
PR\719160LT.doc PE404.820v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

2006/0257(CNS)

18.4.2008

*
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo tarp Europos bendrijos, 
Šveicarijos ir Lichtenšteino, pridedamo prie Europos bendrijos ir Šveicarijos 
Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, kuriais remiantis būtų 
nustatyta valstybė, atsakinga už valstybėje narėje ir Šveicarijoje arba 
Lichtenšteine pateikto prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimą, pasirašymo
(COM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Ewa Klamt



PE404.820v01-00 2/6 PR\719160LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

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 
ir Lichtenšteino, pridedamo prie Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 
susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, kuriais remiantis būtų nustatyta valstybė, 
atsakinga už valstybėje narėje ir Šveicarijoje arba Lichtenšteine pateikto prašymo dėl 
prieglobsčio nagrinėjimą, pasirašymo
(COM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2006)0753),

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

– atsižvelgdamas į EB sutarties 63 straipsnio 1 punkto a papunktį 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 (C6-0091/2008),

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

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

1. pritaria protokolo pasirašymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
ir Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės parlamentams ir 
vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Protokolas, pridedamas prie Dublino/Eurodac susitarimo dėl Danijos dalyvavimo 
Europos bendrijos ir Šveicarijos susitarime, prie kurios prisijungė Lichtenšteino 
Kunigaikštystė

Šio protokolo tikslas – apibrėžti Dublino reglamento ir Eurodac reglamento taikymą Danijos 
bei Šveicarijos ir Lichtenšteino santykiams. 

Laikydamasi Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties priede 
pateikto protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnių, Danija nedalyvauja įgyvendinant 
Dublino reglamentą1 ir Eurodac reglamentą2.

Dublino/Eurodac susitarime su Šveicarija numatyta, kad Danija gali prašyti leisti jame 
dalyvauti. Susitarime numatoma, kad tokiu atveju Susitariančiosios Šalys, Danijai pritarus, šio 
susitarimo protokole nustato Danijos dalyvavimo sąlygas.

2004 m. lapkričio 8 d. laiške Danijos Karalystė paprašė leisti dalyvauti Dublino/Eurodac 
susitarime su Šveicarija. Kadangi Lichtenšteinas prisijungia prie šio susitarimo, tikslinga, kad 
Danijos dalyvavimas būtų nustatytas tiek Šveicarijos, tiek Lichtenšteino atžvilgiu.

Protokolu nustatoma, kad Danijos ir Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino 
Kunigaikštystės santykiams taikomi Dublino ir Eurodac reglamentai bei jų įgyvendinimo 
taisyklės. Protokolu taip pat nustatoma, kad šiems santykiams taikomi tolesni pakeitimai ar 
naujos įgyvendinimo priemonės.

Komisija siūlo priimti Protokolą pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 63 straipsnio 1 
punkto a papunktį. Su Europos Parlamentu dėl Protokolo pasirašymo konsultuojamasi pagal 
Europos bendrijos steigimo sutarties 300 straipsnio 3 dalį.

2. Pranešėjos pozicija

Pranešėja pritaria Protokolo pasirašymui. Tačiau pranešėja mano, kad ateityje Europos 
Parlamentas turėtų būti geriau informuojamas apie vykstančias tarptautines derybas, kad 
galėtų pasinaudoti savo kompetencija.

                                               
1 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 343/2003, nustatantis valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio 
vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus. 
2 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant 
veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją.
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