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PR_CNS_art83am

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. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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 Tarybos sprendimo dėl Protokolo tarp Europos bendrijos, Šveicarijos 
Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės 
prisijungimo prie Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl 
kriterijų ir mechanizmų, kuriais remiantis būtų nustatyta valstybė, atsakinga už 
valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimą, 
sudarymo
(COM(2006)0754 – C6-0090/2008 – 2006/0252(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2006)0754),

– atsižvelgdamas į Protokolą tarp Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir 
Lichtenšteino Kunigaikštystės dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie 
Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, 
kuriais remiantis būtų nustatyta valstybė, atsakinga už valstybėje narėje ar Šveicarijoje 
pateikto prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimą, sudarymo,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 63 straipsnio 1 dalies a punktą ir 300 straipsnio 2 dalies 
pirmą pastraipą,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba 
kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0090/2008),

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl teisinio pagrindo tinkamumo, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 35 ir 51 straipsnius ir 83 straipsnio 7 dalį, 

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą 
(A6-0000/2008),

1. pritaria Tarybos sprendimui su pakeitimais ir pritaria protokolo sudarymui; 

2. pasilieka Sutartyje numatytą teisę ginti savo prerogatyvas;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
ir Lichtenšteino Kunigaikštystės vyriausybėms ir parlamentams.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 63 straipsnio 
1 punkto a papunktį kartu su 300 straipsnio 
2 dalies pirmos pastraipos pirmuoju sakiniu 
ir 300 straipsnio 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 63 straipsnio 
1 punkto a papunktį kartu su 300 straipsnio 
2 dalies pirmos pastraipos pirmuoju sakiniu 
ir 300 straipsnio 3 dalies antrąja pastraipa,

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo
3 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos Parlamento 
nuomonę,

atsižvelgdama į Europos Parlamento 
pritarimą;

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS 

1. Protokolas prie Dublino / Eurodac acquis susitarimo 

Protokolas skirtas tam, kad Lichtenšteinas galėtų prisijungti prie ES veiklos, susijusios su 
Dublino / Eurodac acquis, t. y. Lichtenšteinas, pasirašydamas protokolą, pripažįsta 
Dublino / Eurodac acquis ir prisijungia prie Šveicarijos1 jau pasirašyto Dublino / Eurodac 
acquis susitarimo. 2001 m. spalio 12 d. laiške Lichtenšteinas jau buvo pareiškęs apie savo 
suinteresuotumą kartu su Šveicarija tapti galimo Šengeno ir Dublino susitarimo susitariančiąja 
šalimi, kadangi tarp Šveicarijos ir Lichtenšteino jau dešimtmečius asmenų judėjimo srityje 
buvo laikomasi laisvo sienų kirtimo politikos. Tačiau Lichtenšteinas nedalyvavo derybose su 
Šveicarija, kadangi tarp Europos bendrijos ir Lichtenšteino nebuvo susitarimo dėl santaupų 
apmokestinimo. Todėl Europos bendrija ir Lichtenšteinas sudarė tokį susitarimą dėl santaupų 
apmokestinimo, kuris galioja nuo 2005 m. liepos 1 d. 

Kadangi Lichtenšteinas prisijungia prie Dublino / Eurodac susitarimo su Šveicarija, jis turės 
tokias pačias teises ir įsipareigojimus kaip ir Šveicarija. Lichtenšteinas be jokių išlygų ir 
nukrypimų turės sutikti su visu Dublino / Eurodac acquis ir jo plėtojimu ir jį taikyti. Jei 
atitinkamų aktų ar priemonių turinys gali tapti privalomas Lichtenšteinui tik įvykdžius 
konstitucinius reikalavimus (po referendumo), Lichtenšteinui skiriamas 18 mėnesių 
pereinamasis laikotarpis naujiems Dublino / Eurodac teisės aktams2 priimti ir taikyti. Vis 
dėlto šiuo metu Lichtenšteinui, jei įmanoma, turėtų būti privaloma taikyti atitinkamą aktą arba 
priemonę.

Lichtenšteinas taip pat taps mišraus komiteto nariu.

2. Teisės aktai 

Komisija siūlo sudaryti protokolą remiantis Europos bendrijos steigimo sutarties 63 straipsnio 
1 punkto a papunkčiu. Europos Parlamento nuomone, protokolą reikėtų sudaryti remiantis 
Sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmąja pastraipa. 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 2007 m. kovo 21 d. laišku kreipėsi į 
Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos taisyklių 35 straipsnio 2 dalį prašydamas 
apsvarstyti minėtojo Komisijos pasiūlymo teisinio pagrindo pagrįstumą ir tinkamumą. 
2007 m. birželio 11 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas nusprendė, kad susitarimu aiškiai 
nustatoma „konkreti institucinė struktūra“, numatyti jungtiniai (mišrūs) komitetai reiškia, kad 
bus sukurta organizacinė struktūra, turėsianti teisę priimti susitariančiąsias šalis 
įpareigojančius sprendimus, ypač susijusius su susitarimo priežiūra ir ginčų sprendimu. Be to, 
sudarius protokolą institucinė struktūra formaliai savaime pasikeis, kadangi jungtiniuose
(mišriuose) komitetuose pradėjus dirbti Lichtenšteinui atstovausiantiems naujiems nariams 
padidės šių komitetų sudėtis. Dėl to Teisės reikalų komitetas nusprendė rekomenduoti pakeisti 

                                               
1 2004 m. spalio 26 d. Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl kriterijų ir mechanizmų, 
padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo 
nagrinėjimą. Šio susitarimo 15 straipsnyje numatyta, kad prie Susitarimo gali prisijungti Lichtenšteinas 
(prisijungus Lichtenšteinui prie šio susitarimo pridedamas protokolas, nustatantis visas su prisijungimu susijusias 
sąlygas). 
2 Nustatyti šie pereinamieji laikotarpiai naujiems Dublino / Eurodac teisės aktams priimti ir taikyti: Norvegijai 
skirti 6 mėnesiai, Islandijai – 4 savaitės, Šveicarijai – 24 mėnesiai.
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teisinį pagrindą, pateikiant nuorodą į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies antrąją pastraipą, 
pagal kurią reikalaujama Parlamento pritarimo, o ne tik paprastos konsultacijos. 

3. Pranešėjos pozicija 

Pranešėja remia Protokolo sudarymą ir rekomenduoja tam pritarti. 

Vis dėlto pranešėja mano, kad Europos Parlamentas ateityje turėtų būti geriau informuotas 
apie vykstančias tarptautines derybas tam, kad galėtų tinkamai pasinaudoti jam suteiktomis
galiomis.
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