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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 sprendimo, iš dalies keičiančio 
Sprendimą Nr. 896/2006/EB, nustatantį supaprastintą asmenų kontrolės prie išorės 
sienų režimą, grindžiamą vienašališku valstybių narių tam tikrų Šveicarijos ir 
Lichtenšteino išduotų leidimų gyventi pripažinimu tranzito per jų teritoriją tikslu
(COM(2007)0508 – C6-0280/2007 – 2007/0186(COD)

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0508),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 62 straipsnio 2 dalies a punktą, 
pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0280/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

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

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
9 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(9) Kadangi siūlomų veiksmų tikslas turi 
tiesioginį poveikį Bendrijos teisyno vizų 
srityje, o valstybės narės vienos negali 
deramai jo pasiekti, ir kadangi atsižvelgiant 
į šių veiksmų mastą bei poveikį to tikslo 
būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, 
Bendrija gali imtis priemonių 
vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje 
nustatytu subsidiarumo principu. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas 

(9) Kadangi siūlomų veiksmų tikslas turi 
tiesioginį poveikį Bendrijos teisyno išorės 
sienų srityje, o valstybės narės vienos 
negali deramai jo pasiekti, ir kadangi 
atsižvelgiant į šių veiksmų mastą bei 
poveikį to tikslo būtų geriau siekti 
Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali imtis 
priemonių vadovaudamasi Sutarties 
5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo 
principu. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo sprendimu 
neviršijama to, kas būtina nurodytam 
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būtina nurodytam tikslui pasiekti. tikslui pasiekti. 

Pagrindimas
Šis sprendimas siejasi su Bendrijos teisynu išorės sienų srityje, o ne visų srityje, kaip tai 
išdėstyta antraštėje ( „asmenų kontrolės prie išorės sienų režimas“)

Pakeitimas 2
9 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(9a) Kalbant apie Islandiją ir Norvegiją, 
šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno 
teisyno nuostatos pagal Europos Sąjungos 
Tarybos ir Islandijos Respublikos bei 
Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą 
dėl šių dviejų valstybių asociacijos 
įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno 
teisyną, kurios patenka į Tarybos 
sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų 
priemonių taikant tą susitarimą 1 
straipsnio A punkte nurodytą sritį.
_______________

OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

Pagrindimas

Šis techninis pakeitimas yra skirtas sujungti  šio Sprendimo konstatuojamąsias dalis su 
pirminio Sprendimo konstatuojamosiomis dalimis (Sprendimo Nr. 896/2006/EB 11 
konstatuojamoji dalis).  

Pakeitimas 3
10 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(10) Pagal Protokolo dėl Jungtinės 
Karalystės ir Airijos pozicijos, pridedamo 
prie Europos Sąjungos sutarties ir 
Europos Bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 
2 straipsnius šios valstybės narės 
nedalyvauja priimant šį sprendimą. 

Išbraukta.
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Pagrindimas

Žiūrėti naujas 11 ir 11 b konstatuojamąsias dalis.

Pakeitimas 4
11 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(11) Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, 
pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties 
ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 
2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant 
šį sprendimą, nėra jo saistoma ir neprivalo 
jo taikyti.

(11) Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, 
pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties 
ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 
2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant 
šį sprendimą, nėra jo saistoma ir neprivalo 
jo taikyti. Tačiau, kadangi šis sprendimas 
remiasi Šengeno teisynu pagal Europos 
Bendrijos steigimo sutarties trečios dalies 
IV antraštinę dalį, Danija pagal to 
protokolo 5 straipsnį per šešis mėnesius 
nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi 
nuspręsti, ar ji perkels jį į savo 
nacionalinę teisę.

Pagrindimas

Šis techninis pakeitimas yra skirtas sujungti  šio Sprendimo konstatuojamąsias dalis su 
pirminio Sprendimo konstatuojamosiomis dalimis (Sprendimo Nr. 896/2006/EB 12 
konstatuojamoji dalis).  

Pakeitimas 5
11 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(11a) Šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno 
teisyno nuostatos, kuriose Jungtinė 
Karalystė nedalyvauja pagal 2000 m. 
gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 
2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės 
prašymo dalyvauti įgyvendinant kai 
kurias Šengeno teisyno nuostatas.1 Todėl 
Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant 
šį reglamentą, nėra jo saistoma ir 
neprivalo jo taikyti.
____________
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1 OL L 131, 2004 4 30, p. 1.

Pagrindimas

Šis techninis pakeitimas yra skirtas sujungti  šio Sprendimo konstatuojamąsias dalis su 
pirminio Sprendimo konstatuojamosiomis dalimis (Sprendimo Nr. 896/2006/EB 13 
konstatuojamoji dalis).  

Pakeitimas 6
11 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(11b) Šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno 
teisyno nuostatos, kuriose Airija pagal 
2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 
2002/192/EB dėl Airijos prašymo 
dalyvauti įgyvendinant kai kurias 
Šengeno teisyno nuostatas nedalyvauja.2
Todėl Airija nedalyvauja jį priimant, jis 
nėra jai privalomas ar taikytinas.
_______________
2 OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

Pagrindimas

Šis techninis pakeitimas yra skirtas sujungti  šio Sprendimo konstatuojamąsias dalis su 
pirminio Sprendimo konstatuojamosiomis dalimis (Sprendimo Nr. 896/2006/EB 14 
konstatuojamoji dalis).  

Pakeitimas 7
4 STRAIPSNIS

Šis sprendimas skirtas Bulgarijai ir 
Rumunijai.

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms 
laikantis Europos Bendrijos steigimo 
sutartyje nustatytos tvarkos.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra skirtas sujungti  šio Sprendimo 4 straipsnį  su pirminio Sprendimo 6 
straipsniu (Sprendimo Nr. 896/2006/EB).   Kadangi šiuo pakeitimu ketinama iš dalies pakeiti 
2006 m. Sprendimą, todėl jis taip pat turi būti persiųstas toms pačioms valstybėms narėms, 
kaip ir pirmiau.
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