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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.



PR\636387LT.doc 3/19 PE 380.718v01-00

LT



PE 380.718v01-00 4/19 PR\636387LT.doc

LT

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS........................6



PR\636387LT.doc 5/19 PE 380.718v01-00

LT



PE 380.718v01-00 6/19 PR\636387LT.doc

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Skubios pasienio pagalbos 
būrių sudarymo mechanizmą ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
2007/2004, kiek tai susiję su šiuo mechanizmu
(COM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0401)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 62 straipsnio 2a dalį ir 66 straipsnį, 
pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0253/2006),

– 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
2A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(2a) ES išorės sienos stebimos ne vien tik 
atsižvelgiant į tos valstybės narės, prie 
kurios sienos vykdomas stebėjimas, 
interesus, bet ir į visų valstybių narių, 
kurios panaikino kontrolę prie savo 
vidaus sienų, interesus.

Pagrindimas
Pagal subsidiarumo principą, šiuo pakeitimu paaiškinama Skubios pasienio pagalbos būrių 
pridedamoji vertė.

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 2
2B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(2b) Išorinių sienų kontrolė ir asmenų 
kontrolė itin prisideda prie kovos su 
nelegalia imigracija, prekyba žmonėmis, 
taip pat padeda užkirsti kelią pavojui, 
kuris gresia vidaus saugumui, viešajai 
tvarkai ir visuomenės sveikatai.

Pagrindimas

Reikėtų priminti, kad pasienio kontrolė yra vienas iš elementų, užtikrinančių kitų laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdvės politikos sričių funkcionavimą

Pakeitimas 3
3 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(3) atsižvelgiant į kritinę padėtį, karts nuo 
karto susidarančią prie valstybių narių 
išorės sienų, visų pirma, kai prie išorės 
sienų atvyksta labai daug trečiųjų šalių 
piliečių, siekiančių neteisėtai patekti į 
Europos Sąjungą, laikoma, kad šiuo metu 
Europos lygmeniu turimų galimybių 
suteikti veiksmingą praktinę pagalbą 
asmenų kontrolės prie išorės sienų ir 
išorės sienų stebėjimo srityse nepakanka;

(3) atsižvelgiant į kritinę padėtį, karts nuo 
karto susidarančią prie valstybių narių 
išorės sienų, visų pirma, kai prie išorės 
sienų atvyksta labai daug trečiųjų šalių 
piliečių, siekiančių nelegaliai patekti į 
Europos Sąjungą, gali skubiai prireikti 
papildomo tinkamo personalo ir lėšų, kad 
atitinkamai ir pakankamai būtų paremta 
(-os) nacionalinė(-ės) sienos apsaugos 
tarnyba(-os) tų valstybių narių, kurios 
saugo išorines ES sienas.
(Žodis „neteisėtai“ visame teisėkūros 
tekste pakeičiamas žodžiu „nelegaliai“).

Pakeitimas 4
3A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(3a) Šiuo metu nepakanka Europos 
lygmeniu turimų priemonių, kad būtų 
galima suteikti veiksmingą praktinę 
pagalbą asmenų kontrolės prie išorės 
sienų ir išorės sienų stebėjimo srityse.

Pakeitimas 5
3B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
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(3b) Be to, patirtis vis aiškiau parodė, kad 
reikėtų dėti daugiau pastangų siekiant 
skatinti Bendrijos ir valstybių narių 
solidarumą bei tarpusavio pagalbą išorės 
sienų valdymo srityje.

Pagrindimas

Reikėtų priminti, kad solidarumas – tai svarbus valstybių narių bendradarbiavimo elementas, 
ypač išorės sienų kontrolės atveju.

Pakeitimas 6
1 STRAIPSNIS

Šiuo reglamentu nustatomas mechanizmas, 
skirtas suteikti skubią techninę ir 
operatyvią pagalbą, siunčiant Skubios 
pasienio pagalbos būrius į prašančiąją 
valstybę narę, susidūrusią su ypatingais 
sunkumais, visų pirma, kai prie išorės 
sienų atvyksta labai daug trečiųjų šalių 
piliečių, siekiančių neteisėtai patekti į 
Europos Sąjungą. Reglamente taip pat 
nustatomos užduotys, kurias turės vykdyti
pakviestieji pareigūnai ir Skubios pasienio 
pagalbos būrių nariai, operacijų, 
vykstančių ne jų kilmės valstybėje narėje, 
metu.

Šiuo reglamentu nustatomas mechanizmas, 
skirtas suteikti skubią techninę ir 
operatyvią pagalbą, siunčiant Skubios 
pasienio pagalbos būrius į prašančiąją 
valstybę narę arba bendrą prašymą 
teikiančias kelias valstybes nares,
susidūrusias su ypatingais sunkumais, visų 
pirma, kai prie išorės sienų atvyksta labai 
daug trečiųjų šalių piliečių, siekiančių 
nelegaliai patekti į Europos Sąjungą.
Reglamente taip pat nustatomos užduotys, 
kurias vykdyti turi įgaliojimus pakviestieji 
pareigūnai ir Skubios pasienio pagalbos 
būrių nariai, operacijų, vykstančių ne jų 
kilmės valstybėje narėje, metu.

Pagrindimas

Reikėtų numatyti Skubios pasienio pagalbos būrių veikimo galimybę, kai tai daroma bendru 
kelių toje pačioje geografinėje zonoje esančių valstybių narių prašymu.

Pakeitimas 7
2 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

1) „Agentūra“ – Europos operatyvaus 
bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos 
valstybių narių išorės sienų valdymo 
agentūra, atsakinga už Skubios pasienio 
pagalbos būrių dislokavimą;

1) „Agentūra“ – Europos operatyvaus 
bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos 
valstybių narių išorės sienų valdymo 
agentūra;
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Pagrindimas

Kalbama apie agentūrą „Frontex“, taigi nereikia papildomų apibrėžimų.

Pakeitimas 8
2 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

5) „būrio (-ių) nariai“ – valstybių narių
sienos apsaugos tarnybų pareigūnai, 
tarnaujantys Skubios pasienio pagalbos 
būriuose;

5) „būrio (-ių) nariai“ – kitų valstybių 
narių sienos apsaugos tarnybų pareigūnai, 
tarnaujantys Skubios pasienio pagalbos 
būriuose;

Pagrindimas

Pareigūnai, tarnaujantys Skubios pasienio pagalbos būriuose, gali būti iš skirtingų valstybių 
narių.

Pakeitimas 9
3 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Valstybės narės Agentūrai pateikia visų 
savo nacionalinių sienos apsaugos tarnybų 
pareigūnų, kurie galės būti kviečiami į 
Skubios pasienio pagalbos būrius, vardus 
ir pavardes.

2. Valstybės narės iš savo nacionalinių 
sienos apsaugos tarnybų pareigūnų
paskiria tuos, kurie galės būti kviečiami 
Agentūros į Skubios pasienio pagalbos 
būrius. Jos nurodo Agentūrai jų vardus ir 
pavardes (pirmą kartą tai įvyksta per tris 
mėnesius nuo šio Reglamento įsigaliojimo 
datos).
(Ši dalis atkeliama prieš pirmą dalį.)

Pagrindimas

Siekdamos užtikrinti Reglamento efektyvumą, valstybės narės turi pateikti Agentūrai sienos 
apsaugos tarnybų pareigūnų, kuriuos bus galima kviesti į Skubios pasienio pagalbos būrius, 
sąrašus. Kad Agentūra galėtų operatyviai veikti, sąrašai turėtų būti sudaryti per atitinkamą 
laikotarpį.Siekiant nuoseklumo, pirma reikėtų paminėti sąrašų sudarymą (1 dalis), o po to 
Agentūros nustatomą būrių sudėtį (2 dalis).

Pakeitimas 10
3 STRAIPSNIO 3 DALIES A PUNKTAS

a) dalyvauti mokymuose ir pratybose, 
vykstančiuose pagal į Agentūros metinę 
darbo programą įtrauktą tvarkaraštį;

a) dalyvauti mokymuose ir pratybose, 
vykstančiuose pagal į Agentūros metinę 
darbo programą įtrauktą tvarkaraštį, 
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įskaitant aspektus, susijusius su 
pagrindinių teisių gerbimu;

Pagrindimas

Sienos apsaugos pareigūnų mokymai turėtų apimti pagrindinių teisių gerbimo aspektus, kaip 
numatyta ES sutarties 6 straipsnyje.

Pakeitimas 11
5 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Skubios pasienio pagalbos būrio (-ių) 
dislokacijos laikotarpiu būriui (-iams) 
pagal veiklos planą vadovauja priimančioji 
valstybė narė. Prašančioji valstybė narė 
nedelsdama informuoja Agentūrą apie 
visus jos kompetentingų valdžios 
institucijų priimtus sprendimus būrio (-ių) 
atžvilgiu, visų pirma, apie visus 
pasiūlymus iš dalies keisti arba pataisyti 
veiklos planą.

1. Skubios pasienio pagalbos būrio (-ių) 
dislokacijos laikotarpiu būriui (-iams) 
pagal veiklos planą vadovauja priimančioji 
valstybė narė. Priimančioji valstybė narė 
nedelsdama informuoja Agentūrą apie 
visus jos kompetentingų valdžios 
institucijų priimtus sprendimus būrio (-ių) 
atžvilgiu, visų pirma, apie visus 
pasiūlymus iš dalies keisti arba pataisyti 
veiklos planą.

Pagrindimas

Kai buvo suteiktas leidimas vykdyti misiją, prašančioji valstybė tampa priimančiąja valstybe 
nare.

Pakeitimas 12
6 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Agentūros koordinuojamų bendrų 
operacijų ir bandomųjų projektų bei 
Skubios pasienio pagalbos būrių 
dislokacijos prašančiojoje valstybėje narėje 
metu pakviestieji pareigūnai ir būrių nariai 
vykdo 7 ir 8 straipsniuose nurodytas 
užduotis.

1. Agentūros koordinuojamų bendrų 
operacijų ir bandomųjų projektų bei 
Skubios pasienio pagalbos būrių 
dislokacijos prašančiojoje valstybėje narėje 
metu pakviestieji pareigūnai ir būrių nariai 
turi įgaliojimus vykdyti 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas užduotis.

Pagrindimas

Savaime suprantamas pakeitimas.

Pakeitimas 13
6 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)
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Pagal Bendrijos teisę turėtų būti taikomas 
asmenų judėjimą per sienas 
reglamentuojančių taisyklių Bendrijos 
kodeksas (Šengeno sienų kodeksas); taigi 
pakviestieji pareigūnai ir būrių nariai, 
vykdydami 7 straipsnyje numatytas 
užduotis, privalo visiškai gerbti žmogaus 
orumą, nediskriminuoti dėl lyties, rasinės 
ar etninės kilmės, religijos arba 
įsitikinimų, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos ir imtis tik tų 
priemonių, kurios proporcingos siekiant 
įgyvendinti nustatytus tikslus.

Pagrindimas

Savaime suprantamas pakeitimas.

Pakeitimas 14
6 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Pakviestieji pareigūnai ir būrių nariai, 
turintys leidimą nešioti tarnybinius ginklus 
savo buveinės valstybėje narėje, 
vykdydami 7 ir 8 straipsniuose nurodytas 
užduotis minėtus ginklus gali nešioti tik 
gavę priimančiosios valstybės narės 
leidimą ir atsižvelgdami į jos nacionalinę 
teisę.

4. Pakviestieji pareigūnai ir būrių nariai, 
turintys leidimą nešioti tarnybinius ginklus 
savo buveinės valstybėje narėje, 
vykdydami 7 ir 8 straipsniuose nurodytas 
užduotis minėtus ginklus gali gauti 
leidimą, jei tai numatyta priimančiosios 
valstybės narės nacionalinėje teisėje, jos 
pareigūnams vykdant tas pačias užduotis.
Visais kitais atvejais turi būti 
atsižvelgiama į veiksmų planą pagal 
Reglamento (EB) 2007/2004 8 straipsnį.

Pagrindimas

Dėl leidimo nešioti tarnybinius ginklus neturėtų būti diskriminacijos tarp priimančiosios 
valstybės narės pareigūnų ir pareigūnų iš kitų valstybių narių.

Pakeitimas 15
7 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTAS

a) tikrina bet kurio sieną kertančio asmens 
kelionės dokumentus tam, kad būtų 
nustatyta, ar dokumentai yra galiojantys ir 
tikri, bei nustato asmens tapatybę;

a) tikrina, naudodamiesi technine įranga, 
bet kurio sieną kertančio asmens kelionės 
dokumentus tam, kad būtų nustatyta, ar 
dokumentai yra galiojantys ir tikri, bei 
nustato asmens tapatybę;
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu supaprastinamas 7 straipsnis. Techninės įrangos naudojimas gali būti 
paminėtas a punkte.

Pakeitimas 16
7 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTAS

b) naudoja techninę įrangą kelionės 
dokumentams tikrinti, kaip nustatyta 
a punkte;

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. 7 straipsnio 1 dalies a punkto pakeitimą.

Pakeitimas 17
8 STRAIPSNIO B PUNKTAS

b) patruliuoja pėsčiomis ir transporto 
priemonėmis prie priimančios valstybės 
narės išorės sienų;

b) patruliuoja prie priimančios valstybės 
narės išorės sienų;

Pagrindimas

Esama skirtingų patruliavimo būdų. Nereikėtų apriboti taikymo srities patruliavimu pėsčiomis 
ir transporto priemonėmis.

Pakeitimas 18
8 STRAIPSNIO CA PUNKTAS (naujas)

ca) sulaiko asmenis, nelegaliai kertančius
išorės sieną, ir perduoda juos 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingai įstaigai.

Pagrindimas

Asmenų, nelegaliai kertančių išorės sieną, sulaikymas – tai viena iš užduočių, numatytų pagal 
Šengeno sienų kodeksą, kurią reikėtų įtraukti į pasienio būrių užduočių sąrašą.

Pakeitimas 19
9 STRAIPSNIO 1 DALIES D PUNKTAS
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d) informacija apie bendrą operaciją ir 
(arba) dislokaciją, kuriuose pakviestasis 
pareigūnas ir (arba) būrio narys 
dalyvauja;

d) atsakingo priimančiosios valstybės 
pareigūno vardas ir pavardė;

Pagrindimas

Pranešejo nuomone, reikėtų nurodyti pareigūną, kurio atsakomybei priskiriamas pakviestas 
būrio narys, o ne reikalauti iš pareigūno informacijos apie operaciją ir dislokaciją. Šis 
reikalavimas ne tik nereikalingas siekiant atitinkamai valdyti pakviestųjų pareigūnų darbą, be 
to, jis gali būti traktuojamas kaip nacionalinių sienų apsaugos tarnybos pareigūnų 
diskriminavimas arba priekabė.

Pakeitimas 20
9 STRAIPSNIO 1 DALIES E PUNKTAS

(e) užduotys, kurias pagal 7 ir 8 
straipsnius gali vykdyti pakviestasis 
pareigūnas ir (arba) būrio narys;

Išbraukta.

Pagrindimas

Pranešejo nuomone, reikėtų nurodyti pareigūną, kurio atsakomybei priskiriamas pakviestas 
būrio narys, o ne reikalauti iš pareigūno sąrašo užduočių, kurias atlikti pagal 7 ir 8 
straipsnius pakviestieji pareigūnai turi įgaliojimus. Šis reikalavimas ne tik nereikalingas 
siekiant atitinkamai valdyti pakviestųjų pareigūnų darbą, be to, jis gali būti traktuojamas kaip 
nacionalinių sienų apsaugos tarnybos pareigūnų diskriminavimas arba priekabė.

Pakeitimas 21
9 STRAIPSNIO 1 DALIES F PUNKTAS

f) laikotarpis, per kurį pakviestasis 
pareigūnas ir (arba) būrio narys gali 
vykdyti 7 ir 8 straipsniuose nurodytas 
užduotis.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pranešejo nuomone, reikėtų nurodyti pareigūną, kurio atsakomybei priskiriamas pakviestas 
būrio narys, o ne reikalauti, kad pareigūnas nurodytų laikotarpį, per kurį pakviestasis 
pareigūnas ir (arba) būrio narys gali vykdyti 7 ir 8 straipsniuose nurodytas užduotis. Šis 
reikalavimas ne tik nereikalingas siekiant atitinkamai valdyti pakviestųjų pareigūnų darbą, be 
to, jis gali būti traktuojamas kaip nacionalinių sienų apsaugos tarnybos pareigūnų 
diskriminavimas arba priekabė.
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Pakeitimas 22
12 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS2 straipsnio 1 dalies g punktas (Reglamentas (EB) 2007/2004)

„g) siunčia Skubios pasienio pagalbos 
būrius į valstybes nares, susidūrusias su 
ypatingais sunkumais, visų pirma, kai prie 
išorės sienų atvyksta labai daug trečiųjų 
šalių piliečių, kurie siekia neteisėtai patekti 
į Europos Sąjungą;“

„g) siunčia Skubios pasienio pagalbos 
būrius į valstybes nares, susidūrusias su 
ypatingais sunkumais, visų pirma, kai prie 
išorės sienų atvyksta labai daug trečiųjų 
šalių piliečių, kurie siekia nelegaliai
patekti į Europos Sąjungą;“

Pakeitimas 23
12 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

8a straipsnis (Reglamentas (EB) 2007/2004)

Kai laikoma, kad 8 straipsnio 2 dalies a ir b 
punktuose nurodytų priemonių nepakanka 
susidariusiai sudėtingai padėčiai išspręsti, 
Agentūra gali tam tikram laikui į 
prašančiąją valstybę narę nusiųsti vieną ar 
kelis Skubios pasienio pagalbos būrius.

Kai laikoma, kad 8 straipsnio 2 dalies a ir b 
punktuose nurodytų priemonių nepakanka 
susidariusiai sudėtingai padėčiai išspręsti, 
Agentūra gali tam tikram laikui į 
prašančiąją valstybę narę arba kelias 
valstybes nares nusiųsti vieną ar kelis 
Skubios pasienio pagalbos būrius.

Pagrindimas

Reikėtų numatyti Skubios pasienio pagalbos būrių veikimo galimybę, kai tai daroma bendru 
kelių toje pačioje geografinėje zonoje esančių valstybių narių prašymu.

Pakeitimas 24
12 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

8a straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) 2007/2004)

2. Spręsdama dėl dislokuojamų Skubios 
pasienio pagalbos būrių sudėties, Agentūra 
atsižvelgia į konkrečias aplinkybes, 
susidariusias prašančiojoje valstybėje 
narėje. Būrys sudaromas atsižvelgiant į 
veiklos planą, parengtą pagal 8f straipsnio 
3 dalį.

Spręsdama klausimą dėl dislokuojamų 
Skubios pasienio pagalbos būrių sudėties, 
Agentūra atsižvelgia į konkrečias 
aplinkybes, susidariusias prašančiojoje (-
iose) valstybėje(-ėse) narėje (-ėse). Būrys 
sudaromas atsižvelgiant į veiklos planą, 
parengtą pagal 8f straipsnio 3 dalį.
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Pagrindimas

Žr. 12 straipsnio 3 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 25
12 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

8a straipsnio 1 dalies da punktas (naujas) (Reglamentas (EB) 2007/2004)

(da) grįžimo arba repatriacijos išlaidas.

Pagrindimas

Sąraše nenumatytos galimos pareigūnų grįžimo arba repatriacijos išlaidos.

Pakeitimas 26
12 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

8f straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB) 2007/2004)

1. Priimdamas sprendimą dėl valstybės 
narės prašymo pagal 8a straipsnį dislokuoti 
Skubios pasienio pagalbos būrius, 
vykdomasis direktorius atsižvelgia į 
Agentūros rizikos analizių rezultatus, taip 
pat į bet kokią kitą susijusią informaciją, 
pateiktą prašančiosios valstybės narės ar 
kitos valstybės narės. Prireikus 
vykdomasis direktorius gali siųsti 
Agentūros ekspertą įvertinti prie 
prašančiosios valstybės narės išorės sienų 
susidariusią padėtį.

1. Priimdamas sprendimą dėl vienos arba 
kelių valstybių narių pateikto prašymo 
pagal 8a straipsnį dislokuoti Skubios 
pasienio pagalbos būrius, vykdomasis 
direktorius atsižvelgia į Agentūros rizikos 
analizės rezultatus, taip pat į bet kokią kitą 
susijusią informaciją, ypač pateiktą 
prašančiosios (-iųjų) valstybės (-ių) 
narės(-ių). Prireikus vykdomasis 
direktorius gali siųsti Agentūros ekspertą 
įvertinti prie prašančiosios (-iųjų) 
valstybės (-ių) narės (ių) išorės sienų 
susidariusią padėtį.

Pagrindimas

Žr. 12 straipsnio 3 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 27
12 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

8f straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) 2007/2004)

2. Vykdomasis direktorius sprendimą dėl 
prašymo dislokuoti Skubios pasienio 
pagalbos būrius priima per kiek įmanoma 
trumpesnį laiką, bet ne vėliau nei per 

2. Vykdomasis direktorius sprendimą dėl 
prašymo dislokuoti Skubios pasienio 
pagalbos būrius priima per kiek įmanoma 
trumpesnį laiką, bet ne vėliau nei per 
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penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo 
dienos. Vykdomasis direktorius apie 
sprendimą raštu praneša prašančiajai 
valstybei narei ir Valdančiajai tarybai.
Sprendime išdėstomos pagrindinės 
priežastys, kuriomis jis grindžiamas.

penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo 
dienos. Vykdomasis direktorius apie 
sprendimą raštu praneša prašančiajai 
valstybei narei ir Agentūros Valdančiajai 
tarybai. Sprendime išdėstomos pagrindinės 
priežastys, kuriomis jis grindžiamas.

Pagrindimas

Patikslinimas.

Pakeitimas 28
12 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

8f straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB) 2007/2004)

3. Vykdomajam direktoriui priėmus 
sprendimą prašančiojoje valstybėje narėje 
dislokuoti vieną ar daugiau Skubios 
pasienio pagalbos būrių, Agentūra ir 
prašančioji valstybė narė pagal 8g 
straipsnį nedelsdamos parengia veiklos 
planą.

3. Vykdomajam direktoriui priėmus 
sprendimą prašančiojoje valstybėje narėje 
dislokuoti vieną ar daugiau Skubios 
pasienio pagalbos būrių, Agentūra ir 
prašančioji (-iosios) valstybė (-s) narė (-s)
pagal 8g straipsnį nedelsdamos parengia 
veiklos planą.

Pagrindimas

Žr. 12 straipsnio 3 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 29
12 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

8f straipsnio 4 dalis (Reglamentas (EB) 2007/2004)

4. Susitarus dėl veiklos plano, vykdomasis 
direktorius nedelsdamas informuoja 
valstybes nares, kurių sienos apsaugos 
tarnybų pareigūnai bus dislokuojami su 
Skubios pasienio pagalbos būriais. Ši 
informacija raštu pateikiama nacionalinėms 
ryšių palaikymo institucijoms, įsteigtoms 
pagal 8c straipsnį; pranešime taip pat 
nurodoma dislokavimo data. Taip pat 
pateikiama veiklos plano kopija.

4. Susitarus dėl veiklos plano, vykdomasis 
direktorius nedelsdamas informuoja 
valstybes nares, kurių sienos apsaugos 
tarnybų pareigūnai bus dislokuojami su 
Skubios pasienio pagalbos būriais. Ši 
informacija raštu pateikiama nacionalinėms 
ryšių palaikymo institucijoms, įsteigtoms 
pagal 8c straipsnį; pranešime taip pat 
nurodomas pareigūnų skaičius, ju vardai 
ir pavardės ir reikalinga techninė įranga 
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bei dislokavimo data. Taip pat pateikiama 
veiklos plano kopija.

Pagrindimas

Ši informacija būtina norint sklandžiai vykdyti misiją.

Pakeitimas 30
12 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

8f straipsnio 5 dalis (Reglamentas (EB) 2007/2004)

5. Skubios pasienio pagalbos būrys (-iai) 
dislokuojamas (-i) ne vėliau kaip per 
penkias darbo dienas nuo tos dienos, kai 
Agentūra ir prašančioji valstybė narė
susitarė dėl veiklos plano.

5. Skubios pasienio pagalbos būrys (-iai) 
dislokuojamas (-i) ne vėliau kaip per 
penkias darbo dienas nuo tos dienos, kai 
Agentūra ir prašančioji (-iosios) valstybė (-
s) narė (-s) susitarė dėl veiklos plano.

Pagrindimas

Žr. 12 straipsnio 3 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 31
12 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

8f straipsnio 5a dalis (nauja) (Reglamentas (EB) 2007/2004)

5a. Tam tikose geografinėse zonose 
esančios valstybės narės, kurios patiria 
didelį neteisėtos imigracijos iš trečiųjų 
šalių į Europos Sąjungą spaudimą, gali 
pateikti Agentūrai bendrą prašymą dėl 
Skubios pasienio pagalbos būrių 
dislokavimo. Jei šis prašymas 
nagrinėjamas pagal šiame straipsnyje 
nustatytą procedūrą ir priimamas 
teigiamas sprendimas, prašančiosios 
valstybės narės kartu su Agentūra 
parengia bendrą veiksmų planą.

Pagrindimas
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Žr. 12 straipsnio 3 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 32
12 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

8f straipsnio 5b dalis (nauja) (Reglamentas (EB) 2007/2004)

5b. Jei vykdomasis direktorius pritaria 
dislokavimo prašymui, tačiau paaiškėja, 
kad Agentūra neturi pakankamai lėšų, jis 
per penkias darbo dienas nuo prašymo 
gavimo kreipiasi į Komisiją dėl papildomo 
flėšų skyrimo. Biudžeto valdymo įstaiga 
turi išspręsti šį klausimą skubos tvarka.

Pagrindimas

Galimi atvejai, kai Agentūra nustato poreikį skubiai veikti, tačiau neturi pakankamai lėšų.
Tokiais atvejais reikėtų numatyti ypatingą procedūrą.

Pakeitimas 33
12 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

8g straipsnio 1 dalies ga punktas (naujas) (Reglamentas (EB) 2007/2004)

(ga) jei tinkama, specialiąsias tarnybinių 
ginklų nešiojimo nuostatas vykdant 7 ir 8 
straipsniuose nurodytas užduotis.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 6 straipsnio 4 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 34
12 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

8h straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB) 2007/2004)

1. Vykdomasis direktorius skiria vieną ar 
kelis Agentūros ekspertus vykdyti ryšių 
palaikymo pareigūno (-ų), kuris (-ie) būtų 
siunčiamas (-i) kartu su būriu (-iais), 
pareigas ir atstovauti Agentūrai bei atlikti 
stebėtojo vaidmenį. Vykdomasis 

1. Vykdomasis direktorius skiria vieną ar 
kelis Agentūros ekspertus vykdyti ryšių 
palaikymo pareigūno (-ų), kuris (-ie) būtų 
siunčiamas (-i) kartu su būriu (-iais), 
pareigas ir atstovauti Agentūrai.
Vykdomasis direktorius apie skyrimą 
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direktorius apie skyrimą praneša 
priimančiajai valstybei narei.

praneša priimančiajai valstybei narei.

Pagrindimas

Ryšių palaikymo pareigūnas vykdo užduotis, nurodytas 8h straipsnyje, taigi jis negali būti 
vien tik stebėtojas.


