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Pakeitimas 2
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Tarybos sprendimu 2005/267/EB 
įsteigtas saugus žiniatinkliu pagrįstas 
informacijos ir koordinavimo tinklas, 
skirtas valstybių narių migracijos valdymo 
tarnyboms (ICONet) keistis informacija 
apie neįprastą migraciją, nelegalų atvykimą 
ir imigraciją bei nelegalių gyventojų 
grąžinimą. Keitimosi informacija elementai 
turi apimti imigracijos ryšių palaikymo 
pareigūnų tinklus.

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi

Or. sv

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 3
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai 
turi rinkti informaciją apie nelegalią 
imigraciją, naudotiną operatyviniu, 
strateginiu arba abiem lygmenimis. Tokia 
informacija galėtų būti labai naudinga 
agentūrai FRONTEX vykdant su rizikos 
analize susijusią veiklą, todėl tuo tikslu 
turėtų būti užtikrintas glaudesnis 
imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų 
tinklų ir agentūros FRONTEX 

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi
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bendradarbiavimas.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 4
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai 
turi rinkti informaciją apie nelegalią 
imigraciją, naudotiną operatyviniu, 
strateginiu arba abiem lygmenimis. Tokia 
informacija galėtų būti labai naudinga 
agentūrai FRONTEX vykdant su rizikos 
analize susijusią veiklą, todėl tuo tikslu 
turėtų būti užtikrintas glaudesnis 
imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų 
tinklų ir agentūros FRONTEX 
bendradarbiavimas.

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. sv

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 5
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 2007 m. gegužės 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 574/2007/EB dėl Išorės sienų fondo 

(6) 2007 m. gegužės 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 574/2007/EB dėl Išorės sienų fondo 
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2007–2013 m. laikotarpiui pagal 
Solidarumo ir migracijos srautų valdymo 
bendrąją programą įsteigimo siekiama 
prisidėti stiprinant laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę ir taikant valstybių narių 
solidarumo principą. Turimi šio fondo 
ištekliai gali būti naudojami konsulinių 
įstaigų ir kitų valstybių narių tarnybų 
trečiosiose šalyse organizuojamai veiklai 
skatinti ir imigracijos ryšių palaikymo 
pareigūnų tinklų veiklos pajėgumų 
stiprinimui remti, taip skatinant 
veiksmingesnį valstybių narių 
bendradarbiavimą šiuose tinkluose.

2007–2013 m. laikotarpiui pagal 
Solidarumo ir migracijos srautų valdymo 
bendrąją programą įsteigimo siekiama 
prisidėti stiprinant laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę ir taikant valstybių narių 
ir trečiųjų šalių solidarumo principą. 
Turimi šio fondo ištekliai gali būti 
naudojami konsulinių įstaigų ir kitų 
valstybių narių tarnybų trečiosiose šalyse 
organizuojamai veiklai skatinti ir 
imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų 
tinklų veiklos pajėgumų stiprinimui remti, 
taip skatinant veiksmingesnį valstybių 
narių bendradarbiavimą šiuose tinkluose.

Or. sv

Pagrindimas

Kai imigracijos kontekste minimas solidarumas reikėtų pabrėžti, kad solidarumas turėtų būti 
ne tik tarp valstybių narių, bet ir tarp trečiųjų šalių.

Pakeitimas 6
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tarybai, Europos Parlamentui ir 
Komisijai turėtų būti nuolat teikiama 
informacija apie imigracijos ryšių 
palaikymo pareigūnų tinklų veiklą 
konkrečiuose regionuose ir (arba) šalyse, 
kurie itin svarbūs Europos Sąjungai, taip 
pat informacija apie su nelegalia imigracija 
susijusią padėtį tuose regionuose ir (arba) 
šalyse. Konkretūs regionai ir (arba) šalys, 
kurie itin svarbūs Europos Sąjungai, turėtų 
būti pasirenkami atsižvelgiant į objektyvius 
migracijos rodiklius, pavyzdžiui, 
statistinius nelegalios migracijos duomenis 
ir agentūros FRONTEX parengtas rizikos 
analizes, taip pat atsižvelgiant į bendrą ES 
išorės santykių politiką.

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.
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Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 7
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tarybai, Europos Parlamentui ir 
Komisijai turėtų būti nuolat teikiama 
informacija apie imigracijos ryšių 
palaikymo pareigūnų tinklų veiklą 
konkrečiuose regionuose ir (arba) šalyse, 
kurie itin svarbūs Europos Sąjungai, taip 
pat informacija apie su nelegalia imigracija 
susijusią padėtį tuose regionuose ir (arba) 
šalyse. Konkretūs regionai ir (arba) šalys, 
kurie itin svarbūs Europos Sąjungai, turėtų 
būti pasirenkami atsižvelgiant į objektyvius 
migracijos rodiklius, pavyzdžiui, 
statistinius nelegalios migracijos duomenis 
ir agentūros FRONTEX parengtas rizikos 
analizes, taip pat atsižvelgiant į bendrą ES 
išorės santykių politiką.

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. sv

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 8
Franziska Keller

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 377/2004
1 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) 1 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama 
taip:
"1. Šiame reglamente imigracijos ryšių 
palaikymo pareigūnas – tai vienos iš 
valstybių narių atstovas, imigracijos 
tarnybos arba kitos kompetentingos 
institucijos pasiųstas dirbti užsienyje, su 
tikslu užmegzti ir palaikyti ryšius su 
priimančios šalies valdžios 
institucijomis, siekiant prisidėti prie 
nelegalios imigracijos prevencijos ir 
kovojant su priverstinės migracijos 
priežastimis, savanoriškai grąžinant 
nelegalius imigrantus ir tvarkant teisėtą 
migraciją.

Or. en

Pakeitimas 9
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 377/2004
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) 2 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama 
taip:
„2. Imigracijos ryšių palaikymo 
pareigūnai renka informaciją, naudotiną 
operatyviniu, strateginiu arba abiem
lygiais. Tokia informacija yra ypač 
susijusi su šiais klausimais:
- nelegalių imigrantų srautai, 
susidarantys priimančiojoje šalyje arba 
judantys per ją tranzitu,
- nelegalių imigrantų maršrutai, 
naudojami valstybių narių teritorijoms 
pasiekti,
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- jų modus operandi, įskaitant 
naudojamas transporto priemones, 
tarpininkų dalyvavimą ir kt.,
- nusikalstamos organizacijos, 
dalyvaujančios slaptame imigrantų 
gabenime per sieną, ir jų veikla,
- incidentai ir įvykiai, galintys tapti ar 
tampantys naujų aplinkybių dėl
nelegalių imigrantų srautų raidos 
priežastimi,
- metodai, taikomi klastojant ar 
falsifikuojant asmens ir kelionės 
dokumentus,
- būdai ir priemonės, padedantys 
priimančiųjų šalių valdžios institucijoms 
užkirsti kelią nelegalių imigrantų 
srautams, susidarantiems jų teritorijose 
arba per jas judantiems tranzitu, 
- būdai ir priemonės, padedantys 
nelegalių imigrantų grįžimui ir 
repatriacijai į jų kilmės šalis, 
- teisės aktai ir teisinė praktika, susijusi 
su pirmiau minėtais klausimais,
- informacija, perduodama per 
išankstinio perspėjimo sistemą,
būdai ir priemonės, padedantys teikti 
skubiąją humanitarinę pagalbą, kai prie 
valstybinės sienos atvyksta labai daug 
imigrantų;
būdai ir priemonės, palengvinantys teisėtą 
imigraciją.“

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Taip pat reikėtų paminėti, kad imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų pareigos dažnai apima 
ir teisėtą imigraciją pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių 
palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo 1 straipsnio 1 dalį.
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Pakeitimas 10
Franziska Keller

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 b dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 377/2004
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) 2 straipsnio 2 dalis keičiama taip:
„2. Imigracijos ryšių palaikymo 
pareigūnai renka informaciją, naudotiną 
operatyviniu, strateginiu arba abiem 
lygiais. Tokia informacija yra ypač 
susijusi su šiais klausimais:
- nelegalių imigrantų srautai, 
susidarantys priimančiojoje šalyje arba 
judantys per ją tranzitu,
- nelegalių imigrantų maršrutai, 
naudojami valstybių narių teritorijoms 
pasiekti,
- jų modus operandi, įskaitant 
naudojamas transporto priemones, 
tarpininkų dalyvavimą ir kt.,
- nusikalstamos organizacijos, 
dalyvaujančios slaptame imigrantų 
gabenime per sieną, ir jų veikla,
- incidentai ir įvykiai, galintys tapti ar 
tampantys naujų aplinkybių dėl 
nelegalių imigrantų srautų raidos 
priežastimi,
- metodai, taikomi klastojant ar 
falsifikuojant asmens ir kelionės 
dokumentus,
būdai ir priemonės, padedantys 
priimančiųjų šalių valdžios institucijoms
kovoti su priverstinės migracijos 
priežastimis,
- būdai ir priemonės, padedantys 
nelegalių imigrantų grįžimui ir 
repatriacijai į jų kilmės šalis,
- teisės aktai ir teisinė praktika, susijusi 
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su pirmiau minėtais klausimais,
- informacija, perduodama per 
išankstinio perspėjimo sistemą,
informacija apie žmogaus teisių padėtį 
priimančioje šalyje.“

Or. en

Pakeitimas 11
Franziska Keller

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 377/2004
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c) 3 straipsnio 1 dalis keičiama taip:
„1. Valstybės narės sistemingai ir 
nedelsdamos informuoja viena kitą, 
Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją 
apie savo imigracijos ryšių palaikymo 
pareigūnų komandiruotes, taip pat 
pateikia jų pareigų aprašymą. Komisija 
pateikia Tarybai ir valstybėms narėms 
šią surinktą informaciją.“

Or. en

Pakeitimas 12
Franziska Keller

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1d punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 377/2004
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d) 3 straipsnio 2 dalis keičiama taip:
„2. Kiekviena valstybė narė taip pat 
informuoja kitas valstybes nares ir 
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Europos Parlamentą apie savo ketinimus 
siųsti imigracijos ryšių palaikymo 
pareigūnus į trečiąsias šalis, kad būtų 
sudaryta galimybė kitoms valstybėms 
narėms pareikšti suinteresuotumą 
sudarant bendradarbiavimo susitarimus 
dėl tokio imigracijos ryšių palaikymo 
pareigūno siuntimo su siunčiančiąja 
valstybe nare, kaip nurodyta 5 
straipsnyje.“

Or. en

Pakeitimas 13
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 377/2004
4 straipsnio 1 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- keičiasi informacija ir dalijasi praktine 
patirtimi, pirmiausia susitikimuose ir per 
tinklą ICONet.

keičiasi informacija ir dalijasi pažangiąja 
patirtimi apie kovą su nelegalios 
imigracijos ir prekybos žmonėmis tinklus, 
apie būdus ir priemones, užtikrinančius, 
kad prieglobsčio ieškotojai galėtų 
naudotis procedūromis, ir apie legalios 
migracijos tvarkymą, pirmiausia 
susitikimuose ir per tinklą ICONet

Or. fr

Pagrindimas

Būtų naudinga patikslinti informacijos, kuria keičiamasi, ypač per tinklą ICONet, pobūdį ir 
užtikrinti, kad imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinkle būtų keičiamasi pažangiąja 
patirtimi.
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Pakeitimas 14
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 377/2004
4 straipsnio 1 dalies 8 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a a) 1 dalis papildoma šia (8a) įtrauka:
„ – įgyvendinti bendrą informacijos 
politiką, kuri būtų skirta informuoti 
kilmės šalių gyventojus apie teisėtus 
imigracijos būdus ir perspėti apie 
nelegalios imigracijos pavojus ir apie 
prekybos žmonėmis tinklus.“

Or. fr

Pagrindimas

Vietos gyventojų informavimas apie prekybos žmonėmis ir nelegalios imigracijos pavojus 
turėtų būti viena iš pagrindinių migracijos ryšių palaikymo pareigūnų pareigų.

Pakeitimas 15
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 377/2004
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos ir agentūros FRONTEX, 
įsteigtos Reglamentu (EB) Nr. 2007/2004, 
atstovai turi teisę dalyvauti imigracijos 
ryšių palaikymo pareigūnų tinklo 
organizuojamuose susitikimuose, tačiau dėl 
operatyvinių priežasčių susitikimai gali 
būti rengiami šiems atstovams 
nedalyvaujant. Atitinkamai, gali būti 
kviečiamos dalyvauti ir kitos įstaigos ir 
valdžios institucijos.

2. Komisijos ir agentūros FRONTEX, 
įsteigtos Reglamentu (EB) Nr. 2007/2004, 
atstovai turi teisę dalyvauti imigracijos 
ryšių palaikymo pareigūnų tinklo 
organizuojamuose susitikimuose, tačiau dėl 
operatyvinių priežasčių susitikimai gali 
būti rengiami šiems atstovams 
nedalyvaujant. Atitinkamai, taip pat gali 
būti kviečiamos dalyvauti kitos įstaigos ir 
valdžios institucijos, nacionalinėms 
administracijoms atskaitingos už 
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migracijos srautų valdymą.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia konkrečiai nurodyti, kokios institucijos gali būti kviečiamos dalyvauti imigracijos ryšių 
palaikymo pareigūnų tinklo organizuojamuose susitikimuose.

Pakeitimas 16
Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 377/2004
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos ir agentūros FRONTEX, 
įsteigtos Reglamentu (EB) Nr. 2007/2004, 
atstovai turi teisę dalyvauti imigracijos 
ryšių palaikymo pareigūnų tinklo 
organizuojamuose susitikimuose, tačiau dėl 
operatyvinių priežasčių susitikimai gali 
būti rengiami šiems atstovams 
nedalyvaujant. Atitinkamai gali būti 
kviečiamos dalyvauti ir kitos įstaigos ir 
valdžios institucijos.

2. Komisijos ir agentūros FRONTEX, 
įsteigtos Reglamentu (EB) Nr. 2007/2004, 
bei Europos prieglobsčio prašytojų 
paramos centro atstovai turi teisę dalyvauti 
imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų 
tinklo organizuojamuose susitikimuose, 
tačiau dėl operatyvinių priežasčių 
susitikimai gali būti rengiami šiems 
atstovams nedalyvaujant. Atitinkamai taip 
pat gali būti kviečiamos dalyvauti ir kitos 
įstaigos ir valdžios institucijos.

Or. en

Pakeitimas 17
Franziska Keller, Hélène Flautre

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 377/2004
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos ir agentūros FRONTEX, 
įsteigtos Reglamentu (EB) Nr. 2007/2004, 

2. Komisijos ir agentūros FRONTEX, 
įsteigtos Reglamentu (EB) Nr. 2007/2004, 
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atstovai turi teisę dalyvauti imigracijos 
ryšių palaikymo pareigūnų tinklo 
organizuojamuose susitikimuose, tačiau dėl 
operatyvinių priežasčių susitikimai gali 
būti rengiami šiems atstovams 
nedalyvaujant. Atitinkamai gali būti 
kviečiamos dalyvauti ir kitos įstaigos ir 
valdžios institucijos.

atstovai, taip pat tarptautinių 
nepriklausomų institucijų, pavyzdžiui, 
Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų 
vyriausiojo komisaro biuro atstovai, turi 
teisę dalyvauti imigracijos ryšių palaikymo 
pareigūnų tinklo organizuojamuose 
susitikimuose, tačiau dėl operatyvinių 
priežasčių susitikimai gali būti rengiami 
šiems atstovams nedalyvaujant. 
Atitinkamai gali būti kviečiamos dalyvauti 
ir kitos įstaigos ir valdžios institucijos.

Or. en

Pakeitimas 18
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 377/2004
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „1. Europos Sąjungos Taryboje 
pirmininkaujanti valstybė narė arba, jei ši 
valstybė narė nėra atstovaujama toje šalyje 
arba regione, valstybė narė, einanti 
pirmininkaujančios valstybės narės 
pareigas, kiekvieno pusmečio pabaigoje 
parengia Tarybai, Europos Parlamentui ir 
Komisijai skirtą ataskaitą apie imigracijos 
ryšių palaikymo pareigūnų tinklų veiklą 
konkrečiuose regionuose ir (arba) šalyse, 
kurie itin svarbūs Europos Sąjungai, taip 
pat apie su nelegalia imigracija susijusią 
padėtį tuose regionuose ir (arba) šalyse. Po 
konsultacijų su valstybėmis narėmis ir 
Komisija, konkretūs regionai ir (arba) 
šalys, kurie itin svarbūs Europos Sąjungai, 
pasirenkami atsižvelgiant į objektyvius 
migracijos rodiklius, pavyzdžiui, 
statistinius nelegalios migracijos duomenis 
ir agentūros FRONTEX parengtas rizikos 
analizes, taip pat atsižvelgiant į bendrą ES 
išorės santykių politiką.

1. „1. Europos Sąjungos Taryboje 
pirmininkaujanti valstybė narė arba, jei ši 
valstybė narė nėra atstovaujama toje šalyje 
arba regione, valstybė narė, einanti 
pirmininkaujančios valstybės narės 
pareigas, kiekvieno pusmečio pabaigoje 
parengia Tarybai, Europos Parlamentui ir 
Komisijai skirtą ataskaitą apie imigracijos 
ryšių palaikymo pareigūnų tinklų veiklą 
regionuose ir (arba) šalyse, kurių 
migracijos srautai itin svarbūs Europos 
Sąjungai, taip pat apie su nelegalia 
imigracija susijusią padėtį tuose regionuose 
ir (arba) šalyse. Po konsultacijų su 
valstybėmis narėmis ir Komisija, konkretūs 
regionai ir (arba) šalys, kurie itin svarbūs 
Europos Sąjungai, pasirenkami 
atsižvelgiant į objektyvius migracijos 
rodiklius, pavyzdžiui, statistinius 
nelegalios migracijos duomenis ir 
agentūros FRONTEX parengtas rizikos 
analizes, taip pat atsižvelgiant į bendrą ES 
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išorės santykių politiką.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 19
Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 377/2004
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „1. Europos Sąjungos Taryboje 
pirmininkaujanti valstybė narė arba, jei ši 
valstybė narė nėra atstovaujama toje šalyje 
arba regione, valstybė narė, einanti 
pirmininkaujančios valstybės narės 
pareigas, kiekvieno pusmečio pabaigoje 
parengia Tarybai, Europos Parlamentui ir 
Komisijai skirtą ataskaitą apie imigracijos 
ryšių palaikymo pareigūnų tinklų veiklą 
konkrečiuose regionuose ir (arba) šalyse, 
kurie itin svarbūs Europos Sąjungai, taip 
pat apie su nelegalia imigracija susijusią 
padėtį tuose regionuose ir (arba) šalyse. Po 
konsultacijų su valstybėmis narėmis ir 
Komisija, konkretūs regionai ir (arba) 
šalys, kurie itin svarbūs Europos Sąjungai, 
pasirenkami atsižvelgiant į objektyvius 
migracijos rodiklius, pavyzdžiui, 
statistinius nelegalios migracijos duomenis 
ir agentūros FRONTEX parengtas rizikos 
analizes, taip pat atsižvelgiant į bendrą ES 
išorės santykių politiką.

1. „1. Europos Sąjungos Taryboje 
pirmininkaujanti valstybė narė arba, jei ši 
valstybė narė nėra atstovaujama toje šalyje 
arba regione, valstybė narė, einanti 
pirmininkaujančios valstybės narės 
pareigas, kiekvieno pusmečio pabaigoje 
parengia Tarybai, Europos Parlamentui ir 
Komisijai skirtą ataskaitą apie imigracijos 
ryšių palaikymo pareigūnų tinklų veiklą 
konkrečiuose regionuose ir (arba) šalyse, 
kurie itin svarbūs Europos Sąjungai, taip 
pat apie su nelegalia imigracija susijusią 
padėtį tuose regionuose ir (arba) šalyse. Po 
konsultacijų su valstybėmis narėmis ir 
Komisija, konkretūs regionai ir (arba) 
šalys, kurie itin svarbūs Europos Sąjungai, 
pasirenkami atsižvelgiant į objektyvius 
migracijos rodiklius, pavyzdžiui, 
agentūros FRONTEX ir Europos 
prieglobsčio prašytojų paramos centro 
parengtus statistinius duomenis, taip pat 
atsižvelgiant į bendrą ES išorės santykių 
politiką.

Or. en
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Pakeitimas 20
Franziska Keller, Hélène Flautre

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 377/2004
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „1. Europos Sąjungos Taryboje 
pirmininkaujanti valstybė narė arba, jei ši 
valstybė narė nėra atstovaujama toje šalyje 
arba regione, valstybė narė, einanti 
pirmininkaujančios valstybės narės 
pareigas, kiekvieno pusmečio pabaigoje 
parengia Tarybai, Europos Parlamentui ir 
Komisijai skirtą ataskaitą apie imigracijos 
ryšių palaikymo pareigūnų tinklų veiklą 
konkrečiuose regionuose ir (arba) šalyse, 
kurie itin svarbūs Europos Sąjungai, taip 
pat apie su nelegalia imigracija susijusią 
padėtį tuose regionuose ir (arba) šalyse. Po 
konsultacijų su valstybėmis narėmis ir 
Komisija, konkretūs regionai ir (arba) 
šalys, kurie itin svarbūs Europos Sąjungai, 
pasirenkami atsižvelgiant į objektyvius 
migracijos rodiklius, pavyzdžiui, 
statistinius nelegalios migracijos duomenis 
ir agentūros FRONTEX parengtas rizikos 
analizes, taip pat atsižvelgiant į bendrą ES 
išorės santykių politiką.

1. „1. Europos Sąjungos Taryboje 
pirmininkaujanti valstybė narė arba, jei ši 
valstybė narė nėra atstovaujama toje šalyje 
arba regione, valstybė narė, einanti 
pirmininkaujančios valstybės narės 
pareigas, kiekvieno pusmečio pabaigoje 
parengia Tarybai, Europos Parlamentui ir 
Komisijai skirtą ataskaitą apie imigracijos 
ryšių palaikymo pareigūnų tinklų veiklą 
konkrečiuose regionuose ir (arba) šalyse, 
kurie itin svarbūs Europos Sąjungai, taip 
pat apie su teisėta ir nelegalia imigracija 
susijusią padėtį¸ atsižvelgiant ir į žmogaus 
teisių padėtį, tuose regionuose ir (arba) 
šalyse. Po konsultacijų su valstybėmis 
narėmis, Europos Parlamentu ir Komisija, 
konkretūs regionai ir (arba) šalys, kurie itin 
svarbūs Europos Sąjungai, pasirenkami 
atsižvelgiant į objektyvius migracijos 
rodiklius, pavyzdžiui, statistinius teisėtos ir 
nelegalios migracijos duomenis, duomenis 
apie žmogaus teisių padėtį ir agentūros 
FRONTEX parengtas rizikos analizes, taip 
pat atsižvelgiant į bendrą ES išorės 
santykių politiką.

Or. en

Pakeitimas 21
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 377/2004
6 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „1. Europos Sąjungos Taryboje 
pirmininkaujanti valstybė narė arba, jei ši 
valstybė narė nėra atstovaujama toje šalyje 
arba regione, valstybė narė, einanti 
pirmininkaujančios valstybės narės 
pareigas, kiekvieno pusmečio pabaigoje 
parengia Tarybai, Europos Parlamentui ir 
Komisijai skirtą ataskaitą apie imigracijos 
ryšių palaikymo pareigūnų tinklų veiklą 
konkrečiuose regionuose ir (arba) šalyse, 
kurie itin svarbūs Europos Sąjungai, taip 
pat apie su nelegalia imigracija susijusią 
padėtį tuose regionuose ir (arba) šalyse. Po 
konsultacijų su valstybėmis narėmis ir 
Komisija, konkretūs regionai ir (arba) 
šalys, kurie itin svarbūs Europos Sąjungai, 
pasirenkami atsižvelgiant į objektyvius 
migracijos rodiklius, pavyzdžiui, 
statistinius nelegalios migracijos duomenis 
ir agentūros FRONTEX parengtas rizikos 
analizes, taip pat atsižvelgiant į bendrą ES 
išorės santykių politiką.

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. sv

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 22
Franziska Keller, Hélène Flautre

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 377/2004
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, remdamasi minėtomis 
ataskaitomis, Tarybai ir Europos 
Parlamentui kasmet teikia su imigracijos 
ryšių palaikymo pareigūnų tinklų plėtra 
susijusių faktų suvestinę.“

3. Komisija, remdamasi minėtomis 
ataskaitomis, Tarybai ir Europos 
Parlamentui kasmet teikia su imigracijos 
ryšių palaikymo pareigūnų tinklų plėtra 
susijusių faktų suvestinę ir jų veiklos 
vertinimą, ypač atsižvelgiant į pagarbą 
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tarptautiniams teisės aktams, susijusiems 
su žmogaus teisėmis ir šių teisių apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 23
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 377/2004
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šios ataskaitos sudaro pagrindinę dalį 
informacijos, naudojamos rengiant 
metinę įvertinimo ataskaitą, kuri bus 
teikiama Europos Parlamentui ir Tarybai 
ir kurią rengs Komisija apie padėtį 
regionuose ar šalyse, atrinktuose pagal 
šio straipsnio 1 dalies nuostatas. 

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad Tarybai ir Europos Parlamentui būtų teikiamas šių imigracijos ryšių 
palaikymo pareigūnų tinklų vertinimas, siekiant įvertinti jų efektyvumą.

Pakeitimas 24
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 377/2004
6 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Šiose įvertinimo ataskaitose ypatingas 
dėmesys atkreipiamas į imigracijos ryšių 
palaikymo pareigūnų tinklų veiklą, 
susijusią su bendros politikos dėl 
nelegalios imigracijos, neteisėto 
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gabenimo, prekybos žmonėmis, išorinių 
sienų ir nelegalių imigrantų gražinimo 
rengimu. Be to, ataskaitose turėtų būti 
apžvelgiamą į imigracijos ryšių palaikymo 
pareigūnų siuntimo poveikį šių trečiųjų 
šalių kilmės prieglobsčio ieškotojų ir 
(arba) tarptautinės apsaugos prašymų 
skaičiui, taip pat turėtų būti nurodytas 
keleivių, kuriems oro transporto vežėjai
neleido sėsti į lėktuvus tuose oro uostuose, 
kuriuose minėtieji pareigūnai dirba, 
skaičius .

Or. en

Pagrindimas

In order to be able to assess the effectiveness of the deployment of these officers with regard 
to important common policy objectives these reports should focus on the work of these 
officers in the relation to the development of common policies with regard to irregular 
immigration,  smuggling etc. Furthermore, is it necessary to ascertain whether or not the 
deployment of these officers has any effect on the number of asylum seekers/ applications for 
international protection originating from these third countries as well as on the interaction 
between these officers and air carriers and the possible influence thereof on the decisions of 
these air carriers with regard to the refusal of passengers wishing to board a flight to Europe.

Pakeitimas 25
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 377/2004
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a) Į reglamentą įtraukiamas šis 
straipsnis: 

„6 a straipsnis

Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų 
tinklas, vykdydamas savo veiklą, gerbia 
demokratinius principus, pagrindines 
teises, skaidrumo principą ir šalių bei jų 
teisės aktų nacionalinį suverenumą.“
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Or. fr

Pagrindimas

Būtina dar kartą pakartoti, kokiame kontekste vykdoma imigracijos ryšių palaikymo 
pareigūnų tinklo veikla, ypač atsižvelgiant į pagarbą žmogaus teisėms ir demokratinio 
skaidrumo reikalavimui.


