmininkas, Komisija pritarė 
šiam prašymui. 2002 m. gruodžio 11 d. 
Komisija pasiūlė sprendimo 1999/468/EB 
pakeitimus (KOM(2002)0719), kuriuos 
pataisė 2004 m. balandžio 22 d. 
(KOM(2004)0324 galutinis). Europos 
Parlamentas nemano, kad šiame 
pasiūlyme išsaugomos jo teisėkūros 
prerogatyvos. Europos Parlamento 
nuomone, Europos Parlamentas ir Taryba 
turėtų turėti galimybę per nustatytą laiką 
įvertinti įgyvendinimo įgaliojimų 
perdavimą Komisijai. Todėl tikslinga 
apriboti laiką, per kurį Komisija gali 
priimti įgyvendinimo priemones.

Pakeitimas 3
1 straipsnio b punktas 

b) valstybių narių teritorijoje nuolat 
gyvenančių fizinių asmenų pilietybę ir šalį, 
kurioje jie gimė;

b) valstybių narių teritorijoje nuolat 
gyvenančių asmenų pilietybę ir šalį, 
kurioje jie gimė;

Pagrindimas

Žodis „fizinių“ nesuteikia jokios papildomos informacijos.

Pakeitimas 4
2 straipsnio 1 dalies a punktas
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a) „nuolatinė gyvenamoji vieta“ reiškia 
vietą, kurioje asmuo paprastai yra kasdien
poilsio metu, nepaisant laikinųjų nebuvimų 
išvykstant poilsiauti, atostogauti, aplankyti 
draugus ir gimines, verslo reikalais, gydytis 
arba keliaujant religijos tikslais į šventąsias 
vietas;

a) „nuolatinė gyvenamoji vieta“ reiškia 
vietą, kurioje asmuo paprastai yra kasdien 
poilsio metu, nepaisant laikino nebuvimo, 
kai vykstama poilsiauti, atostogauti, 
aplankyti draugus ir gimines, verslo 
reikalais, gydytis arba keliaujama religijos 
tikslais į šventąsias vietas, arba, jei tokios 
vietos nėra, juridinė ar registruota 
gyvenamoji vieta;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad terminas „nuolatinė gyvenamoji vieta“ būtų tinkamas, reikėtų leisti 
pateikti nuorodą į juridinę ar registruotą gyvenamąją vietą dėl šalių, kurios turi gyventojų 
registrus.

Pakeitimas 5
2 straipsnio 1 dalies b punktas

b) „imigracija“ reiškia veiksmą, kai fizinis
asmuo, anksčiau nuolat gyvenęs vienoje 
valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, 
atvyksta į kitos valstybės narės teritoriją 
gyventi nuolat laikotarpiui, kuris yra, arba 
manoma, kad bus, ne trumpesnis kaip 
dvylika mėnesių;

b) „imigracija“ reiškia veiksmą, kai asmuo, 
anksčiau nuolat gyvenęs vienoje valstybėje 
narėje arba trečiojoje šalyje, atvyksta į 
kitos valstybės narės teritoriją gyventi 
nuolat laikotarpiui, kuris yra, arba 
manoma, kad bus, ne trumpesnis kaip 
dvylika mėnesių;
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.
Priėmus jį reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Pagrindimas

Žodis „fizinis“ nesuteikia jokios papildomos informacijos.

Pakeitimas 6
2 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

ca) „pilietybė“ reiškia asmens ir jo (jos) 
valstybės ypatingą teisinį ryšį, kuris 
atsiranda gimus ar dėl natūralizacijos, 
nesvarbu, ar tai įvyksta dėl pareiškimo, 
pasirinkimo, santuokos, ar pasinaudojus 
kitomis nacionalinėje teisėje numatytomis 
priemonėmis;
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Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas siekiant apibrėžti svarbų šiame reglamente vartojamą terminą. Terminas 
apibrėžtas vadovaujantis Jungtinių Tautų rekomendacijomis.

Pakeitimas 7
2 straipsnio 1 dalies cb punktas (naujas)

cb) „šalis, kurioje gimė“ reiškia motinos 
gyvenamąją šalį (jei įmanoma, 
atsižvelgiant į dabartines sienas) gimimo 
metu arba, jei tokios šalies nėra, šalį (jei 
įmanoma, atsižvelgiant į dabartines 
sienas), kurioje vyko gimdymas;

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas siekiant apibrėžti svarbų šiame reglamente vartojamą terminą. Turėtų 
būti atsižvelgiama į dabartines šalių sienas. Jei tai neįmanoma, gali būti vartojami kiti 
apibrėžimai (pvz., gimdymo metu buvusios sienos). Terminas apibrėžtas vadovaujantis 
Jungtinių Tautų rekomendacijomis.

Pakeitimas 8
2 straipsnio 1 dalies ma punktas (naujas)

ma) „išorės siena “ reiškia išorės sieną, 
kaip apibrėžta 2006 m. kovo 15 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento 562/2006/EB, nustatančio 
taisyklių, reglamentuojančių asmenų 
judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą 
(Šengeno sienų kodeksą), 2 straipsnio 
2 dalyje1.
___________
1 OL L 105, 2006 4 13, p. 1.

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas siekiant apibrėžti svarbų šiame reglamente vartojamą terminą.
Nurodytame reglamente pateikiamas taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per 
sienas, Bendrijos kodeksas (Šengeno sienų kodeksas).

Pakeitimas 9
2 straipsnio 1 dalies mb punktas (naujas)
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mb) „trečiosios šalies piliečiai, kuriems 
neleista atvykti“ reiškia trečiosios šalies 
piliečius, kuriems prie išorės sienos 
nesuteikiamas leidimas atvykti, nes jie 
neatitinka visų atvykimo sąlygų, išdėstytų 
Reglamento 562/2006/EB 5 straipsnio 
1 dalyje, ir nėra priskiriami asmenų 
kategorijoms, nurodytoms to reglamento 
5 straipsnio 4 dalyje.

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas siekiant apibrėžti svarbų šiame reglamente vartojamą terminą.
Apibrėžimas įrašytas vadovaujantis CIREFI apibrėžimu.

Pakeitimas 10
2 straipsnio 1 dalies mc punktas (naujas)

mc) „nelegaliai esantys trečiosios šalies 
piliečiai“ reiškia trečiosios šalies piliečius, 
kai oficialiai nustatoma, kad jie yra 
valstybės narės teritorijoje ir neatitinka ar 
nebeatitinka buvimo ar gyvenimo toje 
valstybėje narėje sąlygų.

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas siekiant apibrėžti svarbų šiame reglamente vartojamą terminą.
Apibrėžimas pagrįstas Šengeno sienų kodekse vartojamu apibrėžimu. Kadangi šio kodekso 
13 straipsnyje reikalaujama pateikti statistiką apie atsisakymo leisti atvykti atvejus, 
tolesniame reglamento tekste (5 straipsnis) pateikiama nuoroda į kodekso 13 straipsnį.

Pakeitimas 11
2 straipsnio 1 dalies n punktas

n) „apgyvendinimas“ reiškia leidimo 
gyventi vienoje valstybių narių išdavimą
trečiosios šalies piliečiams, siekiant 
suteikti tarptautinę apsaugą pagal šalies 
arba Bendrijos apgyvendinimo schemos 
sistemą.

n) „apgyvendinimas“ reiškia trečiosios 
šalies piliečių ar asmenų be pilietybės 
perkėlimą (remiantis įvertinimu, ar jiems 
reikia tarptautinės apsaugos, ir siekiu 
rasti ilgalaikį sprendimą) į valstybę narę, 
kurioje jiems leidžiama gyventi turint 
saugų teisinį statusą.
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Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas siekiant patikslinti svarbaus termino, vartojamo šio reglamento 
4 straipsnio 2 dalies h punkte, apibrėžtį.

Pakeitimas 12
2 straipsnio 2 dalis

2. Prireikus 1 straipsnio dalies 
apibrėžimai gali būti pritaikyti 
11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Išbraukta.

Pagrindimas

Prireikus 1 straipsnio dalies apibrėžimai gali būti pritaikyti 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka.

Tam nereikia specialios nuostatos.

Pakeitimas 13
2 straipsnio 3 dalis

3. Esant būtinybei užtikrinti šiame 
reglamente minimos statistikos derinimą, 
1 straipsnio dalyje išvardytus apibrėžimus 
papildantys apibrėžimai gali būti priimti 
11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Išbraukta.

Pagrindimas

Esant būtinybei užtikrinti šiame reglamente minimos statistikos derinimą, 1 straipsnio dalyje 
išvardytus apibrėžimus papildantys apibrėžimai gali būti priimti 11 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka.

Tam nereikia specialios nuostatos.

Pakeitimas 14
2 straipsnio 4 dalis

4. Nors valstybės narės neįpareigoja vienas 
ar daugiau 1 straipsnio dalies 
apibrėžimuose nurodytų teisės aktų, ji nėra 
atleidžiama nuo prievolės teikti statistiką, 
kurią apima šio reglamento taikymo sritis.

4. Nors valstybės narės neįpareigoja vienas 
ar daugiau 1 straipsnio dalies 
apibrėžimuose nurodytų teisės aktų, ji nėra 
atleidžiama nuo prievolės vadovautis toje 
dalyje nustatytais apibrėžimais renkant, 
kaupiant ir teikiant statistiką, kurią apima 
šio reglamento taikymo sritis.
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Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas siekiant paaiškinti, kad apibrėžimus ketinama taikyti tik pagal šį teisės 
aktą renkamai statistikai ir kad tuo nesiekiama pakeisti teisinių ir administracinių procedūrų, 
taikomų šalyse, kurių neįpareigoja atitinkami teisės aktai.

Pakeitimas 15
3 straipsnio 1 dalies b punktas

b) emigrantus, išvykusius iš valstybės 
narės teritorijos, suskirstant duomenis 
pagal:

b) emigrantus, išvykusius iš valstybės 
narės teritorijos, suskirstant duomenis 
pagal pilietybę, amžių, lytį ir šalį, kurioje 
nuolat gyvens;

i) pilietybę pagal amžių ir lytį;
ii) šalį, kurioje gimė, pagal amžių ir lytį;
iii) šalį, kurioje nuolat gyvens, pagal 
amžių ir lytį;

Pagrindimas

Turint mintyje tai, kad trūksta informacijos apie emigrantus, straipsnyje nereikia išvardyti 
trijų skirstymų.

Pakeitimas 16
3 straipsnio 1 dalies c punkto įvadinė dalis

c) fizinius asmenis, kurių nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra valstybėje narėje, 
suskirstant duomenis pagal:

c) asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji 
vieta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
yra valstybėje narėje, suskirstant duomenis 
pagal:

Pagrindimas

Žodis „fizinius“ nesuteikia jokios papildomos informacijos.

Žodžiai „laikotarpio pabaigoje“ įrašyti siekiant patikslinti šių duomenų apie gyventojų 
skaičių nurodymo datą.

Pakeitimas 17
3 straipsnio 1 dalies d punktas

d) fizinius asmenis, įgijusius valstybės 
narės pilietybę ir išlaikiusius buvusią kitos
valstybės narės arba trečiosios šalies
pilietybę, arba anksčiau buvusius be 

d) asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji 
vieta yra valstybės narės teritorijoje, ir 
ataskaitiniais metais įgijusius tos
valstybės narės pilietybę, anksčiau 
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pilietybės, suskirstant duomenis pagal 
amžių ir lytį, prieš tai turėtą atitinkamų 
asmenų pilietybę ir pagal tai, ar asmuo 
anksčiau buvo be pilietybės.

turėjusius kitos valstybės narės ar 
trečiosios šalies pilietybę arba buvusius be 
pilietybės, suskirstant duomenis pagal 
amžių ir lytį, prieš tai turėtą atitinkamų 
asmenų pilietybę ir pagal tai, ar asmuo 
anksčiau buvo be pilietybės.

Pagrindimas

Žodis „fizinius“ nesuteikia jokios papildomos informacijos.

Žodžiai „kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra“ įrašyti siekiant paaiškinti, kad, valstybėms 
narėms pateikiant statistiką apie gyventojus, svarbūs tik valstybėje narėje gyvenančių asmenų 
natūralizacijos atvejai (taigi neatsižvelgiama į užsienyje gyvenančių asmenų natūralizacijos 
atvejus).

Žodis „metais“ įrašytas siekiant paaiškinti, kad tai – duomenys apie gyventojų srautus, o ne 
apie jų skaičių.

Pakeitimas 18
3 straipsnio 2 dalis

2. 1 straipsnio dalyje nurodyta statistika yra 
renkama ataskaitiniu vienerių kalendorinių 
metų laikotarpiu ir yra pateikiama 
Komisijai (Eurostatui) per tris mėnesius 
nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji 
ataskaitiniai metai yra 2006 m.

2. 1 straipsnio dalyje nurodyta statistika yra 
renkama ataskaitiniu vienų kalendorinių 
metų laikotarpiu ir yra pateikiama 
Komisijai (Eurostatui) per tris mėnesius 
nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji 
ataskaitiniai metai yra 2007 m.

Pagrindimas

Nepraktiška pirmaisiais ataskaitiniais metais nustatyti 2006 m. Tikslingiau tokiais metais 
nustatyti 2007 m.

Pakeitimas 19
4 straipsnio 1 dalies a punktas

a) asmenis, pateikusius prašymą dėl 
tarptautinės apsaugos, arba įtrauktus į tokį 
prašymą kaip šeimos nariai;

a) asmenis, per ataskaitinį laikotarpį 
pateikusius prašymą dėl tarptautinės 
apsaugos, arba įtrauktus į tokį prašymą 
kaip šeimos narius;

Pagrindimas

Frazė „per ataskaitinį laikotarpį“ įrašyta siekiant paaiškinti, kad reikalaujama pateikti 
duomenis apie gyventojų srautą, o ne apie jų skaičių
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Pakeitimas 20
4 straipsnio 1 dalies b punktas

b) asmenis, kurių prašymus dėl 
tarptautinės apsaugos atsakinga šalies 
institucija nagrinėja ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje;

b) asmenis, kurie minimi atsakingos šalies 
institucijos nagrinėjamuose prašymuose
dėl tarptautinės apsaugos, ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje;

Pagrindimas

Asmenų, kurie prašo tarptautinės apsaugos, skaičiaus statistika jau numatyta 8 straipsnyje.

Pakeitimas 21
4 straipsnio 1 dalies c punktas

c) pirmosios instancijos sprendimus, 
kuriais prašymai dėl tarptautinės 
apsaugos atmesti, įskaitant sprendimus, 
kai prašymai laikyti nepriimtinais arba 
nepagrįstais;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis punktas perkeltas į naujos 1a dalies a–e punktus. Toje dalyje duomenis reikalaujama 
pateikti tik kas ketvirtį, nes dėl techninių priežasčių nebetinka ankstesnis duomenų rinkimo ir 
perdavimo modus operandi.

Pakeitimas 
4 straipsnio 1 dalies d punktas

d) pirmosios instancijos sprendimus, 
kuriais suteikiamas arba panaikinamas 
pabėgėlio statusas;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis punktas perkeltas į naujos 1a dalies a–e punktus. Toje dalyje duomenis reikalaujama 
pateikti tik kas ketvirtį, nes dėl techninių priežasčių nebetinka ankstesnis duomenų rinkimo ir 
perdavimo modus operandi.

Pakeitimas 23
4 straipsnio 1 dalies e punktas 

e) pirmosios instancijos sprendimus, 
kuriais suteikiamas arba panaikinamas 
papildomos apsaugos statusas;

Išbraukta.
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Pagrindimas

Šis punktas perkeltas į naujos 1a dalies a–e punktus. Toje dalyje duomenis reikalaujama 
pateikti tik kas ketvirtį, nes dėl techninių priežasčių nebetinka ankstesnis duomenų rinkimo ir 
perdavimo modus operandi.

Pakeitimas 24
4 straipsnio 1 dalies f punktas

f) pirmosios instancijos sprendimus, 
kuriais suteikiama arba panaikinama 
laikinoji apsauga;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis punktas perkeltas į naujos 1a dalies a–e punktus. Toje dalyje duomenis reikalaujama 
pateikti tik kas ketvirtį, nes dėl techninių priežasčių nebetinka ankstesnis duomenų rinkimo ir 
perdavimo modus operandi.

Pakeitimas 25
4 straipsnio 1 dalies g punktas

g) kitus pirmosios instancijos sprendimus, 
kuriais suteikiamas, atmetamas arba 
panaikinamas leidimas gyventi dėl šalies 
teisėje numatytų humanitarinių arba kitų 
priežasčių;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis punktas perkeltas į naujos 1a dalies a–e punktus. Toje dalyje duomenis reikalaujama 
pateikti tik kas ketvirtį, nes dėl techninių priežasčių nebetinka ankstesnis duomenų rinkimo ir 
perdavimo modus operandi.

Pakeitimas 26
4 straipsnio 1 dalies h punktas

h) atmestus prašymus dėl tarptautinės 
apsaugos.

h) per ataskaitinį laikotarpį atmestus 
prašymus dėl tarptautinės apsaugos.

Pagrindimas

Tiksliau apibūdinti duomenys, kuriuos reikalaujama pateikti.
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Pakeitimas 27
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Ši statistika pateikiama suskirstant 
duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių 
ir lytį bei pilietybę. Šie duomenys renkami 
ataskaitiniu vienerių kalendorinių metų 
laikotarpiu ir yra pateikiami Komisijai 
(Eurostatui) per tris mėnesius nuo 
ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji 
ataskaitiniai metai yra 2006 m.

Ši statistika pateikiama suskirstant 
duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių 
ir lytį bei pilietybę. Šie duomenys renkami 
ataskaitiniu vienų kalendorinių metų 
laikotarpiu ir yra pateikiami Komisijai 
(Eurostatui) per tris mėnesius nuo 
ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji 
ataskaitiniai metai yra 2007 m.

Pagrindimas

Nepraktiška pirmaisiais ataskaitiniais metais nustatyti 2006 m. Tikslingiau tokiais metais 
nustatyti 2007 m.

Pakeitimas 28
4 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybės narės pateikia Komisijai 
(Eurostatui) šią statistiką skaičiais apie:
a) asmenis, kuriems taikomi pirmosios 
instancijos sprendimai, kuriuos per 
ataskaitinį laikotarpį priėmė 
administracinės arba teisminės 
institucijos ir kuriais prašymai dėl 
tarptautinės apsaugos atmesti, įskaitant 
sprendimus, kai prašymai laikyti 
nepriimtinais arba nepagrįstais;
b) asmenis, kuriems taikomi pirmosios 
instancijos sprendimai, kuriuos per 
ataskaitinį laikotarpį priėmė 
administracinės arba teisminės 
institucijos ir kuriais suteikiamas arba 
panaikinamas pabėgėlio statusas;
c) asmenis, kuriems taikomi pirmosios 
instancijos sprendimai, kuriuos per 
ataskaitinį laikotarpį priėmė 
administracinės arba teisminės 
institucijos ir kuriais suteikiamas arba 
panaikinamas papildomos apsaugos 
statusas;
d) asmenis, kuriems taikomi pirmosios 
instancijos sprendimai, kuriuos per 
ataskaitinį laikotarpį priėmė 
administracinės arba teisminės 
institucijos ir kuriais suteikiama arba 
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panaikinama laikinoji apsauga;
e) asmenis, kuriems taikomi pirmosios 
instancijos sprendimai, kuriuos per 
ataskaitinį laikotarpį priėmė 
administracinės arba teisminės 
institucijos ir kuriais suteikiamas, 
atmetamas arba panaikinamas leidimas 
gyventi dėl šalies teisėje numatytų 
humanitarinių priežasčių;
Ši statistika pateikiama suskirstant 
duomenis pagal atitinkamų asmenų 
amžių ir lytį bei pilietybę. Šie duomenys 
renkami ataskaitiniu trijų kalendorinių 
mėnesių laikotarpiu ir yra pateikiami
Komisijai (Eurostatui) per du mėnesius 
nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
Pirmasis ataskaitinis laikotarpis yra 
2008 m. sausio–kovo mėn.

Pagrindimas

Ši dalis turėjo būti sukurta siekiant nustatyti, kad tam tikrai grupei priskiriami duomenys yra 
teikiami kas ketvirtį, nes dėl techninių priežasčių nebetinka ankstesnis duomenų rinkimo ir 
perdavimo modus operandi.

Frazė „asmenis, kuriems taikomi“ įrašyta visais atvejais, kai reikalaujama pateikti su 
sprendimais susijusius duomenis, siekiant, kad būtų pateikiami duomenys apie asmenis, o ne 
apie bylas ar sprendimus.

Pakeitimas 29
4 straipsnio 2 dalies a punktas

a) tarptautinės apsaugos prašytojus, kuriuos 
atsakinga šalies institucija laiko nelydimais 
nepilnamečiais;

a) tarptautinės apsaugos prašytojus, kuriuos 
atsakinga šalies institucija laiko nelydimais 
nepilnamečiais, per ataskaitinį laikotarpį;

Pagrindimas

Frazė „per ataskaitinį laikotarpį“ pridėta siekiant paaiškinti, kad reikalaujama pateikti 
duomenis apie gyventojų srautą, o ne apie jų skaičių.

Pakeitimas 30
4 straipsnio 2 dalies b punktas

b) administracinių arba teisminių 
institucijų sprendimus, priimtus 

b) asmenis, kuriems taikomi galutiniai
sprendimai, kuriuos per ataskaitinį 
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išnagrinėjus skundą arba atlikus peržiūrą, 
atmesti prašymus dėl tarptautinės 
apsaugos, įskaitant sprendimus, kai 
prašymai laikyti nepriimtinais arba 
nepagrįstais;

laikotarpį priėmė administracinės arba 
teisminės institucijos ir kuriais prašymai 
dėl tarptautinės apsaugos atmesti, 
įskaitant sprendimus, kai prašymai laikyti 
nepriimtinais arba nepagrįstais;

Pagrindimas
Žodis „galutinis“ pridėtas siekiant paaiškinti, kad pirminiai arba tarpiniai sprendimai 
neįtraukiami į statistiką.Frazė „per ataskaitinį laikotarpį“ pridėta siekiant paaiškinti, kad 
reikalaujama pateikti duomenis apie gyventojų srautą, o ne apie jų skaičių.

Frazė „asmenis, kuriems taikomi“ pridėta visais atvejais, kai reikalaujama pateikti su 
sprendimais susijusius duomenis, siekiant, kad būtų pateikiami duomenys apie asmenis, o ne 
apie bylas ar sprendimus.

Pakeitimas 31
4 straipsnio 2 dalies c punktas

c) administracinių arba teisminių institucijų 
sprendimus, priimtus išnagrinėjus skundą 
arba atlikus peržiūrą, suteikti arba 
panaikinti pabėgėlio statusą;

c) asmenis, kuriems taikomi galutiniai
administracinių arba teisminių institucijų 
sprendimai, priimti per ataskaitinį 
laikotarpį išnagrinėjus skundą arba atlikus 
peržiūrą, ir kuriais suteikiamas arba 
panaikinamas pabėgėlio statusas;

Pagrindimas

Žodis „galutinis“ pridėtas siekiant paaiškinti, kad pirminiai arba tarpiniai sprendimai 
neįtraukiami į statistiką.

Frazė „per ataskaitinį laikotarpį“ įrašyta siekiant paaiškinti, kad reikalaujama pateikti 
duomenis apie gyventojų srautą, o ne apie jų skaičių

Frazė „asmenis, kuriems taikomi“ pridėta visais atvejais, kai reikalaujama pateikti su 
sprendimais susijusius duomenis, siekiant, kad būtų pateikiami duomenys apie asmenis, o ne 
apie bylas ar sprendimus.

Pakeitimas 32
4 straipsnio 2 dalies d punktas

d) administracinių arba teisminių 
institucijų sprendimus, priimtus
išnagrinėjus skundą arba atlikus peržiūrą, 
suteikti arba panaikinti papildomos 
apsaugos statusą;

d) asmenis, kuriems taikomi galutiniai
administracinių arba teisminių institucijų 
sprendimai, priimti per ataskaitinį 
laikotarpį išnagrinėjus skundą arba atlikus 
peržiūrą, ir kuriais suteikiamas arba 
statusas panaikinamas papildomos 
apsaugos;
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Pagrindimas

Žodis „galutinis“ pridėtas siekiant paaiškinti, kad pirminiai arba tarpiniai sprendimai 
neįtraukiami į statistiką.

Frazė „per ataskaitinį laikotarpį“ įrašyta siekiant paaiškinti, kad reikalaujama pateikti 
duomenis apie gyventojų srautą, o ne apie jų skaičių

Frazė „asmenis, kuriems taikomi“ įrašyta visais atvejais, kai reikalaujama pateikti su 
sprendimais susijusius duomenis, siekiant, kad būtų pateikiami duomenys apie asmenis, o ne 
apie bylas ar sprendimus.

Pakeitimas 33
4 straipsnio 2 dalies e punktas

e) administracinių arba teisminių institucijų 
sprendimus, priimtus išnagrinėjus skundą 
arba atlikus peržiūrą, suteikti arba 
panaikinti laikinosios apsaugos statusą;

e) asmenis, kuriems taikomi galutiniai
administracinių arba teisminių institucijų 
sprendimai, priimti per ataskaitinį 
laikotarpį išnagrinėjus skundą arba atlikus 
peržiūrą, ir kuriais suteikiamas arba 
panaikinamas laikinosios apsaugos 
statusas;

Pagrindimas

Žodis „galutinis“ pridėtas siekiant paaiškinti, kad pirminiai arba tarpiniai sprendimai 
neįtraukiami į statistiką.

Frazė „per ataskaitinį laikotarpį“ įrašyta siekiant paaiškinti, kad reikalaujama pateikti 
duomenis apie gyventojų srautą, o ne apie jų skaičių.

Frazė „asmenis, kuriems taikomi“ įrašyta visais atvejais, kai reikalaujama pateikti su 
sprendimais susijusius duomenis, siekiant, kad būtų pateikiami duomenys apie asmenis, o ne 
apie bylas ar sprendimus.

Pakeitimas 34
4 straipsnio 2 dalies f punktas

f) kitus administracinių arba teisminių 
institucijų sprendimus, priimtus 
išnagrinėjus skundą arba atlikus peržiūrą, 
suteikti, atmesti arba panaikinti leidimus
gyventi dėl šalies teisėje numatytų 
humanitarinių arba kitų priežasčių;

f) asmenis, kuriems taikomi galutiniai 
sprendimai, kuriuos per ataskaitinį 
laikotarpį priėmė administracinės arba 
teisminės institucijos dėl tarptautinės 
apsaugos, išnagrinėję skundą arba atlikę 
peržiūrą,  ir kuriais suteikiami arba 
panaikinami leidimai gyventi dėl šalies 
teisėje numatytų humanitarinių priežasčių;
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Pagrindimas

Žodis „galutinis“ pridėtas siekiant paaiškinti, kad pirminiai arba tarpiniai sprendimai 
neįtraukiami į statistiką.

Frazė „dėl tarptautinės padėties“ pridėta siekiant paaiškinti, kad šių papunkčių nuostatos 
apima tik leidimus gyventi šalyje dėl humanitarinių priežasčių atsižvelgiant į tarptautinės 
apsaugos taisykles, o ne kitus leidimus gyventi dėl humanitarinių priežasčių, kuriems 
taikomos 6 straipsnio nuostatos.

Frazė „per ataskaitinį laikotarpį“ įrašyta siekiant paaiškinti, kad reikalaujama pateikti 
duomenis apie gyventojų srautą, o ne apie jų skaičių

Frazė „asmenis, kuriems taikomi“ įrašyta visais atvejais, kai reikalaujama pateikti su 
sprendimais susijusius duomenis, siekiant, kad būtų pateikiami duomenys apie asmenis, o ne 
apie bylas ar sprendimus.

Pakeitimas 35
4 straipsnio 2 dalies g punktas

g) prašymus ir duomenų perdavimus, 
kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 
343/2003 ir Komisijos reglamentas (EB) 
Nr. 1560/2003 ;
_______
1 OL L 222, 2003 9 5, p. 3. 

Išbraukta.

Pagrindimas

Dublino duomenys, kurie yra gana specifiniai ir skiriasi nuo kitų duomenų, perkelti į naują 
dalį.

Pakeitimas 36
4 straipsnio 2 dalies h punktas

h) asmenis, atrinktus apgyvendinti 
valstybėse narėse.

h) asmenis, kuriems per ataskaitinį 
laikotarpį buvo suteiktas leidimas gyventi 
valstybėje narėje atsižvelgiant į valstybės 
narės arba Bendrijos apgyvendinimo 
schemos sistemą , kai valstybė narė 
įgyvendinusi tokią schemą.

Pagrindimas

Tiksliau apibūdinti duomenys, kuriuos reikalaujama pateikti. Sąvoka „apgyvendinimas“ 
aptariama 2 straipsnio 1 dalies n punkte. Frazė „kai valstybė narė įgyvendinusi tokią 
schemą“ pridėta siekiant  paaiškinti, duomenis turėtų pateikti tik šalys,  kuriose ši politika 
taikoma.



PE 371.980v01-00 20/32 PR\610041LT.doc

LT

Pakeitimas 37
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Ši statistika pateikiama suskirstant 
duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių 
ir lytį bei pilietybę. Šie duomenys renkami 
ataskaitiniu vienerių kalendorinių metų 
laikotarpiu ir yra pateikiami Komisijai 
(Eurostatui) per tris mėnesius nuo 
ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji 
ataskaitiniai metai yra 2006 m.

Ši statistika pateikiama suskirstant 
duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių 
ir lytį bei pilietybę. Šie duomenys renkami 
ataskaitiniu vienerių kalendorinių metų 
laikotarpiu ir yra pateikiami Komisijai 
(Eurostatui) per tris mėnesius nuo 
ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji 
ataskaitiniai metai yra 2007 m.

Pagrindimas

Nepraktiška pirmaisiais ataskaitiniais metais nustatyti 2006 m. Tikslingiau tokiais metais 
nustatyti 2007 m.

Pakeitimas 38
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. valstybės narės pateikia Komisijai 
(Eurostatui) tokią statistiką, susijusią su 
Reglamentu (EB) Nr. 343/2003 ir 
Reglamentu (EB) Nr. 1560/20031:
a)prašymų atsiimti prašančius 
prieglobsčio arba juos globoti skaičius; 
b) nuostatas, kuriomis pagrįsti a punkte 
aptariami prašymai;
c) sprendimai, priimti atsakant į a punkte 
aptariamus prašymus;
d) skaičius perkėlimų, susijusių su c 
punkte nurodytų sprendimų vykdymu;
e) prašymų suteikti informacijos skaičius.
Ši statistika renkama ataskaitiniu vienų 
kalendorinių metų laikotarpiu ir yra 
pateikiama Komisijai (Eurostatui) per tris 
mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos. 
Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2008 m.
_________
2003 m. rugsėjo 2 d. Komisijos reglamentas (EB) 
Nr. 1560/2003, kuriuo nustatomos išsamios 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, 
nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiųjų 
šalių piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto 
prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo 
kriterijus ir mechanizmus, taikymo taisyklės. 
OL L 222, 2003 9 5, p. 3.
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Pagrindimas

Dublino duomenys, kurie yra gana specifiniai ir skiriasi nuo kitų duomenų, perkelti į šią 
naują dalį.

Tikslinga Dublino duomenų paaiškinimus palikti reglamente, šiek tiek juos pakeitus. Į šiuos 
pakeitimus dabar atsižvelgiama naujojoje 4 straipsnio dalyje.

Pakeitimas 39
5 straipsnio 2 dalis

2. 1 straipsnio dalyje nurodyta statistika yra 
renkama ataskaitiniu vienerių kalendorinių 
metų laikotarpiu ir yra pateikiama 
Komisijai (Eurostatui) per tris mėnesius 
nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji 
ataskaitiniai metai yra 2006 m.

2. 1 straipsnio dalyje nurodyta statistika yra 
renkama ataskaitiniu vienerių kalendorinių 
metų laikotarpiu ir yra pateikiama 
Komisijai (Eurostatui) per tris mėnesius 
nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji 
ataskaitiniai metai yra 2007 m.

Pagrindimas

Nepraktiška pirmaisiais ataskaitiniais metais nustatyti 2006 m. Tikslingiau tokiais metais 
nustatyti 2007 m.

Pakeitimas 40
6 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

iii) leidimus, galiojančius iki nurodytos 
datos (išduotų leidimų skaičių, neįskaitant 
panaikintų arba nebegaliojančių leidimų), 
suskirstant juos pagal pilietybę, pagrindą 
leidimui išduoti ir pagal leidimo galiojimo 
trukmę;

iii) leidimus, galiojančius iki ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos (išduotų leidimų 
skaičių, neįskaitant panaikintų arba 
nebegaliojančių leidimų), suskirstant juos 
pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti ir 
pagal leidimo galiojimo trukmę;

Pagrindimas

1 dalies a punkto iii papunktyje ir 1 dalies b punkte nurodomi duomenys yra duomenys apie 
gyventojų skaičių, todėl būtina patikslinti aptariamų leidimų datą. 

Pakeitimas 41
6 straipsnio 1 dalies b punktas

b) ilgalaikių gyventojų skaičių, suskirstant 
duomenis pagal pilietybę. 

b) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
esantį ilgalaikių gyventojų skaičių, 
suskirstant duomenis pagal pilietybę.
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Pagrindimas

Punkte aptariamas gyventojų skaičius, o ne administracinių aktų skaičius.

Pakeitimas 42
6 straipsnio 3 dalis

3. 1 straipsnio dalyje nurodyta statistika yra 
renkama ataskaitiniu vienerių kalendorinių 
metų laikotarpiu ir pateikiama Komisijai 
(Eurostatui) per šešis mėnesius nuo 
ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji 
ataskaitiniai metai yra 2006 m.

3. 1 straipsnio dalyje nurodyta statistika yra 
renkama ataskaitiniu vienerių kalendorinių 
metų laikotarpiu ir pateikiama Komisijai 
(Eurostatui) per šešis mėnesius nuo 
ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji 
ataskaitiniai metai yra 2007 m.

Pagrindimas

Nepraktiška pirmaisiais ataskaitiniais metais nustatyti 2006 m. Tikslingiau tokiais metais 
nustatyti 2007 m.

Pakeitimas 43
7 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės pateikia Komisijai 
(Eurostatui) statistiką apie trečiųjų šalių 
piliečių, išvykusių į savo kilmės, tranzito 
arba kitą trečiąją šalį, skaičių, savo noru 
arba buvo priversti administraciniu arba 
teismo sprendimu, arba aktu, kuriuo 
įpareigojama sugrįžti, suskirstant 
duomenis pagal šių asmenų amžių, lytį ir 
pilietybę.

1. Valstybės narės pateikia Komisijai 
(Eurostatui) statistiką apie: 

a) skaičių trečiųjų šalių piliečių, apie 
kuriuos nustatyta, kad jie būna valstybėje 
narėje nelegaliai, ir dėl kurių būtina 
priimti administracinį arba teisinį 
sprendimą arba aktą, kuriuo būtų 
teigiama arba deklaruojama, kad jų 
buvimas nelegalus, ir kuriuo jie 
įpareigojami palikti valstybės narės 
teritoriją, suskirstant šiuos duomenis 
pagal aptariamųjų asmenų pilietybę; 
b) skaičių trečiųjų šalių piliečių, kurie jau 
yra palikę valstybės narės teritoriją, 
vykdydami administracinį arba teisinį 
sprendimą arba aktą, aptariamą a punkte, 
suskirstant šiuos duomenis pagal 
aptariamųjų asmenų pilietybę. 
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Pagrindimas

Pagal šį dokumentą reikalaujama duomenų tik apie skaičių nelegalių migrantų, kurie buvo 
veiksmingai grąžinti. Šis reikalavimas turi likti (jis pateikiamas 7 straipsnio 1 dalies b 
punkte).

Tačiau reikalingi ir duomenys apie grąžinimo sprendimus. To reikalaujama pagal Grąžinimo 
fondo (KOM(2005) 123) pasiūlymą, siekiant apskaičiuoti, kaip turi būti paskirstomos lėšos 
valstybėms narėms. Šių duomenų greitai bus reikalaujama iš valstybių narių, taigi patartina 
šį reikalavimą įtraukti į reglamentą.

Reikalavimas suskirstyti pagal amžių ir lyti išbrauktas iš 7 straipsnio ir bus pateikiamas tik 
kalbant apie įgyvendinimo priemones, pagrįstas 8 straipsnyje aptariamomis sąlygomis ir  11 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, nes paprastai šie duomenys neprieinami ir nėra ypatingai 
svarbūs.

Pakeitimas 44
7 straipsnio 2 dalis

2. 1 straipsnio dalyje nurodyta statistika yra 
renkama ataskaitiniu vienerių kalendorinių 
metų laikotarpiu ir yra pateikiama 
Komisijai (Eurostatui) per tris mėnesius 
nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji 
ataskaitiniai metai yra 2006 m.

2. 1 straipsnio dalyje nurodyta statistika yra 
renkama ataskaitiniu vienerių kalendorinių 
metų laikotarpiu ir yra pateikiama 
Komisijai (Eurostatui) per tris mėnesius 
nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji 
ataskaitiniai metai yra 2007 m.

Pagrindimas

Nepraktiška pirmaisiais ataskaitiniais metais nustatyti 2006 m. Tikslingiau tokiais metais 
nustatyti 2007 m.

Pakeitimas 45
7 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. 1 dalyje aptariama statistika neapima 
trečiųjų šalių piliečių, kurie perkelti iš 
vienos valstybės narės į kitą laikantis 
tvarkos, nustatytos Reglamentu (EB) Nr. 
343/2003 ir Reglamentu (EB) Nr. 
1560/2003.

Pagrindimas

Asmenys, perkelti laikantis vadinamųjų Dublino įstatymų, neįtraukiami į grąžinimų statistiką.

Pakeitimas 46
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8 straipsnio 1 dalies a punktas

a)pagal 3 straipsnį reikalaujamus pateikti 
statistinius duomenis suskirstyti pagal:

Išbraukta.

i) užimtumo statusą,
(ii) profesiją
iii) pramonės šaką,
iv) įgytą išsilavinimą,
v) metus, kada atvyko pirmą kartą,

Pagrindimas

Ateityje bus reikalaujama pateikti duomenis apie perkėlimą, švietimą it mokymą. Tačiau šiuo 
metu daugelis valstybių narių tokių duomenų pateikti negali. Reikėtų pradėti kaupti naujus 
duomenis ir naudoti šias duomenų bazes. Tačiau šio reglamento taikymo rezultatas turėtų 
būti ir jau esamų duomenų šaltinių ir duomenų suderinimas. Atsižvelgiant į naujus ir ne tik 
grynai techninius faktorius, kiti duomenys turėtų būti renkami Europos lygmeniu kitame 
etape. Dauguma valstybių narių išreiškė didelių abejonių dėl galimybės gauti šiuos 
reikalaujamus papildomus duomenis, todėl siūloma visiškai išbraukti šį reikalavimą.

Pakeitimas 47
8 straipsnio 1 dalies b punktas

b) pagal 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktus reikalaujamus pateikti 
statistinius duomenis suskirstyti pagal: 

Išbraukta.

dabartinės nuolatinės gyvenamosios vietos 
regioną,

Pagrindimas

Ateityje bus reikalaujama pateikti duomenis apie perkėlimą, švietimą it mokymą. Tačiau šiuo 
metu valstybės narės tokių duomenų pateikti negali. Reikėtų pradėti kaupti naujus duomenis ir 
naudoti šias duomenų bazes. Tačiau šio reglamento taikymo rezultatas turėtų būti ir jau 
esamų duomenų šaltinių ir duomenų suderinimas. Atsižvelgiant į naujus ir ne tik grynai 
techninius faktorius, kiti duomenys turėtų būti renkami Europos lygmeniu kitame etape.
Dauguma valstybių narių išreiškė didelių abejonių dėl galimybės gauti šiuos reikalaujamus 
papildomus duomenis, todėl siūloma visiškai išbraukti šį reikalavimą.

Pakeitimas 48
8 straipsnio 1 dalies c punkto papunkčiai nuo i iki iii

i) atitinkamų asmenų, kuriems taikomas 
administracinis sprendimas, skaičių,

i) atitinkamų asmenų, kuriems taikomas 
prašymas arba administracinis sprendimas, 
skaičių,
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ii) prašytą apsaugos kategoriją, ii) prašytą apsaugos kategoriją,

iii) prašymo pateikimo metus; iii) prašymo pateikimo metus;

iiia) skaičių asmenų, kuriems taikomas 
prašymas, sprendimas arba perkėlimas, 
susijęs su Reglamento (EB) Nr. 343/2003 
ir Reglamento (EB) Nr. 1560/2003 
taikymu.

Pagrindimas

Siekiama numatyti, kad būtų skirstoma pagal skaičių asmenų, aptariamų pagal 
vadinamuosius Dublino prašymus, sprendimus ir perkėlimus.

Pakeitimas 49
8 straipsnio 1 dalies e punkto ii ir iii papunkčiai

(ii) profesiją
iii) ūkinę veiklą,

Pagrindimas

Ateityje bus reikalaujama pateikti duomenis apie perkėlimą, švietimą it mokymą. Tačiau šiuo 
metu valstybės narės tokių duomenų pateikti negali. Reikėtų pradėti kaupti naujus duomenis ir 
naudoti šias duomenų bazes. Tačiau šio reglamento taikymo rezultatas turėtų būti ir jau 
esamų duomenų šaltinių ir duomenų suderinimas.  Atsižvelgiant į naujus ir ne tik grynai 
techninius faktorius, kiti duomenys turėtų būti renkami Europos lygmeniu kitame etape. 
Dauguma valstybių narių išreiškė didelių abejonių dėl galimybės gauti šiuos reikalaujamus 
papildomus duomenis, todėl siūloma visiškai išbraukti šį reikalavimą.

Pakeitimas 50
8 straipsnio 1 dalies f punkto paskutinis papunktis

priežastį grįžti. i) priežastis priimti sprendimą arba aktą, 
įpareigojanį išvykti;
ii) amžius;
iii) lytis.

Pagrindimas

Fraze „sprendimą arba aktą, įpareigojantį išvykti“ pakečiama frazė „ grįžti“ dėl 7 straipsnio 
pakeitimų.

Reikalavimas suskirstyti pagal amžių ir lyti išbrauktas iš 7 straipsnio ir bus pateikiamas tik 
kalbant apie įgyvendinimo priemones, pagrįstas 8 straipsnyje aptariamomis sąlygomis ir  11 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, nes paprastai šie duomenys neprieinami ir nėra ypatingai 
svarbūs.
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Pakeitimas 51
8 straipsnio 2 dalis

2. Svarstydama, ar papildomas skirstymas 
turėtų būti nustatytas pagal 1 dalį, 
Komisija įvertina šios informacijos poreikį 
siekiant plėtoti ir stebėti Komisijos 
politikos kryptis bei galimybę naudotis 
atitinkamais duomenų šaltiniais.

2. Svarstydama, ar papildomas skirstymas 
turėtų būti reikalaujamas, Komisija 
įvertina šios informacijos poreikį siekiant 
plėtoti ir stebėti Komisijos politikos kryptis 
bei galimybę naudotis atitinkamais 
duomenų šaltiniais ir būsimomis 
sąnaudomis.

Pagrindimas

Kad būtų aišku, jog sprendimuose dėl papildomo skirstymo bus atsižvelgiama ir į sąnaudas.

Pakeitimas 52
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Derybos dėl tolesnių skirstymų, kurių 
gali reikėti taikant 3 ir 7 straipsnį, 
pradedamos iki ...*.
____________
* Du metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

Kad būtų aišku, jog sprendimuose dėl papildomo skirstymo bus atsižvelgiama ir į ES politikos 
reikmes.

Pakeitimas 53
9 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės praneša Komisijai 
(Eurostatui) apie naudotus duomenų 
šaltinius, šių šaltinių pasirinkimo priežastis 
ir pasirinktų duomenų šaltinių poveikį 
statistikos kokybei. 

2. Valstybės narės praneša Komisijai 
(Eurostatui) apie naudotus duomenų 
šaltinius, šių šaltinių pasirinkimo priežastis 
ir pasirinktų duomenų šaltinių poveikį 
statistikos kokybei, taip pat praneša 
Komisijai (Eurostatui) apie pakeitimus. 

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti valstybėms narėms, kad jos turės pranešti Komisijai apie duomenų 
šaltinius iš pradžių ir toliau papildyti pranešimą, jei to reikės. 
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Pakeitimas 54
10straipsnio įžanginė dalis

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos 
priemonės, įskaitant priemones, skirtas 
atsižvelgti į ekonominius ir techninius 
pakeitimus, priimamos 11 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka. Jos visų pirma 
apima:

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos 
priemonės, įskaitant priemones, skirtas 
atsižvelgti į ekonominius ir techninius 
pakeitimus, priimamos 11 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka. Šios priemonės
apima:

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad priemonių sąrašas, pateikiamas nuo punkto a iki punkto e, yra 
nuodugnus.

Pakeitimas 55
10 straipsnio a punktas

a) apibrėžimų pritaikymą ir papildomų 
apibrėžimų priėmimą, kaip numatyta 2 
straipsnyje;

Išbraukta.

Pagrindimas

Atsižvelgiama į 2 straipsnio 2 dalies pakeitimus.

Pakeitimas 56
11 straipsnio 2 dalis

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikoma 
Sprendimo Nr. 1999/468/EB 5 ir 7 
straipsniuose nurodyta reguliavimo 
tvarka, atsižvelgiant į 8 straipsnio 
nuostatas.

2. Komitetas priima savo darbo tvarkos 
taisykles.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 
6 dalyje numatytas laikotarpis bus trys 
mėnesiai.

Pagrindimas

Tarybos, kaip teisėkūros institucijos, teisę perduoti dalį savo įgaliojimų Komisijai Europos 
Teisingumo Teismas pripažino jau 1970 m. (sprendimas Koster byloje, Nr. 25/70). 
Teisingumo Teismo sprendime taip pat reikalaujama, kad perduodant įgaliojimus būtų tiksliai 
apibrėžiami jų įgyvendinimo principai ir sąlygos (pvz., reikia sudaryti valstybių narių atstovų 
komitetus, kurie padėtų Komisijai) ir atitinkamai numatyta galimybė susigrąžinti suteiktus 
įgaliojimus. 
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Šie principai įtraukti į EBS 202 straipsnį. Vis dėlto Taryba, įgyvendindama 202 straipsnį 
(Sprendimas 1999/468 dėl komitologijos), „pamiršo“ pripažinti galių susigrąžinimo teisę, kai 
sprendžiama dėl teisės aktų, kurie turi būti priimami pagal bendro sprendimo procedūrą su 
Europos Parlamentu. 

Europos Parlamentas, siekdamas pasinaudoti šia teise, turėtų įtraukti atitinkamą nuostatą į 
pirminį sprendimą dėl įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo. Toks yra 11 straipsnio pakeitimų 
tikslas. Užuot darius  nuorodą į Sprendimo 1999/468 straipsnius, pakeitimuose atkuriamas 
šių straipsnių turinys, susijęs su Tarybos vaidmeniu, ir siūloma Europos Parlamentui suteikti 
panašias prerogatyvas (įskaitant galių susigrąžinimo teisę).

Pakeitimas 57
11 straipsnio 3 dalis

3. Komitetas privalo priimti darbo tvarkos 
taisykles.

3. Tai atvejais, kai pagal šį reglamentą 
turi būti taikomi  įgyvendinimo taisyklių 
tvirtinimo tvarkos reikalavimai,                       
Komisijos atstovas pateikia šių priemonių 
projektą Komitetui ir Europos 
Parlamentui. 
Komitetas pateikia savo nuomonę dėl 
projekto per laikotarpį, kurį nustato 
pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo 
aktualumą; šis laikotarpis negali būti 
trumpesnis nei vienas mėnuo. Nuomonė 
turi būti priimta balsų dauguma, kaip 
numatyta Sutarties 205 straipsnio 
2 dalyje. Valstybių narių atstovų balsų 
skaičius paskirstomas pagal šiame 
straipsnyje įtvirtintą principą. 
Pirmininkas nebalsuoja. 
3a. Komisija priima numatytas priemones, 
jei jos neprieštarauja komiteto nuomonei 
ir jei iki to laiko jų neatmeta 
kompetentingas Europos Parlamento 
komitetas.
3b. Kai numatytoms priemonėms 
komitetas nepritaria arba kai komitetas 
nepateikia jokios nuomonės, arba kai jas 
atmeta kompetentingas Europos 
Parlamento komitetas, Komisija 
nedelsdama Tarybai ir Europos 
Parlamentui pateikia pasiūlymą dėl 
reikiamų priemonių.
3c. Jei per tris mėnesius nuo pasiūlymo 
perdavimo Europos Parlamentas 
absoliučia balsų dauguma arba Taryba 
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kvalifikuota balsų dauguma pasiūlymo 
neatmeta, Komisija jį priima. Kitu atveju 
Komisija pateikia pakeistą pasiūlymą arba 
pateikia teisėkūros pasiūlymą remdamasi 
Sutartimi.
3d. Nenusižengiant jau priimtoms 
įgyvendinimo priemonėms, praėjus dviejų 
metų laikotarpiui nuo šios direktyvos 
priėmimo ir vėliausiai 2008 m. balandžio 
1 d.,  sustabdomas jos nuostatų, kuriomis 
reikalaujama priimti technines taisykles, 
pakeitimus ir sprendimus pagal 2 dalį, 
taikymas. Vadovaudamiesi Komisijos 
pasiūlymu, Europos Parlamentas ir 
Taryba pagal sutarties 251 straipsnyje 
numatytą tvarką gali atnaujinti 
atitinkamas nuostatas ir šiuo tikslu turi 
jas dar kartą apsvarstyti iki nurodytos 
datos.

Pagrindimas

Tarybos, kaip teisėkūros institucijos, teisę perduoti dalį savo įgaliojimų Komisijai Europos 
Teisingumo Teismas pripažino jau 1970 m. (sprendimas Koster byloje, Nr. 25/70).
Teisingumo Teismo sprendime taip pat reikalaujama, kad perduodant įgaliojimus būtų tiksliai 
apibrėžiami jų įgyvendinimo principai ir sąlygos (pvz., reikia sudaryti valstybių narių atstovų 
komitetus, kurie padėtų Komisijai) ir atitinkamai numatyta galimybė susigrąžinti suteiktus 
įgaliojimus.

Šie principai įtraukti į EBS 202 straipsnį. Vis dėlto Taryba, įgyvendindama 202 straipsnį 
(Sprendimas 1999/468 dėl komitologijos), „pamiršo“ pripažinti galių susigrąžinimo teisę, kai 
sprendžiama dėl teisės aktų, kurie turi būti priimami pagal bendro sprendimo procedūrą su 
Europos Parlamentu. 

Europos Parlamentas, siekdamas pasinaudoti šia teise, turėtų įtraukti atitinkamą nuostatą į 
pirminį sprendimą dėl įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo. Toks yra 11 straipsnio pakeitimų 
tikslas. Užuot darius  nuorodą į Sprendimo 1999/468 straipsnius, pakeitimuose atkuriamas 
šių straipsnių turinys, susijęs su Tarybos vaidmeniu, ir siūloma Europos Parlamentui suteikti 
panašias prerogatyvas (įskaitant galių susigrąžinimo teisę).
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AIŠKINAMOJI DALIS

1999 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai, Bendrijos kompetencija imigracijos ir 
prieglobsčio suteikimo srityse buvo apibrėžta pakeistos Europos bendrijos steigimo sutarties 
naujoje IV antraštinėje dalyje (EB sutarties 63 straipsnis1). Nuo to laiko Taryba gali nustatyti 
priemones reikalingai statistinei informacijai šiais klausimais rengti (EB sutarties 285 
straipsnis). 2003 m. birželio 20 d. Salonikuose Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad 
informacijai apie migraciją ir prieglobsčio suteikimą Europos Sąjungoje rinkti ir analizuoti 
reikalingi efektyvesni mechanizmai.

Visos Europos Parlamento frakcijos nuolatos primygtinai pabrėždavo, kad, siekiant ateityje 
vykdyti veiksmingą politiką, reikalingi pagrįsti duomenys apie tarptautinę imigraciją: Europos 
Parlamento 2003 m. lapkričio 6 d. rezoliucijoje pažymėta, kad, siekiant rengti išsamią 
statistiką, būtiną skaidriai ir efektyviai Bendrijos migracijos politikai plėtoti, yra reikalingi tai 
užtikrinantys teisės aktai2. Europos Parlamentas 2005 m. spalio 26 d. rezoliucijoje pažymėjo, 
kad Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų parengti ir neatidėliodama įgyvendinti 
išsamias objektyvių statistinių duomenų rinkimo gaires, siekiant gauti išsamią ir 
diferencijuotą migracijos ir su ja susijusio ekonominio poveikio valstybėms narėms ir kilmės 
šalims apžvalgą3.

ES migracijos politikos pritaikymo sričių plėtra dažniausiai priklauso nuo to, kokia 
informacija reikalinga, siekiant veiksmingai planuoti, priimti, įgyvendinti, vertinti ir stebėti 
Europos mastu taikytinas politines priemones. Ši plėtra aiškiai patvirtino, kad reikalinga 
išsami ir palyginama Europos statistika apie daugelį su imigracija susijusių temų. Migracijos 
statistika vis dažniau remiamasi vertinant atskirų valstybių narių vykdomos politikos 
veiksmingumą ir pasekmes bei ES politikos efektyvumą tam tikroje srityje. Dar svarbiau –
statistika remiamasi valstybėms narėms paskirstant finansines lėšas4.

Šiuo metu taikoma daug skirtingų migracijos statistinių apibrėžimų ir sąvokų. Tai užkerta 
kelią rengti palyginamą migracijos statistiką. Jau daug metų buvo dedamos pastangos rinkti 
suderintais apibrėžimais paremtus duomenis, taikant daugybę džentelmeniškų susitarimų, bet 
valstybėms narėms šių apibrėžimų laikytis nepavyko. Iš esmės, taikant dabartinę praktiką, 
nėra deramai užtikrinami vienodai reguliarūs, laiku atliekami ir greiti duomenų pateikimas bei 
sklaida, arba galimybė viešai jais naudotis.

Siūlomo reglamento tikslas yra nustatyti bendrą Bendrijos statistikos apie tarptautinę 
migraciją ir prieglobsčio suteikimą rinkimo ir kaupimo sistemą.
Šiuo reglamentu siekiama suderinti visos Europos administracinėse sistemose ir duomenų 
šaltiniuose esančius didelius migracijos statistikos rengimo ir asmenų, kurie statistikoje 

  
1 Europos bendrijos steigimo sutartis.
2 P5-TA-(2003)0471 Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui
dėl veiksmų plano Bendrijos statistikai migracijos klausimais rinkti ir analizuoti.
3 P6-TA-PROV(2005)0408 Europos Parlamento rezoliucija dėl ES koncepcijos dėl ekonominės migracijos 
valdymo.
4 Pvz., tinkamas būsimo Europos grąžinimo fondo lėšų paskirstymas labai priklauso nuo palyginamos statistikos 
grąžinimo klausimais rengimo. Tas pats principas galios ir administruojant planuojamą Bendrijos fondą, skirtą 
sienoms administruoti, ir skiriant papildomas lėšas integracinėms priemonėms įgyvendinti.
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apibrėžiami kaip migrantai, traktavimo skirtumus, nes poreikis gauti palyginamą migracijos 
statistiką apie Europos Sąjungą ir jos valstybes nares auga.

Pagal siūlomą teisės aktą rinktini statistiniai duomenys nustatomi kuo tiksliau laikantis 
Jungtinių Tautų rekomendacijų dėl tarptautinės migracijos statistikos. 
Ši statistika yra plačiai paremta Eurostato kasmet vykdomu duomenų apie migraciją rinkimu 
ir kas mėnesį vykdomu duomenų apie prieglobsčio suteikimą bei kovos su nelegalia migracija 
vykdomąsias priemones rinkimu. Ne ES piliečių legali imigracija yra kitas svarstomas 
klausimas, susijęs su migracija.

Siūlomame teisės akte valstybės narės įpareigojamos kuo efektyviau remtis turimais 
duomenimis, siekiant rengti kuo tiksliau suderintus apibrėžimus atitinkančią statistiką.

Atsižvelgiant į tai, kad visoje ES migracijos statistikai rengti naudojamasi skirtingais 
duomenų šaltiniais, neįmanoma teisės aktu nustatyti konkretaus duomenų šaltinio, skirto 
naudoti visose valstybėse narėse. Todėl nenumatyta įvesti visai naujų duomenų šaltinių arba 
keisti su migracija ir prieglobsčio suteikimu susijusią administracinę sistemą. Valstybės narės 
ir toliau gali kaupti šiuos statistinius duomenis, naudodamosi atitinkamais šalies duomenų 
šaltiniais, atsižvelgdamos į šalies statistikos sistemą ir praktiką. Vis dėlto jos turės pagrįsti 
duomenų šaltinio pasirinkimą ir paaiškinti numatomą duomenų šaltinio poveikį suderintų 
apibrėžimų laikymuisi. Šia informacija bus remiamasi kaip statistikos aiškinimo vadovu.

Siūlomame reglamente vartojami tiktai suderinti tarptautinės migracijos ir prieglobsčio 
suteikimo statistinių duomenų apibrėžimai.

Komisijos nuomone, pasiūlymas neturi poveikio Bendrijos biudžetui.

Įvairios Europos Parlamento frakcijos, Europos Komisija, valstybės narės neabejoja, kad 
tolimesnei politikos, laisvės, saugumo ir teisingumo plėtrai būtinai reikalingi patikimi 
duomenys apie migraciją ir prieglobsčio suteikimą.

Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės statistika dažniausiai susijusi su valstybiniu 
administravimu, o Europos Sąjungos valstybių narių administravimo sistemos ir duomenų 
šaltiniai labai skiriasi. Todėl itin svarbu atsižvelgti į Bendrijos statistikai sudaryti reikalingų 
apibrėžimų derinimo ir valstybių narių ir Europos Sąjungos kompetencijų pasiskirstymo 
balansą.

Dėl to pranešėja pritaria palaipsniam statistikos apie migraciją rinkimo gerinimui.

Turėtų būti siekiama pagerinti statistinius duomenis ir sukurti sprendimų dėl būsimų politinių 
priemonių statistinį pagrindą. Bendrijos statistikos migracijos ir tarptautinės apsaugos 
klausimais taikomos priemonės turi kaip galima greičiau lemti palyginamos pagrindinės 
statistikos rengimą, tačiau negalima pamiršti techninių įgyvendinimo galimybių. Duomenys, 
reikalingi vidutinės trukmės ar ilgalaikėms Europos nuostatoms migracijos klausimais rengti, 
bus renkami ir kaupiami vėlesniame etape.

Siekiant užtikrinti greitą prieigą prie atitinkamų duomenų, pranešėja ragina, kad procesas būtų 
patvirtintas per pirmąjį svarstymą. Pateiktame pranešimo projekte atsižvelgiama į skirtingas 
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dalyvaujančiųjų institucijų pozicijas ir siekiama nuoseklaus derinimo.


