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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
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Temats: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par obligātajiem 
standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā 
personas, kam nepieciešama starptautiska aizsardzība, un piešķirtās aizsardzības 
saturu (pārstrādāta versija)
(COM(2009)551 – C7-0250/09 – 2009/0164(COD))

Saskaņā ar Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1 visus Komisijas iesniegtos kodifikācijas priekšlikumus 
izskata konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
juridisko dienestu darbiniekiem.

Pielikumā pievienots konsultatīvās darba grupas atzinums par minēto priekšlikumu.

Paredzams, ka Juridiskā komiteja izteiks viedokli par šo tekstu savā 2010. gada 27.–
28. janvāra sanāksmē.

Pielikums

                                               
1 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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Pielikums

JURIDISKO DIENESTU
KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2009. gada 23. novembrī

ATZINUMS

EIROPAS PARLAMENTAM
PADOMEI
KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par obligātajiem standartiem, 
lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā personas, kam 
nepieciešama starptautiska aizsardzība, un piešķirtās aizsardzības saturu
COM(2009)551, 21.10.2009. – 2009/0164(COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu un īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv 
no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas attiecīgajiem juridiskajiem dienestiem, tikās 
2009. gada 29. oktobrī, lai cita starpā izskatītu iepriekš minēto Komisijas iesniegto 
priekšlikumu.

Šajā sanāksmē1, izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru 
pārstrādā Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, 
lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā personas, kam nepieciešama 
starptautiska aizsardzība, un piešķirtās aizsardzības saturu, konsultatīvā darba grupa, 
savstarpēji vienojoties, noteica turpmāk minētos punktus.
1) 9. panta 3. punktā ievadvārdi „Saskaņā ar 2. panta c) punktu” jāpiemēro šādā redakcijā 
„Saskaņā ar 2. panta d) punktu”.
2) 19. panta 1. punktā vārdi „pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā” jāpiemēro šādā redakcijā „pēc 
Direktīvas 2004/83/EK stāšanās spēkā”.
3) 23. panta 2. punktā atsauce uz „24. līdz 34. pantu” jāpiemēro tādā redakcijā kā atsauce uz 
„24.–27. un 29.–35. pantu”.
4) 39. panta 1. punktā pirmā apakšpunkta pēdējais teikums „Dalībvalstis tūlīt paziņo 
Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu” jāizceļ, izmantojot pelēko tonējumu, ko parasti lieto, lai izceltu būtiskas izmaiņas 
pārstrādātajos tekstos.

                                               
1 Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma versijas angļu, franču un vācu valodās, un tā strādāja, 
pamatojoties uz versiju angļu valodā, kas bija izskatāmā teksta oriģinālvaloda.
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5) 39. panta 2. punktā pēdējie vārdi „kā arī tabulu, kurā norādīta minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstība” jāizceļ ar pelēko tonējumu.

6) 42. pantā Padomes Direktīvas 2004/83/EK 40. panta nobeiguma vārdi („saskaņā ar 
Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu”) jāieraksta vēlreiz.

7) I pielikuma B daļā norādītais termiņš 2006. gada 10. oktobris jāaizstāj ar 2006. gada 
9. oktobri.

Rezultātā, izskatot priekšlikumu, konsultatīvā darba grupa varēja vienprātīgi secināt, ka 
priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi, izņemot tos, kas par tādiem atzīti 
priekšlikumā vai šajā atzinumā. Attiecībā uz iepriekšējā tiesību akta ar būtiskiem grozījumiem 
nemainīto noteikumu kodifikāciju darba grupa arī secināja, ka priekšlikums paredz tiešu esošā 
teksta kodifikāciju bez būtiskām izmaiņām.
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