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PRANEŠIMAS NARIAMS
(0048/2009)

Tema: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių 
piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų bei 
jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių reikalavimų (nauja 
redakcija)
(COM(2009)551 – C7-0250/09 – 2009/0164(COD))

Pagal 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų 
pakeitimo metodo naudojimo1 iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų 
atstovų sudaryta konsultacinė darbo grupė svarsto visus Komisijos pateiktus pasiūlymus dėl 
teisės aktų išdėstymo nauja redakcija.

Pridedama konsultacinės darbo grupės nuomonė dėl minėtojo pasiūlymo.

Teisės reikalų komitetas savo nuomonę apie šį dokumentą pateiks per 2010 m. sausio 27–
28 d. posėdį.

Priedas

                                               
1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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Priedas

TEISĖS TARNYBŲ
KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2009 m. lapkričio 23 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI
TARYBAI
KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių ar 
asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų bei jų statuso ir 
suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių reikalavimų
2009 m. spalio 21 d. COM(2009) 551 – 2009/0164 (COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 
aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2009 m. spalio 29 d. 
susirinko į posėdį, kuriame be kitų klausimų buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas 
pasiūlymas.
Svarstydama1 pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo siekiama 
nauja redakcija išdėstyti 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos Direktyvą 2004/83/EB dėl trečiųjų 
šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems 
reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių 
standartų, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, kad:

1) 9 straipsnio 3 dalies įžanginė frazė „Pagal 2 straipsnio c punktą“ turėtų būti pakeista fraze 
„Pagal 2 straipsnio d punktą“;

2) 19 straipsnio 1 dalyje žodžiai „po šios direktyvos įsigaliojimo“ turėtų būti pakeisti žodžiais 
„po Direktyvos 2004/83/EB įsigaliojimo“;

3) 23 straipsnio 2 dalyje esanti nuoroda į „24–34 straipsnius“ turėtų būti pakeista nuoroda į 
„24–27 ir 29–35 straipsnius“;

4) 39 straipsnio 1 dalyje pirmojoje pastraipoje paskutinis sakinys „Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę“ turėjo būti 
pažymėtas pilka spalva, kuri paprastai naudojama žymėti esminiams pakeitimams nauja 

                                               
1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo 
naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.
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redakcija išdėstytuose tekstuose.
5) 39 straipsnio 2 dalyje paskutiniai žodžiai „ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikties 
lentelę“ turėjo būti pažymėti pilka spalva.
6) 42 straipsnyje paskutiniai Tarybos Direktyvos 2004/83/EB 40 straipsnio žodžiai („pagal 
Europos bendrijos steigimo sutartį“), kurie išbraukti, turėtų būti vėl įrašyti.
7) I priedo B dalyje nurodyta 2006 m. spalio 10 d. data turėtų būti pakeista 2006 m. spalio 9 d. 
data.
Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė grupė bendru sutarimu nusprendė, kad, be pasiūlyme 
arba šioje nuomonėje nurodytų pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra. 
Konsultacinė grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio akto nuostatų ir 
minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą tekstą nekeičiant jo 
esmės.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Juriskonsultas Juriskonsultas Generalinis direktorius


