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Pakeitimas 15
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių ar 
asmenų be pilietybės priskyrimo prie 
pabėgėlių arba žmonių, kuriems reikia
tarptautinės apsaugos bei jų statuso ir 
suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių 
reikalavimų

Or. de

Pakeitimas 16
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2008 m. spalio 16 d. priimtame 
Europos imigracijos ir prieglobsčio pakte 
Europos Taryba pažymėjo, kad tarp 
valstybių narių tebėra didelių skirtumų, 
susijusių su apsaugos suteikimu ir tokios 
apsaugos formomis, ir paragino imtis naujų 
iniciatyvų, siekiant užbaigti bendros 
Europos prieglobsčio sistemos kūrimą, 
kaip numatyta Hagos programoje, ir taip 
pasiekti, kad būtų teikiama aukštesnio 
lygio apsauga.

(8) 2008 m. spalio 16 d. priimtame 
Europos imigracijos ir prieglobsčio pakte 
Europos Taryba pažymėjo, kad tarp 
valstybių narių tebėra didelių skirtumų, 
susijusių su apsaugos suteikimu ir tokios 
apsaugos formomis, ir paragino imtis naujų 
iniciatyvų, siekiant užbaigti bendros 
Europos prieglobsčio sistemos kūrimą, 
kaip numatyta Hagos programoje, ir taip 
pasiekti, kad būtų teikiama aukštesnio 
lygio apsauga. Tai pat pripažįstama, kad 
buvo būtina skatinti solidarumą ir geresnį 
tarptautinės apsaugos gavėjų paskirstymą 
tarp valstybių narių, siekiant padėti toms 
valstybėms narėms, kurių prieglobsčių 
sistemos susiduria su ypač dideliais ir 
neproporcingais krūviais, ypač dėl jų
geografinės padėties arba demografinės 
situacijos.  
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Or. el

Pakeitimas 17
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 80 skyriuje išdėstyta, kad 
Sąjungos politikai, susijusiai su sienų 
kontrole, prieglobsčiu ir imigracija, 
taikomas solidarumo ir teisingo 
atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių 
narių principas, įskaitant jo finansinius 
padarinius. Prireikus pagal šį skyrių 
priimti Sąjungos aktai numato 
atitinkamas šio principo įgyvendinimo 
priemones.

Or. el

Pakeitimas 18
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Įgyvendindamos šią direktyvą
valstybės narės pirmiausia turėtų 
atsižvelgti į vaiko interesus pagal 1989 m. 
Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją .

(17) Įgyvendindamos šios direktyvos 
nuostatas valstybės narės pirmiausia turėtų 
atsižvelgti į vaiko interesus ir į 1989 m. 
Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją.
Priimdamos sprendimą dėl vaiko interesų 
valstybės narės turi atsižvelgti į šiuos 
faktorius: 
šeimos gyvenimo išlaikymą, suteikiant 
šeimos suvienijimo galimybę tuo atvejų, 
kai vaikai buvo atskirti, ir jei tai atitinka 
jų interesus; 
vaiko gerovę ir socialinę raidą, 
atsižvelgiant į vaiko etninę, kultūrinę, 
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kalbinę ir religinę kilmę ir toliau 
atsižvelgiant į stabilumo bei tęstinumo 
poreikį globos ir rūpybos atvejais ir į 
galimybę gauti sveikatos paslaugas ir 
išsilavinimą;
saugumo ir saugos argumentus, ypač jei 
yra pavojus, kad vaikas gali tapti bet 
kokios formos smurto ir išnaudojimo, 
įskaitant prekybą žmonėmis, auka; ir
į vaiko požiūrius, tinkamai atsižvelgiant į 
jo požiūrius pagal vaiko amžių ir 
brandumą.

Or. en

Pakeitimas 19
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Įgyvendindamos šią direktyvą 
valstybės narės pirmiausia turėtų 
atsižvelgti į vaiko interesus pagal 1989 m. 
Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją .

(17) Įgyvendindamos šią direktyvą 
valstybės narės pirmiausia turėtų 
atsižvelgti į vaiko interesus pagal 1989 m. 
Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją.

Priimdamos sprendimą dėl vaiko interesų 
valstybės narės turi tinkamai atsižvelgti į 
šiuos faktorius:
(a) šeimos gyvenimo išlaikymą, įskaitant 
šeimos suvienijimo galimybę tuo atvejų, 
kai vaikai buvo atskirti nuo šeimos 
valstybių narių teritorijoje arba už jos 
ribų;
(b) vaiko gerovę ir socialinę raidą, ypač 
atsižvelgiant į vaiko etninę, kultūrinę, 
kalbinę ir religinę kilmę ir toliau 
atsižvelgiant į stabilumo bei tęstinumo 
poreikį globos ir rūpybos atvejais ir į 
galimybę gauti sveikatos paslaugas ir 
išsilavinimą;
(c) saugumo ir saugos argumentus, ypač 
jei yra pavojus, kad vaikas gali tapti bet 
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kokios formos smurto ir išnaudojimo, 
įskaitant prekybą žmonėmis, auka;
(d) į vaiko norus, tinkamai atsižvelgiant į 
jo norus pagal vaiko amžių ir brandumą.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgdamos į vaiko interesus, valstybės narės turi apsvarstyti šeimos suvienijimo galimybę 
valstybių narių teritorijoje arba už jos ribų.

Pakeitimas 20
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Būtina išplėsti šeimos narių sąvoką, 
atsižvelgiant į tam tikras skirtingas 
priklausymo prie šeimos aplinkybes ir 
ypatingą dėmesį skiriant vaiko interesams.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią problemoms ir piktnaudžiavimui, kai reikia pateikti giminystės 
įrodymus, taip pat branduolinės šeimos interesais reikėtų labiau apriboti „šeimos nario“ 
sąvoką.

Pakeitimas 21
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Apsaugą gali teikti ne tik valstybė, bet 
ir partijos ar organizacijos, įskaitant 
tarptautines organizacijas, kurios atitinka 

(25) Apsaugą gali teikti ne tik valstybė, bet 
ir partijos ar organizacijos, įskaitant 
tarptautines organizacijas, kurios atitinka 
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šioje direktyvoje nustatytas sąlygas ir 
kurios valstybės teritorijoje kontroliuoja 
regioną ar didesnę zoną ir nori ir gali 
užtikrinti teisinės valstybės principo 
laikymąsi. Tokia apsauga turėtų būti 
veiksminga ir tvari .

šioje direktyvoje nustatytas sąlygas ir 
kurios valstybės teritorijoje kontroliuoja 
regioną ar didesnę zoną. Tokia apsauga 
turėtų būti veiksminga ir tvari .

Or. de

Pagrindimas

Teisinės valstybės principo laikymosi užtikrinimas ir tam tikrų apsaugą teikiančių veikėjų 
teisėtumas – tai klausimai, kurie nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, ir kurių neketinama 
spręsti šia direktyva. Užuot sprendę šiuos klausimus, reikia teikti pirmenybę žmonių, kurie 
paprašė tarptautinės apsaugos, saugumui ir apsaugai. Tokią apsaugą teikiančios valstybės 
arba vyriausybės tipas – tai klausimas, visame pasaulyje susijęs su geru valdymu ir 
demokratizavimu, jo negalima nustatyti kaip bendros Europos prieglobsčio sistemos dalies.

Pakeitimas 22
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Apsaugą gali teikti ne tik valstybė, bet 
ir partijos ar organizacijos, įskaitant 
tarptautines organizacijas, kurios atitinka 
šioje direktyvoje nustatytas sąlygas ir 
kurios valstybės teritorijoje kontroliuoja 
regioną ar didesnę zoną ir nori ir gali 
užtikrinti teisinės valstybės principo 
laikymąsi. Tokia apsauga turėtų būti 
veiksminga ir tvari .

(25) Apsaugą gali teikti tik valstybė, kuri 
nori ir gali užtikrinti teisinės valstybės 
principo laikymąsi Tokia apsauga turėtų 
būti veiksminga ir tvari .

Or. fr

Pagrindimas

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et de 
nature durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques 
internationaux sur les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement 
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responsables en cas de non-respect  des obligations internationales en matière de protection 
des réfugiés et des droits de l'Homme.

Pakeitimas 23
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Turėtų būti sudarytos sąlygos 
prašytojui veiksmingai naudotis vidaus 
apsauga toje kilmės šalies dalyje, kurioje 
jis gali saugiai ir teisėtai keliauti, į kurią 
gali atvykti ir joje įsikurti.

(26) Turėtų būti sudarytos sąlygos 
prašytojui veiksmingai naudotis vidaus 
apsauga toje kilmės šalies dalyje, kurioje 
jis gali keliauti be rizikos ir bausmės, į 
kurią gali atvykti ir joje gyventi.

Or. de

Pagrindimas

Tam tikrose kilmės šalyse dėl neadekvačių valstybinių struktūrų neįmanomas oficialus ir 
teisėtas atvykimas ir įsikūrimas pagal mūsų pripažintus standartus. Šių įstaigų trūkumai arba 
skirtingos struktūros savaime nereiškia, kad negali būti naudojamasi vidine apsauga arba, 
kad saugumas ir apsauga netinkami.

Pakeitimas 24
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Turėtų būti sudarytos sąlygos 
prašytojui veiksmingai naudotis vidaus 
apsauga toje kilmės šalies dalyje, kurioje 
jis gali saugiai ir teisėtai keliauti, į kurią 
gali atvykti ir joje įsikurti.

(26) Turėtų būti sudarytos sąlygos 
prašytojui veiksmingai naudotis vidaus 
apsauga toje kilmės šalies dalyje, kurioje 
jis gali saugiai ir teisėtai keliauti, į kurią 
gali atvykti ir joje įsikurti, ir, kaip būtų 
galima pagrįstai tikėtis, kurioje jis liks.
Ypač vertindamos tai, ko būtų galima 
tikėtis, valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
šiuos faktorius: prašytojo asmeninę 
situaciją, persekiojimą praeityje, saugumą 
ir apsaugą, žmogaus teisių apsaugą ir 
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ekonominių galimybių išgyventi šioje
šalies dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro (JTVPK) tarptautinės 
apsaugos gaires dėl pasitraukimo ar galimybės persikelti šalies viduje, pagal 1951 m. 
konvencijos 1Astraipsnio 2 dalį ir 1967 m. protokolą, susijusį su pabėgėlių statusu.

Pakeitimas 25
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Būtina, kad, vertindamos 
nepilnamečių pateiktus tarptautinės 
apsaugos prašymus , valstybės narės 
atsižvelgtų į tipines vaikų persekiojimo 
formas.

(27) Būtina, kad, vertindamos 
nepilnamečių pateiktus tarptautinės 
apsaugos prašymus , valstybės narės 
atsižvelgtų į tipines vaikų persekiojimo 
formas, pvz., nepilnamečių įdarbinimas, 
prekybą vaikais, moterų lytinių organų 
žalojimą, smurtą šeimoje ir namuose, 
prievartinę santuoką, nepilnamečių 
santuoką ir priverstinį darbą.

Or. en

Pagrindimas

Šis papildymas – tai neišsamus vaikų išnaudojimo formų sąrašas, į kurias turi būti 
atsižvelgiama.

Pakeitimas 26
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Vertindamos prašymus dėl 
tarptautinės apsaugos suteikimo, valstybės 
narės taip pat turi tinkamai atsižvelgti į 
konkuruojančias teisines normas ir 
tradicijas, kuriose įtvirtinti veiksmai, 
kurie gali sužaloti žmogų fiziškai arba 
morališkai, pvz., lytinių organų žalojimas, 
apmėtimas akmenimis, priverstinės 
santuokos ir vad. garbės nusikaltimai.

Or. es

Pagrindimas

Nauja konstatuojamoji dalis atitinka straipsnių pakeitimus, susijusius su tradicijomis ir teisės 
normomis, kuriose įtvirtintas fiziškas žmonių sužalojimas arba pasikėsinimas į jų orumą.

Pakeitimas 27
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Taip pat būtina nustatyti bendrą 
persekiojimo priežasties „priklausymas 
prie tam tikros socialinės grupės“ sąvoką. 
Apibrėžiant tam tikrą socialinę grupę, 
turėtų būti deramai atsižvelgiama į 
klausimus, susijusius su prašytojo lytimi.

(29) Taip pat būtina nustatyti bendrą
persekiojimo priežasties „priklausymas 
prie tam tikros socialinės grupės“ sąvoką. 
Apibrėžiant tam tikrą socialinę grupę, 
turėtų būti deramai atsižvelgiama į 
klausimus, susijusius su prašytojo lytimi.
Šiomis aplinkybėmis turi būti ypač 
atsižvelgiama į klausimus, susijusius su 
moterų lytinių organų žalojimu, 
priverstiniais abortais ir priverstine 
sterilizacija.

Or. it

Pagrindimas

Moterų lytinių organų žalojimas, priverstiniai abortai ir priverstinė sterilizacija – tai rimtos 
smurto prieš moteris formos, kurias reikia atskirai paminėti teisės aktuose. Europos Tarybos 
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Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijoje 1765/2010 teigiama, kad reikia atsižvelgti į šiuos 
faktorius priimant sprendimus dėl prieglobsčio suteikimo.

Pakeitimas 28
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) Papildomos apsaugos statusą 
turinčių asmenų šeimos nariams 
nebūtinai turi būti suteikiamos tos pačios 
lengvatos; tačiau, tokiems šeimos nariams 
suteikiamos lengvatos turi būti 
proporcingos papildomos apsaugos 
statuso gavėjams teikiamoms lengvatoms.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi tarptautinės apsaugos prašoma dėl labai įvairių priežasčių, ir prašytojai leidžia 
skirtingus laikotarpius valstybėse narėse, reikėtų daryti skirtumus tarp lengvatų, teikiamų 
pabėgėliams ir žmonėms, turintiems papildomos apsaugos statusą.

Pakeitimas 29
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Atsakant į Hagos programoje 
išsakytą raginimą nustatyti vienodą 
statusą, būtina užtikrinti visišką 
nediskriminavimo principo laikymąsi. 
Todėl, išskyrus būtinas ir objektyviai 
pagrįstas nukrypti leidžiančias nuostatas,
papildomos apsaugos gavėjams turėtų būti 
suteiktos tokios pačios teisės ir lengvatos 
kaip pabėgėliams ir taikomos tokios pačios 

(37) Būtina užtikrinti visišką 
nediskriminavimo principo laikymąsi. 
Prireikus tam tikrais objektyviai pagrįstais 
atvejais papildomos apsaugos gavėjams 
turėtų būti suteiktos tokios pačios teisės ir 
lengvatos kaip pabėgėliams ir taikomos 
tokios pačios sąlygos atitikti reikalavimus.
Tačiau atsižvelgiant į Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 78 straipsnio 2 
dalies a) ir b) punktus, turi būti įmanoma 
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sąlygos atitikti reikalavimus. atskirti vienodą prieglobsčio statusą nuo 
vienodo papildomos apsaugos statuso.

Or. de

Pagrindimas

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht eine Unterscheidung 
zwischen Flüchtlingen und Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, vor. 
Wenngleich das Ziel eine sachlich gerechtfertigte Annäherung der Leistungen für beide 
Statusformen ist, muss auf Grund der unterschiedlichen Gründe für die Inanspruchnahme von 
internationalem Schutz und der daraus resultierenden unterschiedlichen Aufenthaltslänge im 
Mitgliedstaats daher weiterhin eine Unterscheidung in den Leistungen für Flüchtlinge und 
Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, möglich sein.

Pakeitimas 30
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Kad tarptautinės apsaugos gavėjai 
direktyvoje nustatytomis teisėmis ir 
lengvatomis galėtų naudotis veiksmingiau, 
būtina atsižvelgti į konkrečius jų poreikius 
ir į integravimosi sunkumus, su kuriais jie 
susiduria.

(39) Kad tarptautinės apsaugos gavėjai 
direktyvoje nustatytomis teisėmis ir 
lengvatomis galėtų naudotis veiksmingiau, 
būtina atsižvelgti į konkrečius jų poreikius 
ir į integravimosi sunkumus, su kuriais jie 
susiduria. Tačiau iš tarptautinės apsaugos 
gavėjų turi būti reikalaujama aktyviai 
integruotis į visuomenę, t. y. lankyti 
integracinius kursus, gerbti esminius 
standartus, kuriais grindžiamos 
demokratinės valstybių narių teisinės 
sistemos, ypač žmogaus orumo 
nepažeidžiamumas, moterų ir vyrų lygybė, 
valstybės ir bažnyčios atskyrimas ir 
tikėjimo laisvė.  Papildomos apsaugos 
statuso gavėjai taip pat turi lankyti 
integracinius kursus, jei taip nusprendžia 
kompetentingos valstybės narės įstaigos.

Or. de
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Pagrindimas

Pasinaudojimas tarptautinės apsaugos teisėmis taip pat susijęs su tam tikrais 
įsipareigojimais. Tai reiškia priimančiosios valstybės narės įstatymų paisymas ir siūlomų 
integracinių kursų lankymas.

Pakeitimas 31
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) Siekiant visų pirma išvengti socialinių 
sunkumų, derėtų pagal socialinės paramos 
sistemą tarptautinės  apsaugos gavėjams, 
jų nediskriminuojant, suteikti reikiamą 
socialinį aprūpinimą ir pragyvenimo lėšų.

(43) Siekiant visų pirma išvengti socialinių 
sunkumų, derėtų pagal socialinės paramos 
sistemą pabėgėliams arba papildomos
apsaugos statuso gavėjams, jų 
nediskriminuojant, suteikti reikiamą 
socialinį aprūpinimą ir pragyvenimo lėšų.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi tarptautinės apsaugos prašoma dėl labai įvairių priežasčių, ir prašytojai leidžia 
skirtingus laikotarpius valstybėse narėse, reikėtų daryti skirtumus tarp lengvatų, teikiamų 
pabėgėliams ir žmonėms, turintiems papildomos apsaugos statusą.

Pakeitimas 32
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43a) Socialinės paramos ir sveikatos 
priežiūros teikimo sąlygos, o taip pat 
esminės lengvatos turi būti numatytos 
nacionaliniuose teisės aktuose. 
Papildomos apsaugos statuso gavėjams 
teikiamos lengvatos gali apsiriboti 
minimalaus pragyvenimo lygio 
aprūpinimu, taip pat parama ligos arba 
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nėštumo atveju ir tėvystės parama tomis 
pačiomis sąlygomis, kuriomis ji teikiama 
valstybės narės piliečiams pagal tos 
valstybės narės įstatymus.

Or. de

Pakeitimas 33
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Kiek tai įmanoma, tarptautinės 
apsaugos gavėjams skirtose integracijos 
programose turėtų būti atsižvelgiama į 
konkrečius tarptautinės apsaugos gavėjų 
poreikius ir su jų padėtimi susijusias 
ypatybes.

(45) Kiek tai įmanoma, tarptautinės 
apsaugos gavėjams skirtose integracijos 
programose turėtų būti atsižvelgiama į 
konkrečius tarptautinės apsaugos gavėjų 
poreikius ir su jų padėtimi susijusias 
ypatybes. Į integracijos programų 
rengimo sąlygas turi būti įtrauktas 
reikalavimas, kad pabėgėliai privalo jose 
dalyvauti. Papildomos apsaugos statuso 
gavėjai taip pat turi lankyti integracinius 
kursus, jei taip nusprendžia 
kompetentingos valstybės narės įstaigos.

Or. de

Pagrindimas

Pasinaudojimas tarptautinės apsaugos teisėmis taip pat susijęs su tam tikrais 
įsipareigojimais. Tai reiškia priimančiosios valstybės narės įstatymų paisymas ir siūlomų 
integracinių kursų lankymas.

Pakeitimas 34
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) „prašytojas“ – trečiosios šalies pilietis i) „prašytojas“ – asmuo, neturintis tos 
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arba asmuo be pilietybės, pateikęs 
tarptautinės apsaugos prašymą, dėl kurio 
dar nėra priimtas galutinis sprendimas;

valstybės narės, kurioje jis yra pateikęs 
tarptautinės apsaugos prašymą, dėl kurio 
dar nėra priimtas galutinis sprendimas, 
pilietybės;

Or. fr

Pagrindimas

Naujoje redakcijoje praplečiama direktyvos taikymo sritis, užtikrinant, kad kiekvienas asmuo 
gali pateikti prašymą dėl prieglobsčio, jei tai nedraudžiama pagal Ženevos konvenciją dėl 
pabėgėlių statuso dėl geografinių arba tautybės kriterijų.   

Pakeitimas 35
Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) „prašytojas“ – trečiosios šalies pilietis 
arba asmuo be pilietybės, pateikęs 
tarptautinės apsaugos prašymą, dėl kurio 
dar nėra priimtas galutinis sprendimas;

(i) „prašytojas“ – asmuo, neturintis 
Europos Sąjungos pilietybės, ir pateikęs 
tarptautinės apsaugos prašymą, dėl kurio 
dar nėra priimtas galutinis sprendimas;

Or. en

Pakeitimas 36
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio j punkto įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) „šeimos nariai“ – tuo atveju, jei šeima 
jau egzistavo kilmės šalyje, toliau išvardyti 
tarptautinės  apsaugos gavėjo šeimos 
nariai, kurie yra toje pačioje su tarptautinės 
apsaugos prašymu susijusioje valstybėje 
narėje:

(j) „šeimos nariai“ – tuo atveju, jei šeima 
jau egzistavo kilmės šalyje, toliau išvardyti 
pabėgėlio statuso arba tarptautinės
apsaugos statuso gavėjo šeimos nariai, 
kurie yra toje pačioje su tarptautinės 
apsaugos prašymu susijusioje valstybėje 
narėje:

Or. en
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Pakeitimas 37
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio j punkto 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tarptautinės  apsaugos gavėjo sutuoktinis 
arba nuolatinis nesantuokinis partneris, kai 
atsižvelgiant į atitinkamos valstybės narės 
teisės aktus ar praktiką pagal 
užsieniečiams, taikomą jos teisę 
nesantuokinės poros prilyginamos 
santuokinėms poroms;

– pabėgėlio statuso arba papildomos
apsaugos statuso gavėjo sutuoktinis arba 
nuolatinis nesantuokinis partneris, kai 
atsižvelgiant į atitinkamos valstybės narės 
teisės aktus ar praktiką pagal 
užsieniečiams, taikomą jos teisę 
nesantuokinės poros prilyginamos 
santuokinėms poroms;

Or. en

Pakeitimas 38
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio j punkto 2 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pirmoje įtraukoje nurodytų porų  arba 
tarptautinės  apsaugos gavėjo 
nepilnamečiai vaikai, jei jie nėra susituokę, 
nesvarbu, ar jie yra santuokiniai ar 
nesantuokiniai, ar įvaikinti, kaip apibrėžta 
nacionalinėje teisėje;

– pirmoje įtraukoje nurodytų porų  arba 
pabėgėlių statuso arba papildomos
apsaugos statuso gavėjo nepilnamečiai 
vaikai, jei jie nėra susituokę, nesvarbu, ar 
jie yra santuokiniai ar nesantuokiniai, ar 
įvaikinti, kaip apibrėžta nacionalinėje 
teisėje;

Or. en

Pakeitimas 39
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio j punkto 3 įtrauka 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pirmoje įtraukoje nurodytų porų arba 
tarptautinės apsaugos gavėjo susituokę 
nepilnamečiai vaikai, nesvarbu, ar jie yra 
santuokiniai ar nesantuokiniai, ar 
įvaikinti, kaip apibrėžta nacionalinėje 
teisėje, jei jų labui svarbu gyventi toje 
pačioje šalyje, kurioje gyvena tarptautinės 
apsaugos gavėjas;

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Nepilnamečių susituokusių vaikų įtraukimas į šeimos narių apibrėžimą kelia klausimų, 
kadangi nepaisant to, kad jie yra nepilnamečiai, jie sudaro atskirą šeimos vienetą. Šis 
pasiūlymas taip pat problemiškas dėl priverstinių nepilnamečių santuokų trečiosiose šalyse.

Pakeitimas 40
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio j punkto 3 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pirmoje įtraukoje nurodytų porų arba 
tarptautinės apsaugos gavėjo susituokę 
nepilnamečiai vaikai, nesvarbu, ar jie yra 
santuokiniai ar nesantuokiniai, ar 
įvaikinti, kaip apibrėžta nacionalinėje 
teisėje, jei jų labui svarbu gyventi toje 
pačioje šalyje, kurioje gyvena tarptautinės 
apsaugos gavėjas;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią problemoms ir piktnaudžiavimui, kai reikia pateikti giminystės 
įrodymus, taip pat branduolinės šeimos interesais reikėtų labiau apriboti „šeimos nario“ 
sąvoką.
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Pakeitimas 41
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio j punkto 4 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tėvas, motina ar kitas suaugęs 
giminaitis, pagal įstatymus ar papročius 
atsakingas už tarptautinės apsaugos 
gavėją, jei pastarasis yra nepilnametis ir 
nesusituokęs arba jei yra pilnametis ir 
susituokęs, bet jo labui svarbu gyventi toje 
pačioje šalyje, kurioje gyvena jo tėvas, 
motina ar kitas už jį atsakingas suaugęs 
giminaitis;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią problemoms ir piktnaudžiavimui, kai reikia pateikti giminystės 
įrodymus, taip pat branduolinės šeimos interesais reikėtų labiau apriboti „šeimos nario“ 
sąvoką.

Pakeitimas 42
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio j punkto 5 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nesusituokę nepilnamečiai tarptautinės 
apsaugos gavėjo broliai ir seserys, jei 
tarptautinės apsaugos gavėjas yra 
nepilnametis ir nesusituokęs arba jei 
tarptautinės apsaugos gavėjas ar jo broliai 
ir seserys yra nepilnamečiai ir susituokę, 
bet vieno ar kelių iš jų labui svarbu 
gyventi toje pačioje šalyje;

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią problemoms ir piktnaudžiavimui, kai reikia pateikti giminystės 
įrodymus, taip pat branduolinės šeimos interesais reikėtų labiau apriboti „šeimos nario“ 
sąvoką.

Pakeitimas 43
Ernst Strasser

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio j punkto 5 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nesusituokę nepilnamečiai tarptautinės 
apsaugos gavėjo broliai ir seserys, jei 
tarptautinės apsaugos gavėjas yra 
nepilnametis ir nesusituokęs arba jei 
tarptautinės apsaugos gavėjas ar jo broliai 
ir seserys yra nepilnamečiai ir susituokę, 
bet vieno ar kelių iš jų labui svarbu 
gyventi toje pačioje šalyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 44
Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeisdamos Ženevos konvencijos, 
valstybės narės gali nustatyti, kad 
prašytojui, kuris pateikia vėlesnį prašymą, 
pabėgėlio statusas paprastai 
nesuteikiamas, jei persekiojimo pavojus 
grindžiamas aplinkybėmis, kurias 
prašytojas sukūrė savo iniciatyva po 
išvykimo iš kilmės šalies.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 45
Stavros Lambrinidis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeisdamos Ženevos konvencijos, 
valstybės narės gali nustatyti, kad 
prašytojui, kuris pateikia vėlesnį prašymą, 
pabėgėlio statusas paprastai nesuteikiamas, 
jei persekiojimo pavojus grindžiamas 
aplinkybėmis, kurias prašytojas sukūrė 
savo iniciatyva po išvykimo iš kilmės 
šalies.

3. Nepažeisdamos Ženevos konvencijos, 
valstybės narės gali nustatyti, kad 
prašytojui, kuris pateikia vėlesnį prašymą, 
pabėgėlio statusas paprastai nesuteikiamas, 
jei persekiojimo pavojus grindžiamas 
aplinkybėmis, kurias prašytojas sukūrė 
savo iniciatyva po išvykimo iš kilmės 
šalies. Negali būti laikoma, kad prašytojas 
sukėlė šį pavojų dėl savo sprendimo 
pasinaudoti bet kuria iš savo pagrindinių 
teisių pagal ES teisę, ypač žodžio laisvės 
teise.

Or. en

Pakeitimas 46
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apsauga nuo persekiojimo ar didelės 
žalos turi būti veiksminga ir tvari, o  ją gali 
suteikti tik :

1. Apsauga nuo persekiojimo ar didelės 
žalos turi būti veiksminga ir tvari, o  ją gali 
suteikti :

Or. de

Pagrindimas

Apsauga gali būti suteikiama ir tada, kai apsaugos teikėjų nėra. Nustačius visišką apribojimą, 
pagal kurį apsaugą gali suteikti tik pripažinti teikėjai, nebūtų atsižvelgiama į vidinės 
apsaugos taikymo sritį.
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Pakeitimas 47
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apsauga nuo persekiojimo ar didelės 
žalos turi būti veiksminga ir tvari, o  ją gali 
suteikti tik :

1. Apsauga nuo persekiojimo ar didelės 
žalos turi būti veiksminga ir tvari, o  ją gali 
suteikti tik :

a) valstybė; or a) valstybė; or

b) valstybę ar didelę valstybės teritorijos 
dalį valdančios partijos ar organizacijos, 
įskaitant tarptautines organizacijas , kurios 
nori ir gali užtikrinti teisinės valstybės 
principo laikymąsi .

b) valstybę ar didelę valstybės teritorijos 
dalį valdančios partijos ar organizacijos, 
įskaitant tarptautines organizacijas,

jeigu a ir b punktuose nurodyti apsaugos 
teikėjai nori ir gali užtikrinti teisinės 
valstybės principo laikymąsi ir būti už tai 
atsakingi.

Or. en

Pagrindimas

Frazę „kurie nori ir gali užtikrinti teisinės valstybės principo laikymąsi“ reikėtų aiškiai 
taikyti ir valstybėms, kadangi nereikėtų manyti, kad valstybė, dėl kurios prieglobsčio 
prašytojas prašo apsaugos, būtinai „nori ir gali užtikrinti teisinės valstybės principo 
laikymąsi“. Subjektai, galintys pasiūlyti veiksmingą apsaugą, taip pat turėtų galėti prisiimti 
atsakomybę pagal tarptautinę teisę.

Pakeitimas 48
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybę ar didelę valstybės teritorijos 
dalį valdančios partijos ar organizacijos, 
įskaitant tarptautines organizacijas , 
kurios nori ir gali užtikrinti teisinės 
valstybės principo laikymąsi .

Išbraukta.
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Or. fr

Pagrindimas

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect  des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Pakeitimas 49
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybę ar didelę valstybės teritorijos 
dalį valdančios partijos ar organizacijos, 
įskaitant tarptautines organizacijas, kurios 
nori ir gali užtikrinti teisinės valstybės 
principo laikymąsi .

b) valstybę ar didelę valstybės teritorijos 
dalį valdančios partijos ar organizacijos, 
įskaitant tarptautines organizacijas.

Or. de

Pagrindimas

Teisinės valstybės principo užtikrinimas ir apsaugos teikėjo teisėtumas yra klausimai, kurie 
neįeina į šios direktyvos taikymo sritį ir nėra jos tikslas. Priešingai, prioritetas yra asmens, 
kuris paprašė tarptautinės apsaugos, saugumas ir apsauga. Vyriausybės ar valstybės, kuri 
teikia tokią apsaugą, tipo klausimas yra susijęs su gero valdymo ir demokratizacijos pasaulio 
mastu klausimais ir negali būti nustatomas pagal bendrą Europos prieglobsčio sistemą.

Pakeitimas 50
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybę ar didelę valstybės teritorijos 
dalį valdančios partijos ar organizacijos, 
įskaitant tarptautines organizacijas , kurios 
nori ir gali užtikrinti teisinės valstybės 
principo laikymąsi .

b) valstybę ar didelę valstybės teritorijos 
dalį valdančios partijos ar organizacijos, 
įskaitant tarptautines ar regionines
organizacijas, kurios nori ir gali užtikrinti 
teisinės valstybės principo laikymąsi .

Or. en

Pakeitimas 51
Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiksminga ir tvari  apsauga paprastai 
suteikiama, kai šio straipsnio 1 dalyje 
minimi apsaugos teikėjai imasi pagrįstų 
priemonių, kad užkirstų kelią persekiojimui 
ar didelei žalai  , inter alia, taikydami 
veiksmingą teisinę sistemą persekiojimo ar 
didelei žalai  nustatyti, persekioti dėl jų 
baudžiamąja tvarka ir nubausti už juos, ir 
kai prašytojui sudarytos sąlygos gauti tokią 
apsaugą.

2. Veiksminga ir tvari  apsauga suteikiama, 
kai šio straipsnio 1 dalyje minimi apsaugos 
teikėjai imasi pagrįstų priemonių, kad 
užkirstų kelią persekiojimui ar didelei 
žalai  , inter alia, taikydami veiksmingą 
teisinę sistemą persekiojimo ar didelei 
žalai  nustatyti, persekioti dėl jų 
baudžiamąja tvarka ir nubausti už juos, ir 
kai prašytojui sudarytos sąlygos gauti tokią 
apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 52
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vertindamos, ar tarptautinė 
organizacija kontroliuoja valstybę arba 
didelę jos teritorijos dalį ir ar suteikia 
apsaugą, kaip aprašyta šio straipsnio 2 
dalyje, valstybės narės atsižvelgia į 
rekomendacijas, kurios gali būti pateiktos 

Išbraukta.
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susijusiuose Tarybos aktuose.

Or. fr

Pagrindimas

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect  des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Pakeitimas 53
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vertindamos tarptautinės apsaugos 
prašymą valstybės narės gali nustatyti, kad 
prašytojui nereikia tarptautinės apsaugos, 
jei jis turi galimybę naudotis apsauga nuo 
persekiojimo ar didelės žalos, kaip 
apibrėžta 7 straipsnyje, kilmės šalies 
dalyje  ir toje šalies dalyje gali saugiai ir 
teisėtai keliauti, gali į ją atvykti ir joje 
įsikurti  .

1. Vertindamos tarptautinės apsaugos 
prašymą valstybės narės gali nustatyti, kad 
prašytojui nereikia tarptautinės apsaugos, 
jei jis turi galimybę naudotis reikiama
apsauga nuo persekiojimo ar didelės žalos, 
kaip apibrėžta 7 straipsnyje, kilmės šalies 
dalyje arba toje kilmės šalies dalyje nėra 
pagrįstai baiminamasi persekiojimo ir jis
joje gali be pavojų ir nebaudžiamas
keliauti, gali į ją atvykti ir joje gyventi.

Or. de

Pagrindimas

Dėl to, kad kai kuriose kilmės šalyse trūksta valstybinių įstaigų, pagal mūsų standartus 
teisėtai ir teisingai formos požiūriu įvažiuoti ir įsikurti tose šalyse neįmanoma. Tai, kad šių 
įstaigų trūksta ar kad jos veikia kitaip, savaime dar nėra kliūtis siekiant sėkmingai teikti 
vidaus apsaugą ar įrodymas, kad sauga ir apsauga netinkama.
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Pakeitimas 54
Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vertindamos tarptautinės apsaugos 
prašymą valstybės narės gali nustatyti, kad 
prašytojui nereikia tarptautinės apsaugos, 
jei jis turi galimybę naudotis apsauga nuo 
persekiojimo ar didelės žalos, kaip 
apibrėžta 7 straipsnyje, kilmės šalies 
dalyje  ir toje šalies dalyje gali saugiai ir 
teisėtai keliauti, gali į ją atvykti ir joje 
įsikurti  .

1. Vertindamos tarptautinės apsaugos 
prašymą valstybės narės gali nustatyti, kad 
prašytojui nereikia tarptautinės apsaugos, 
jei kilmės šalies dalyje nėra pagrįstos 
persekiojimo baimės arba realaus 
pavojaus patirti didelę žalą ir toje šalies 
dalyje gali saugiai ir teisėtai keliauti, gali į 
ją atvykti, joje įsikurti ir gali būti pagrįstai 
manoma, kad jis liks joje.

Or. en

Pakeitimas 55
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nagrinėdamos, ar prašytojas gali 
naudotis apsauga nuo persekiojimo ar 
didelės žalos  kilmės šalies dalyje, kaip 
nurodyta šio straipsnio 1 dalyje , valstybės 
narės, priimdamos sprendimą dėl prašymo, 
atsižvelgia į bendrą toje šalies dalyje 
vyraujančią padėtį ir į asmenines prašytojo 
aplinkybes. Todėl valstybės narės 
užtikrina, kad iš įvairių šaltinių, 
pavyzdžiui, Jungtinių Tautų vyriausiojo 
pabėgėlių komisaro ir Europos 
prieglobsčio paramos biuro, būtų gaunama 
tiksli naujausia informacija.

2. Nagrinėdamos, ar prašytojas gali 
naudotis apsauga nuo persekiojimo ar 
didelės žalos  kilmės šalies dalyje, kaip 
nurodyta šio straipsnio 1 dalyje , valstybės 
narės, priimdamos sprendimą dėl prašymo, 
atsižvelgia į bendrą toje šalies dalyje 
vyraujančią padėtį ir į asmenines prašytojo 
aplinkybes, kaip nurodyta 4 straipsnyje. 
Todėl valstybės narės užtikrina, kad iš 
įvairių šaltinių, pavyzdžiui, Jungtinių 
Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro ir 
Europos prieglobsčio paramos biuro, būtų 
gaunama tiksli naujausia informacija.

Or. en
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Pakeitimas 56
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nagrinėdamos, ar prašytojas gali 
naudotis apsauga nuo persekiojimo ar 
didelės žalos  kilmės šalies dalyje, kaip 
nurodyta šio straipsnio 1 dalyje , valstybės 
narės, priimdamos sprendimą dėl prašymo, 
atsižvelgia į bendrą toje šalies dalyje 
vyraujančią padėtį ir į asmenines prašytojo 
aplinkybes. Todėl valstybės narės 
užtikrina, kad iš įvairių šaltinių, 
pavyzdžiui, Jungtinių Tautų vyriausiojo 
pabėgėlių komisaro ir Europos 
prieglobsčio paramos biuro, būtų gaunama 
tiksli naujausia informacija.

2. Nagrinėdamos, ar prašytojas gali 
naudotis apsauga nuo persekiojimo ar 
didelės žalos  kilmės šalies dalyje, kaip 
nurodyta šio straipsnio 1 dalyje , valstybės 
narės, priimdamos sprendimą dėl prašymo, 
atsižvelgia į bendrą toje šalies dalyje 
vyraujančią padėtį ir į asmenines prašytojo 
aplinkybes. Todėl valstybės narės 
užtikrina, kad iš įvairių šaltinių, 
pavyzdžiui, Jungtinių Tautų vyriausiojo 
pabėgėlių komisaro ir Europos 
prieglobsčio paramos biuro, būtų gaunama 
ir naudojama tiksli naujausia informacija.

Or. en

Pakeitimas 57
Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Šio straipsnio 1 dalis turi būti 
taikoma nepaisant techninių sunkumų 
grįžti į kilmės šalį.

Or. en

Pakeitimas 58
Franziska Keller

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies e punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) persekiojimas ar baudimas dėl 
atsisakymo atlikti karo tarnybą konflikto 
metu, kai atliekant tokią tarnybą reikėtų 
daryti nusikaltimus ar veiksmus, nurodytus 
išimčių sąlygose, nustatytose 12 straipsnio 
2 dalyje;

e) persekiojimas ar baudimas dėl 
atsisakymo atlikti karo tarnybą konflikto 
metu, kai atliekant tokią tarnybą reikėtų 
daryti nusikaltimus ar veiksmus, nurodytus 
išimčių sąlygose, nustatytose 12 straipsnio 
2 dalyje, arba jeigu ji būtų nesuderinama 
su tvirtais moraliniais, religiniais ar 
politiniais įsitikinimais arba dėl kitų 
svarių priežasčių, susijusių su atitinkamo 
asmens sąžine;

Or. en

Pagrindimas

Tekste taip pat turėtų būti atsižvelgiama į persekiojimą dėl sąmoningo atsisakymo atlikti karo 
tarnybą.

Pakeitimas 59
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies f punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) prieš tam tikros lyties asmenis ar vaikus 
nukreipti veiksmai.

f) prieš tam tikros lyties asmenis ar vaikus 
nukreipti veiksmai, įskaitant veiksmus, 
kurių imamasi laikantis teisinių tradicijų 
ir papročių ir kuriais siekiama įžeisti 
asmens orumą arba jam pakenkti.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad direktyvoje būtų deramai atsižvelgiama į papročius ir teisines 
tradicijas, kurios apima veiksmus, dėl kurių asmuo patenka į pavojų arba kuriais įžeidžiamas 
jo orumas, pvz., lyties organų sužalojimas, užmėtymas akmenimis, prievartinės vedybos ar 
nusikaltimai dėl garbės.
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Pakeitimas 60
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 2 straipsnio c punktą turi būti 
ryšys tarp 10 straipsnyje nurodytų 
priežasčių ir persekiojimo veiksmų pagal 
šio straipsnio 1 dalį arba apsaugos nuo 
tokių veiksmų nebuvimo .

3. Pagal 2 straipsnio c punktą turi būti 
ryšys tarp 10 straipsnyje nurodytų 
priežasčių ir persekiojimo veiksmų pagal 
šio straipsnio 1 dalį.

Or. de

Pagrindimas

Apsaugos nuo persekiojimo nebuvimas negali būti laikomas persekiojimu. Tiksliau, 
persekiojimo veiksmai turi apimti faktinį persekiojimą. Vis dėlto apsaugos nuo persekiojimo 
nebuvimas nėra faktinis persekiojimas.

Pakeitimas 61
Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies d punkto 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tos grupės nariai turi tas pačias 
prigimtines savybes ar bendrą istoriją, 
kurios negalima pakeisti, arba turi tas 
pačias savybes ar įsitikinimus, kurie yra 
tokie svarbūs to asmens tapatumui ar 
sąžinei, kad jis neturėtų būti verčiamas jų 
atsisakyti; ir

– tos grupės nariai turi tas pačias 
prigimtines savybes ar bendrą istoriją, 
kurios negalima pakeisti arba turi tas 
pačias savybes ar įsitikinimus, kurie yra 
tokie svarbūs to asmens tapatumui ar 
sąžinei, kad jis negali būti verčiamas jų 
atsisakyti; arba

Or. en

Pakeitimas 62
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies d punkto 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į aplinkybes kilmės šalyje, 
tam tikrai socialinei grupei gali priklausyti 
grupė, susidariusi dėl būdingos seksualinės 
orientacijos. Seksualinė orientacija negali 
būti suprantama kaip veiksmai, kurie pagal 
valstybių narių nacionalinę teisę laikomi 
nusikalstamais. Siekiant pripažinti 
priklausymą prie tam tikros socialinės 
grupės arba nustatyti tokios grupės 
savybes, turėtų būti tinkamai atsižvelgiama 
į su lytimi susijusius aspektus .

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. it

Pagrindimas

Neturi įtakos tekstui lietuvių kalba.

Pakeitimas 63
Gianni Vattimo, Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies d punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į aplinkybes kilmės šalyje, 
tam tikrai socialinei grupei gali priklausyti 
grupė, susidariusi dėl būdingos seksualinės 
orientacijos. Seksualinė orientacija negali 
būti suprantama kaip veiksmai, kurie 
pagal valstybių narių nacionalinę teisę 
laikomi nusikalstamais. Siekiant pripažinti 
priklausymą prie tam tikros socialinės 
grupės arba nustatyti tokios grupės 
savybes, turėtų būti tinkamai atsižvelgiama 
į su lytimi susijusius aspektus .

Atsižvelgiant į aplinkybes kilmės šalyje, 
tam tikrai socialinei grupei turi priklausyti 
grupė, susidariusi dėl būdingos seksualinės 
orientacijos. Siekiant pripažinti 
priklausymą prie tam tikros socialinės 
grupės arba nustatyti tokios grupės 
savybes, turi būti tinkamai atsižvelgiama į 
su lytimi susijusius aspektus, įskaitant 
lytinę tapatybę.

Or. en
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Pakeitimas 64
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies d punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į aplinkybes kilmės šalyje, 
tam tikrai socialinei grupei gali priklausyti 
grupė, susidariusi dėl būdingos seksualinės 
orientacijos. Seksualinė orientacija negali 
būti suprantama kaip veiksmai, kurie pagal 
valstybių narių nacionalinę teisę laikomi 
nusikalstamais. Siekiant pripažinti 
priklausymą prie tam tikros socialinės 
grupės arba nustatyti tokios grupės 
savybes, turėtų būti tinkamai atsižvelgiama 
į su lytimi susijusius aspektus .

Atsižvelgiant į aplinkybes kilmės šalyje, 
tam tikrai socialinei grupei gali priklausyti 
grupė, susidariusi dėl būdingos seksualinės 
orientacijos. Seksualinė orientacija negali 
būti suprantama kaip veiksmai, kurie pagal
valstybių narių nacionalinę teisę laikomi 
nusikalstamais. Siekiant pripažinti 
priklausymą prie tam tikros socialinės 
grupės arba nustatyti tokios grupės 
savybes, turėtų būti tinkamai atsižvelgiama 
į su lytimi susijusius aspektus . Siekiant 
nustatyti minėtą priklausomybę, taip pat 
reikia atsižvelgti į susiklosčiusias teisines 
tradicijas ir papročius, kurių laikantis 
siekiama įžeisti asmens orumą ar jam 
pakenkti.ñ

Or. es

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad direktyvoje būtų deramai atsižvelgiama į papročius ir teisines 
tradicijas, kurios apima veiksmus, dėl kurių asmuo patenka į pavojų arba kuriais įžeidžiamas 
jo orumas, pvz., lyties organų sužalojimas, užmėtymas akmenimis, prievartinės vedybos ar 
nusikaltimai dėl garbės.

Pakeitimas 65
Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 1 dalies e ir f punktai 
netaikomi pabėgėliui, kuris gali nurodyti 
įtikinamas priežastis, atsirandančias dėl 
anksčiau patirto persekiojimo, vykdyto 
atsisakius naudotis valstybės, kurios 

Išbraukta.
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pilietybę turi, arba – asmens be pilietybės 
atveju – valstybės, kurioje anksčiau 
gyveno, apsauga.

Or. en

Pakeitimas 66
Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma 
papildomos apsaugos gavėjui, kuris gali 
nurodyti įtikinamas priežastis, 
atsirandančias dėl anksčiau patirtos 
didelės žalos, padarytos atsisakius 
naudotis valstybės, kurios pilietybę turi, 
arba – asmens be pilietybės atveju –
valstybės, kurioje anksčiau gyveno, 
apsauga.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 67
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendindamos šio skyriaus nuostatas, 
valstybės narės atsižvelgia į konkrečią 
pažeidžiamų asmenų, pvz., nepilnamečių, 
nelydimų nepilnamečių, neįgalių asmenų, 
senyvų asmenų, nėščių moterų, vienišų 
tėvų su nepilnamečiais vaikais , prekybos 
žmonėmis aukų, psichikos sveikatos 
problemų turinčių asmenų  ir asmenų, kurie 
buvo kankinami, prievartaujami ar patyrė 
kitokį sunkų psichologinį, fizinį ar 
seksualinį smurtą, padėtį .

3. Įgyvendindamos šio skyriaus nuostatas, 
valstybės narės atsižvelgia į konkrečią 
pažeidžiamų asmenų, pvz., nepilnamečių, 
nelydimų nepilnamečių, neįgalių asmenų, 
senyvų asmenų, nėščių moterų, vienišų 
tėvų su nepilnamečiais vaikais , prekybos 
žmonėmis aukų, psichikos sveikatos 
problemų turinčių asmenų  ir asmenų, kurie 
buvo kankinami ar patyrė žiaurų, 
nežmonišką ar žeminantį elgesį, pvz., 
lyties organų sužalojimą, išprievartavimą, 
prievartinę sterilizaciją, ar patyrė kitokį 
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sunkų psichologinį, fizinį ar seksualinį 
smurtą, padėtį.

Or. it

Pagrindimas

Lyties organų sužalojimas, prievartinis abortas ir prievartinė sterilizacija yra baisių formų 
smurtas prieš moteris ir todėl jį reikėtų aiškiai paminėti teisės aktuose. Europos Tarybos 
parlamentinės asamblėjos rezoliucijoje 1765 (2010) aiškiai nurodoma, jog į šiuos veiksnius 
reikia atsižvelgti vertinant prašymus dėl prieglobsčio.

Pakeitimas 68
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendindamos šio skyriaus nuostatas, 
valstybės narės atsižvelgia į konkrečią 
pažeidžiamų asmenų, pvz., nepilnamečių, 
nelydimų nepilnamečių, neįgalių asmenų, 
senyvų asmenų, nėščių moterų, vienišų 
tėvų su nepilnamečiais vaikais , prekybos 
žmonėmis aukų, psichikos sveikatos 
problemų turinčių asmenų  ir asmenų, 
kurie buvo kankinami, prievartaujami ar 
patyrė kitokį sunkų psichologinį, fizinį ar 
seksualinį smurtą, padėtį .

3. Įgyvendindamos šio skyriaus nuostatas, 
valstybės narės atsižvelgia į savitą 
pažeidžiamų asmenų, pvz., nepilnamečių, 
vienišų nepilnamečių, neįgalių asmenų, 
senyvų asmenų, nėščių moterų, vienišų 
tėvų su nepilnamečiais vaikais, prekybos 
žmonėmis aukų ir asmenų, kurie buvo 
kankinami, prievartaujami ar patyrė kitokį 
sunkų psichologinį, fizinį ar seksualinį 
smurtą, padėtį.

Or. de

Pagrindimas

Šiame kontekste sveikatos problemos apibrėžiamos nepakankamai aiškiai arba jos jau 
išvardytos persekiojimo veiksmų sąraše.

Pakeitimas 69
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendindamos šio skyriaus nuostatas, 
valstybės narės atsižvelgia į konkrečią 
pažeidžiamų asmenų, pvz., nepilnamečių, 
nelydimų nepilnamečių, neįgalių asmenų, 
senyvų asmenų, nėščių moterų, vienišų 
tėvų su nepilnamečiais vaikais , prekybos 
žmonėmis aukų, psichikos sveikatos 
problemų turinčių asmenų  ir asmenų, kurie 
buvo kankinami, prievartaujami ar patyrė 
kitokį sunkų psichologinį, fizinį ar 
seksualinį smurtą, padėtį .

3. Įgyvendindamos šio skyriaus nuostatas, 
valstybės narės atsižvelgia į konkrečią 
pažeidžiamų asmenų, pvz., nepilnamečių, 
nelydimų nepilnamečių, neįgalių asmenų, 
senyvų asmenų, nėščių moterų, vienišų 
tėvų su nepilnamečiais vaikais , prekybos 
žmonėmis aukų, asmenų, kurie tapo 
teisinių tradicijų ar papročių, kurių 
laikantis siekiama įžeisti asmens orumą ar 
jam pakenkti, aukomis, psichikos 
sveikatos problemų turinčių asmenų  ir 
asmenų, kurie buvo kankinami, 
prievartaujami ar patyrė kitokį sunkų 
psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, 
padėtį.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad direktyvoje būtų deramai atsižvelgiama į ypač nesaugią padėtį 
asmenų, tapusių papročių ar teisinių tradicijų, kurios apima pagrindinėms žmogaus teisėms 
prieštaraujančią praktiką ar bausmes, pvz., lytinių organų sužalojimą, užmėtymą akmenimis 
ar nusikaltimus dėl garbės, aukomis.

Pakeitimas 70
Ernst Strasser

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendindamos šio skyriaus nuostatas, 
valstybės narės atsižvelgia į konkrečią 
pažeidžiamų asmenų, pvz., nepilnamečių, 
nelydimų nepilnamečių, neįgalių asmenų, 
senyvų asmenų, nėščių moterų, vienišų 
tėvų su nepilnamečiais vaikais , prekybos 
žmonėmis aukų, psichikos sveikatos 
problemų turinčių asmenų  ir asmenų, 
kurie buvo kankinami, prievartaujami ar 
patyrė kitokį sunkų psichologinį, fizinį ar 

3. Įgyvendindamos šio skyriaus nuostatas, 
valstybės narės atsižvelgia į savitą 
pažeidžiamų asmenų, pvz., nepilnamečių, 
vienišų nepilnamečių, neįgalių asmenų, 
senyvų asmenų, nėščių moterų, vienišų 
tėvų su nepilnamečiais vaikais ir asmenų, 
kurie buvo kankinami, prievartaujami ar 
patyrė kitokį sunkų psichologinį, fizinį ar 
seksualinį smurtą, padėtį.
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seksualinį smurtą, padėtį .

Or. en

Pakeitimas 71
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įgyvendindamos šio skyriaus nuostatas 
dėl nepilnamečių, valstybės narės visų 
pirma atsižvelgia į vaiko interesus.

5. Įgyvendindamos šios direktyvos
nuostatas, valstybės narės visų pirma 
atsižvelgia į vaiko interesus pagal 1981 m. 
Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją.
Įvertindamos nepilnamečių interesus, 
valstybės narės visų pirma atsižvelgia į 
šiuos veiksnius:
a) gyvenimo šeimoje išsaugojimą, kai 
sudaromos šeimos susijungimo galimybės 
tais atvejais, kai nepilnamečiai yra atskirti 
ir siekiama atsižvelgti į jų interesus;
b) nepilnamečio gerovę ir socialinę raidą, 
atsižvelgiant į nepilnamečio etnines, 
kultūrines, religines sąsajas ir kalbų 
žinias, taip pat į būtinybę užtikrinti 
priežiūros ir globos sąlygų stabilumą ir 
tęstinumą bei galimybes gauti sveikatos ir 
švietimo paslaugas;
c) saugos ir saugumo aspektus, ypač jei 
yra grėsmė, kad nepilnametis nukentės 
nuo kokios nors formos smurto ir 
išnaudojimo, įskaitant prekybą žmonėmis;
d) nepilnamečio nuomonę, tinkamai 
atsižvelgiant į ją pagal nepilnamečio 
amžių ir brandą.

Or. en
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Pakeitimas 72
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Neperžengdamos Ženevos 
konvencijoje nustatytų ribų, valstybės 
narės gali sumažinti lengvatas, kurias 
pagal šį skyrių suteikė pabėgėliams, kurie 
šį statusą įgijo atlikdami veiksmus, kuriais 
buvo siekiama vienintelio ar pagrindinio 
tikslo – sudaryti reikiamas sąlygas 
siekiant, kad būtų pripažintas pabėgėlio 
statusas.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, reikia išlaikyti galimybę sumažinti pabėgėliams suteiktas 
lengvatas, jei jie sąmoningai atliko veiksmus, kuriais buvo siekiama užsitikrinti pabėgėlio 
statusą.

Pakeitimas 73
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Valstybės narės, neperžengdamos 
pagal savo tarptautinius įsipareigojimus 
nustatytų ribų, gali sumažinti lengvatas, 
kurias pagal šį skyrių suteikė papildomos 
apsaugos statuso turėtojams, kurie šį 
statusą gavo atlikdami veiksmus, kuriais 
buvo siekiama vienintelio ar pagrindinio 
tikslo – sudaryti reikiamas sąlygas 
siekiant, kad būtų suteiktas papildomos 
apsaugos statusas.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, reikia išlaikyti galimybę sumažinti papildomos apsaugos 
statuso turėtojams suteiktas lengvatas, jei jie sąmoningai atliko veiksmus, kuriais buvo 
siekiama užsitikrinti šį statusą.

Pakeitimas 74
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) bet kuriuo atveju esama gerai pagrįstų 
priežasčių, dėl kurių galima manyti, kad 
jis įvykdė rimtus veiksmus, kurie 
nesuderinami su atvykimu ir 
apsigyvenimu priimančioje valstybėje 
narėje. 

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti didžiausią piliečių apsaugą, turėtų būti numatyti visi įmanomi atvejai, 
įskaitant ir tuos atvejus, kai asmenų elgesys, kuris nors ir nekelia pavojaus kilmės šalyje, 
galėtų jį kelti priimančioje šalyje.

Pakeitimas 75
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai tik tarptautinės apsaugos gavėjams
suteikiamas atitinkamas apsaugos statusas, 
valstybės narės jiems suteikia informaciją 
apie su tuo statusu susijusias teises ir 
pareigas ta kalba, kurią , kaip pagrįstai 
galima manyti, jie supranta  .

Kai tik tarptautinės apsaugos gavėjams
suteikiamas atitinkamas apsaugos statusas, 
valstybės narės jiems suteikia informaciją 
apie su tuo statusu susijusias teises ir 
pareigas ta kalba, kurią jie supranta arba 
kurią, kaip galima pagrįstai manyti, 
supranta  .
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Or. en

Pagrindimas

Tarptautinės apsaugos gavėjas turėtų galėti iš tikrųjų bendrauti ta kalbą, kurią jis geriausiai 
supranta ir moka.

Pakeitimas 76
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies 1 a ir 1 b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiek tai susiję su papildomos apsaugos 
statuso turėtojų šeimos nariais, valstybės 
narės gali nustatyti tokių lengvatų teikimo 
sąlygas.
Tokiais atvejais valstybės narės užtikrina, 
kad suteikiamos lengvatos užtikrintų 
reikiamą pragyvenimo lygį.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi tarptautinės apsaugos kreipiamasi dėl daugybės priežasčių ir susijusiose valstybėse 
narėse praleistas laikas smarkiai skiriasi, turi būti užtikrinta galimybė atskirti pabėgėliams ir 
papildomos apsaugos statuso turėtojams suteikiamų lengvatų lygius.

Pakeitimas 77
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
tarptautinės apsaugos gavėjo šeimos 
nariai, kuriems patiems ši apsauga  negali 
būti suteikta , turėtų teisę į 24–34 

2. Valstybės narės užtikrina, kad pabėgėlio 
ar papildomos apsaugos statuso turėtojo
šeimos nariai, kuriems patiems šis statusas
negali būti suteiktas, turėtų teisę į 24–34 
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straipsniuose nurodytas lengvatas 
nacionalinių taisyklių nustatyta tvarka, kiek 
tai suderinama su šeimos nario asmeniniu 
teisiniu statusu.

straipsniuose nurodytas lengvatas 
nacionalinių taisyklių nustatyta tvarka, kiek 
tai suderinama su šeimos nario asmeniniu 
teisiniu statusu.

Kiek tai susiję su papildomos apsaugos 
statuso turėtojų šeimos nariais, valstybės 
narės gali nustatyti tokių lengvatų 
sąlygas.
Šiais atvejais valstybės narės užtikrina, 
kad suteikiamos lengvatos užtikrintų 
reikiamą pragyvenimo lygį.

Or. en

Pakeitimas 78
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iškart po statuso suteikimo valstybės narės 
tarptautinės apsaugos gavėjams išduoda 
leidimą gyventi šalyje, kuris turi galioti ne 
trumpiau kaip trejus metus ir gali būti 
pratęsiamas, nebent dėl įtikinamų 
nacionalinio saugumo ar viešosios tvarkos 
priežasčių būtų reikalaujama kitaip, ir 
nepažeidžiant 21 straipsnio 3 dalies.

Iškart po statuso suteikimo valstybės narės 
pabėgėlio statusą gavusiems asmenims
išduoda leidimą gyventi šalyje, kuris turi 
galioti ne trumpiau kaip trejus metus ir gali 
būti pratęsiamas, nebent dėl įtikinamų 
nacionalinio saugumo ar viešosios tvarkos 
priežasčių būtų reikalaujama kitaip, ir 
nepažeidžiant 21 straipsnio 3 dalies.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi tarptautinės apsaugos kreipiamasi dėl daugybės priežasčių ir susijusiose valstybėse 
narėse praleistas laikas smarkiai skiriasi, turi būti užtikrinta galimybė atskirti pabėgėliams ir 
papildomos apsaugos statuso turėtojams suteikiamų lengvatų lygius.

Pakeitimas 79
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iškart po statuso suteikimo valstybės narės 
tarptautinės apsaugos gavėjams išduoda 
leidimą gyventi šalyje, kuris turi galioti ne 
trumpiau kaip trejus metus ir gali būti 
pratęsiamas, nebent dėl įtikinamų 
nacionalinio saugumo ar viešosios tvarkos 
priežasčių būtų reikalaujama kitaip, ir 
nepažeidžiant 21 straipsnio 3 dalies.

Iškart po statuso suteikimo valstybės narės 
pabėgėlio ar papildomos apsaugos statuso 
turėtojams išduoda leidimą gyventi šalyje, 
kuris turi galioti ne trumpiau kaip trejus 
metus ir gali būti pratęsiamas, nebent dėl 
įtikinamų nacionalinio saugumo ar 
viešosios tvarkos priežasčių būtų 
reikalaujama kitaip, ir nepažeidžiant 21 
straipsnio 3 dalies.

Or. en

Pakeitimas 80
Ernst Strasser

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iškart po statuso suteikimo valstybės narės 
tarptautinės apsaugos  gavėjams išduoda 
leidimą gyventi šalyje, kuris turi galioti ne 
trumpiau kaip trejus metus ir gali būti 
pratęsiamas, nebent dėl įtikinamų 
nacionalinio saugumo ar viešosios tvarkos 
priežasčių būtų reikalaujama kitaip, ir 
nepažeidžiant 21 straipsnio 3 dalies.

Iškart po statuso suteikimo valstybės narės 
pabėgėlio statuso turėtojams išduoda 
leidimą gyventi šalyje, kuris turi galioti ne 
trumpiau kaip trejus metus ir gali būti 
pratęsiamas, nebent dėl įtikinamų 
nacionalinio saugumo ar viešosios tvarkos 
priežasčių būtų reikalaujama kitaip, ir 
nepažeidžiant 21 straipsnio 3 dalies.

Or. en

Pakeitimas 81
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 23 straipsnio 1 dalies, 
tarptautinės apsaugos  gavėjo šeimos 
nariams išduodamas leidimas gyventi 
šalyje gali galioti trumpiau kaip trejus 

Nepažeidžiant 23 straipsnio 1 dalies, 
pabėgėlio statusą gavusių asmenų šeimos 
nariams išduodamas leidimas gyventi 
šalyje gali galioti trumpiau kaip trejus 
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metus ir būti pratęsiamas. metus ir būti pratęsiamas.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi tarptautinės apsaugos kreipiamasi dėl daugybės priežasčių ir susijusiose valstybėse 
narėse praleistas laikas smarkiai skiriasi, turi būti užtikrinta galimybė atskirti pabėgėliams ir 
papildomos apsaugos statuso turėtojams suteikiamų lengvatų lygius.

Pakeitimas 82
Ernst Strasser

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 23 straipsnio 1 dalies, 
tarptautinės apsaugos  gavėjo šeimos 
nariams išduodamas leidimas gyventi 
šalyje gali galioti trumpiau kaip trejus 
metus ir būti pratęsiamas.

Iškart po statuso suteikimo valstybės 
narės išduoda papildomos apsaugos 
statuso turėtojams leidimą gyventi šalyje, 
kuris turi galioti ne trumpiau kaip 
vienerius metus ir būtų pratęsiamas, 
nebent dėl įtikinamų nacionalinio 
saugumo ar viešosios tvarkos priežasčių 
būtų reikalaujama kitaip.

Or. en

Pakeitimas 83
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Iškart po statuso suteikimo valstybės 
narės išduoda papildomos apsaugos 
statuso turėtojams leidimą gyventi šalyje, 
kuris turi galioti ne trumpiau kaip dvejus 
metus ir būtų pratęsiamas, nebent dėl 
įtikinamų nacionalinio saugumo ar 
viešosios tvarkos priežasčių būtų 
reikalaujama kitaip.



AM\836911LT.doc 41/53 PE452.552v01-00

LT

Or. de

Pagrindimas

Kadangi tarptautinės apsaugos kreipiamasi dėl daugybės priežasčių ir susijusiose valstybėse 
narėse praleistas laikas smarkiai skiriasi, turi būti užtikrinta galimybė atskirti pabėgėliams ir 
papildomos apsaugos statuso turėtojams suteikiamų lengvatų lygius.

Pakeitimas 84
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia tarptautinės 
apsaugos  gavėjams iš karto po 
tarptautinės apsaugos  suteikimo užsiimti 
darbo veikla pagal darbo sutartį arba 
savarankiškai pagal tai profesijai ir tai 
valstybinei tarnybai bendrai taikomas 
taisykles.

1. Valstybės narės leidžia pabėgėlio 
statusą gavusiems asmenims iš karto po 
šio statuso suteikimo užsiimti darbo veikla 
pagal darbo sutartį arba savarankiškai 
pagal tai profesijai ir tai valstybinei 
tarnybai bendrai taikomas taisykles.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi tarptautinės apsaugos kreipiamasi dėl daugybės priežasčių ir susijusiose valstybėse 
narėse praleistas laikas smarkiai skiriasi, turi būti užtikrinta galimybė atskirti pabėgėliams ir 
papildomos apsaugos statuso turėtojams suteikiamų lengvatų lygius.

Pakeitimas 85
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, siekdamos paremti 
tarptautinės apsaugos gavėjus jiems 
steigiant mikroįmones, sudaro jiems 
palankias sąlygas naudotis 
mikrokreditais.
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Or. en

Pakeitimas 86
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
tarptautinės apsaugos  gavėjams
galimybės užsiimti tokia veikla kaip su 
įdarbinimu susijęs švietimas 
suaugusiesiems, profesinis mokymas , 
įskaitant kvalifikacijos kėlimo kursus,  taip 
pat galimybės įgyti praktinės patirties 
darbo vietoje ir naudotis įdarbinimo 
tarnybų teikiamomis konsultavimo 
paslaugomis,  būtų suteikiamos tokiomis 
pačiomis sąlygomis kaip ir piliečiams.

2. Valstybės narės užtikrina, kad pabėgėlio 
statusą gavusiems asmenims galimybės 
užsiimti tokia veikla kaip su įdarbinimu 
susijęs švietimas suaugusiesiems, 
profesinis mokymas, įskaitant 
kvalifikacijos kėlimo kursus, taip pat 
galimybės įgyti praktinės patirties darbo 
vietoje ir naudotis įdarbinimo tarnybų 
teikiamomis konsultavimo paslaugomis, 
būtų suteikiamos tokiomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir piliečiams.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi tarptautinės apsaugos kreipiamasi dėl daugybės priežasčių ir susijusiose valstybėse 
narėse praleistas laikas smarkiai skiriasi, turi būti užtikrinta galimybė atskirti pabėgėliams ir 
papildomos apsaugos statuso turėtojams suteikiamų lengvatų lygius.

Pakeitimas 87
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės siekia tarptautinės 
apsaugos gavėjams sudaryti palankesnes 
sąlygas naudotis šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis su įdarbinimu susijusio 
švietimo suaugusiems ir profesinio 
mokymo galimybėmis ir taiko tokias 
priemones, kaip pragyventi skirtos 
stipendijos ir paskolos, kurios teikiamos 

Išbraukta.
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prireikus, arba galimybė dirbti ir 
studijuoti ne visą darbo dieną.

Or. de

Pagrindimas

3 dalyje nagrinėjamą klausimą jau tinkamai apima 1 ir 2 dalys. Dubliavimosi reikėtų vengti.

Pakeitimas 88
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės leidžia papildomos 
apsaugos statuso turėtojams iš karto po 
papildomos apsaugos statuso suteikimo 
užsiimti darbo veikla pagal darbo sutartį 
arba savarankiškai pagal tai profesijai ir 
tai valstybinei tarnybai bendrai taikomas 
taisykles. Gali būti tinkamai atsižvelgta į 
darbo rinkos padėtį valstybėse narėse. 
Atsižvelgiant įvertinama, kuo grindžiama 
pagal nacionalinę teisę suteikta 
pirmenybė gauti darbą ribotam 
laikotarpiui. Valstybės narės užtikrina, 
kad papildomos apsaugos statuso turėtojai 
turėtų galimybę eiti pareigas, kurios jiems 
buvo pasiūlytos pagal nacionalines 
pirmenybės teikimo darbo rinkoje 
taisykles. 

Or. de

Pagrindimas

Kadangi tarptautinės apsaugos kreipiamasi dėl daugybės priežasčių ir susijusiose valstybėse 
narėse praleistas laikas smarkiai skiriasi, turi būti užtikrinta galimybė atskirti pabėgėliams ir 
papildomos apsaugos statuso turėtojams suteikiamų lengvatų lygius.
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Pakeitimas 89
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės užtikrina, kad 
papildomos apsaugos statuso turėtojai 
galėtų užsiimti veikla, kaip antai su 
įdarbinimu susijęs suaugusiųjų švietimas, 
profesinis mokymas ir praktinis darbas 
darbo vietoje, laikantis pačių jų nustatytų 
sąlygų.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi tarptautinės apsaugos kreipiamasi dėl daugybės priežasčių ir susijusiose valstybėse 
narėse praleistas laikas smarkiai skiriasi, turi būti užtikrinta galimybė atskirti pabėgėliams ir 
papildomos apsaugos statuso turėtojams suteikiamų lengvatų lygius.

Pakeitimas 90
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės skatina tarptautinės 
apsaugos gavėjų galimybes dalyvauti 
valstybių narių kalbų mokymo 
programose, kad būtų sudaromos sąlygos 
ir jaunuolių, ir suaugusiųjų prieigai prie 
švietimo sistemų. 

Or. el

Pakeitimas 91
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
tarptautinės  apsaugos gavėjai tokią 
apsaugą  suteikusioje valstybėje narėje 
gautų būtiną socialinę paramą, kokia 
suteikiama tos valstybės narės piliečiams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad pabėgėlio 
ar papildomos apsaugos statuso turėtojai
tokią apsaugą suteikusioje valstybėje 
narėje gautų būtiną socialinę paramą, kokia 
suteikiama tos valstybės narės piliečiams.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi tarptautinės apsaugos kreipiamasi dėl daugybės priežasčių ir susijusiose valstybėse 
narėse praleistas laikas smarkiai skiriasi, turi būti užtikrinta galimybė atskirti pabėgėliams ir 
papildomos apsaugos statuso turėtojams suteikiamų lengvatų lygius.

Pakeitimas 92
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
tarptautinės apsaugos gavėjai tokią 
apsaugą  suteikusioje valstybėje narėje 
gautų būtiną socialinę paramą, kokia 
suteikiama tos valstybės narės piliečiams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad pabėgėlio 
ar papildomos apsaugos statuso turėtojai
tokią apsaugą suteikusioje valstybėje 
narėje gautų būtiną socialinę paramą, kokia 
suteikiama tos valstybės narės piliečiams.

Or. en

Pakeitimas 93
Ernst Strasser

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Taikydamos išimtį bendrajai taisyklei, 
nustatytai šio straipsnio 1 dalyje, valstybės 
narės gali apriboti papildomos apsaugos 
statuso turėtojams suteikiamą socialinę 
apsaugą iki pagrindinių lengvatų, kurios 
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teikiamos tokio paties lygio ir tokiomis 
pačiomis sąlygomis kaip ir piliečiams.

Or. en

Pakeitimas 94
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypdamos nuo bendrosios 
taisyklės, nustatytos šio straipsnio 1 
dalyje, valstybės narės gali apriboti 
papildomos apsaugos statuso turėtojams 
suteikiamą socialinę apsaugą iki 
pagrindinių lengvatų, kurios teikiamos 
tokio paties lygio ir tokiomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir piliečiams.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi tarptautinės apsaugos kreipiamasi dėl daugybės priežasčių ir susijusiose valstybėse 
narėse praleistas laikas smarkiai skiriasi, turi būti užtikrinta galimybė atskirti pabėgėliams ir 
papildomos apsaugos statuso turėtojams suteikiamų lengvatų lygius.

Pakeitimas 95
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Taikydamos išimtį bendrajai taisyklei, 
nustatytai šio straipsnio 1 dalyje, valstybės 
narės gali apriboti papildomos apsaugos 
statuso turėtojams suteikiamą socialinę 
apsaugą iki pagrindinių lengvatų, kurios 
teikiamos tokio paties lygio ir tokiomis 
pačiomis sąlygomis kaip ir piliečiams.
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Or. en

Pagrindimas

Ši dalis, kuri iš pradžių buvo pateikta Komisijos pasiūlyme, turi būti palikta, kadangi joje 
skatinama užtikrinti prieigą prie darbo rinkos abiejų statusų turėtojams: ir pabėgėlio ir 
papildomos apsaugos statuso turėtojams.

Pakeitimas 96
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
tarptautinės  apsaugos gavėjai turėtų 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis tokiomis pačiomis sąlygomis 
kaip ir tokią apsaugą  suteikusios valstybės 
narės piliečiai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad pabėgėlio 
ar papildomos apsaugos statuso turėtojai
turėtų galimybę naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis tokiomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir tokią apsaugą suteikusios 
valstybės narės piliečiai.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi tarptautinės apsaugos kreipiamasi dėl daugybės priežasčių ir susijusiose valstybėse 
narėse praleistas laikas smarkiai skiriasi, turi būti užtikrinta galimybė atskirti pabėgėliams ir 
papildomos apsaugos statuso turėtojams suteikiamų lengvatų lygius.

Pakeitimas 97
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypdamos nuo bendrosios 
taisyklės, nustatytos šio straipsnio 1 
dalyje, valstybės narės gali apriboti 
papildomos apsaugos statuso turėtojams 
suteikiamą sveikatos priežiūrą iki 
pagrindinių lengvatų, kurios teikiamos 
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tokio paties lygio ir tokiomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir piliečiams.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi tarptautinės apsaugos kreipiamasi dėl daugybės priežasčių ir susijusiose valstybėse 
narėse praleistas laikas smarkiai skiriasi, turi būti užtikrinta galimybė atskirti pabėgėliams ir 
papildomos apsaugos statuso turėtojams suteikiamų lengvatų lygius.

Pakeitimas 98
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, tokiomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir tokį statusą suteikusios 
valstybės narės piliečiams, suteikia 
tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas , 
įskaitant, prireikus, psichinės sveikatos 
priežiūros paslaugas,  ypatingų poreikių 
turintiems tarptautinės  apsaugos gavėjams 
, pvz., nėščioms moterims, neįgaliems 
asmenims, asmenims, kurie buvo 
kankinami, prievartaujami ar patyrė kitokį 
sunkų psichologinį, fizinį ar seksualinį 
smurtą, arba nepilnamečiams, kurie patyrė 
bet kokios formos blogą elgesį, 
nepriežiūrą, išnaudojimą, kankinimą, 
žiaurų, nežmonišką ir žeminamą elgesį 
arba nukentėjo nuo ginkluoto konflikto.

2. Valstybės narės, tokiomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir tokį statusą suteikusios 
valstybės narės piliečiams, suteikia 
tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas , 
įskaitant, prireikus, psichinės sveikatos 
priežiūros paslaugas, ypatingų poreikių 
turintiems tarptautinės apsaugos gavėjams, 
pvz., nėščioms moterims, neįgaliems 
asmenims, asmenims, kurie buvo 
kankinami ar patyrė žiaurų, nežmonišką 
ar žeminantį elgesį, pvz., lyties organų 
sužalojimą, prievartinę sterilizaciją, 
išprievartavimą, prievartinį abortą, ar 
patyrė kitokį sunkų psichologinį, fizinį ar 
seksualinį smurtą, arba nepilnamečiams, 
kurie patyrė bet kokios formos blogą 
elgesį, nepriežiūrą, išnaudojimą, 
kankinimą, žiaurų, nežmonišką ir 
žeminamą elgesį arba nukentėjo nuo 
ginkluoto konflikto.

Or. it

Pagrindimas

Lyties organų sužalojimas, prievartinis abortas ir prievartinė sterilizacija yra baisių formų 
smurtas prieš moteris ir todėl juos reikėtų aiškiai paminėti teisės aktuose. Europos Tarybos 
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parlamentinės asamblėjos rezoliucijoje 1765 (2010) aiškiai nurodoma, jog į šiuos veiksnius 
reikia atsižvelgti vertinant prašymus dėl prieglobsčio.

Pakeitimas 99
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, tokiomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir tokį statusą suteikusios 
valstybės narės piliečiams, suteikia 
tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas , 
įskaitant, prireikus, psichinės sveikatos 
priežiūros paslaugas,  ypatingų poreikių 
turintiems tarptautinės apsaugos 
gavėjams , pvz., nėščioms moterims, 
neįgaliems asmenims, asmenims, kurie 
buvo kankinami, prievartaujami ar patyrė 
kitokį sunkų psichologinį, fizinį ar 
seksualinį smurtą, arba nepilnamečiams, 
kurie patyrė bet kokios formos blogą 
elgesį, nepriežiūrą, išnaudojimą, 
kankinimą, žiaurų, nežmonišką ir 
žeminamą elgesį arba nukentėjo nuo 
ginkluoto konflikto.

2. Valstybės narės, tokiomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir tokį statusą suteikusios 
valstybės narės piliečiams, suteikia 
tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas , 
įskaitant, prireikus, psichinės sveikatos 
priežiūros paslaugas, ypatingų poreikių 
turintiems pabėgėlio ar papildomos
apsaugos statuso turėtojams, pvz., 
nėščioms moterims, neįgaliems asmenims, 
asmenims, kurie buvo kankinami, 
prievartaujami ar patyrė kitokį sunkų 
psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, 
arba nepilnamečiams, kurie patyrė bet 
kokios formos blogą elgesį, nepriežiūrą, 
išnaudojimą, kankinimą, žiaurų, 
nežmonišką ir žeminamą elgesį arba 
nukentėjo nuo ginkluoto konflikto.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi tarptautinės apsaugos kreipiamasi dėl daugybės priežasčių ir susijusiose valstybėse 
narėse praleistas laikas smarkiai skiriasi, turi būti užtikrinta galimybė atskirti pabėgėliams ir 
papildomos apsaugos statuso turėtojams suteikiamų lengvatų lygius.

Pakeitimas 100
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina prieigą prie 
visų sveikatos priežiūros paslaugų, 
įskaitant, jei reikia, paslaugas, teikiamas 
kitose valstybėse narėse. 

Or. it

Pagrindimas

Laikantis pacientų judumo principo ir siekiant užtikrinti, kad sveikatos priežiūrą būtų 
teikiama tomis pat sąlygomis, kaip ir valstybių narių piliečiams, apsaugos turėtojams turėtų 
būti užtikrinta galimybė gauti paslaugas kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 101
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės visais atvejais 
nelydimiems mažamečiams užtikrina 
ypatingą sveikatos priežiūrą, ypač 
psichologinę pagalbą.

Or. it

Pagrindimas

Kadangi labiausiai pažeidžiamų kategorijų asmenys turi specialių poreikių, sveikatos 
priežiūra, ypač psichologinė pagalba, yra itin svarbi.

Pakeitimas 102
Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apgyvendinimo galimybė Išbraukta.
Valstybės narės užtikrina, kad 
tarptautinės  apsaugos gavėjams būtų 
suteikta apgyvendinimo galimybė tokiomis 
pačiomis sąlygomis kaip ir kiti jų 
teritorijose teisėtai gyvenantiems trečiųjų 
šalių piliečiams. Valstybės narės siekia 
įgyvendinti politiką, kurios tikslas –
užkirsti kelią tarptautinės apsaugos 
gavėjų diskriminacijai ir užtikrinti lygias 
apgyvendinimo galimybes.

Or. en

Pakeitimas 103
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos palengvinti tarptautinės 
apsaugos gavėjų  integraciją į visuomenę, 
valstybės narės užtikrina galimybę 
pasinaudoti , jų nuomone, tinkamomis 
integracijos programomis, kad būtų 
atsižvelgta į konkrečius tarptautinės 
apsaugos gavėjų poreikius,  arba nustato 
išankstines sąlygas, kuriomis užtikrinama 
galimybė pasinaudoti tokiomis 
programomis.

1. Siekdamos palengvinti tarptautinės 
apsaugos gavėjų integraciją į visuomenę, 
valstybės narės užtikrina galimybę 
pasinaudoti, jų nuomone, tinkamomis 
integracijos programomis, kad būtų 
atsižvelgta į konkrečius tarptautinės 
apsaugos gavėjų poreikius, arba nustato 
išankstines sąlygas, kuriomis užtikrinama 
galimybė pasinaudoti tokiomis 
programomis. Tokiu pat būdu valstybės 
narės nustato, kad pabėgėliai turi priimti 
šiuos su integracija susijusios pagalbos 
pasiūlymus ir aktyviai siekti savo 
integracijos į visuomenę. Iš papildomos 
apsaugos statuso turėtojų reikalaujama 
dalyvauti integracijos kursuose, jei 
kompetentingos valstybių narių 
institucijos mano, jog tai daryti verta, ir 
jei tai yra suderinama su apsaugos 
reikalavimo trukme.
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Or. de

Pagrindimas

Naudojantis teisėmis gavus tarptautinę apsaugą taip pat turi būti laikomasi įsipareigojimų.
Daugiausia juos sudaro susijusios valstybės narė įstatymų laikymasis, o taip pat ir 
dalyvavimas tos valstybės narės siūlomuose integracijos kursuose.

Pakeitimas 104
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į tokias integracijos programas galėtų 
būti įtrauktos įvadinės programos ir kalbų 
kursai, parengti taip, kad kuo geriau 
atitiktų tarptautinės apsaugos gavėjų 
poreikius.

2. Siekdamos palengvinti integraciją 
valstybės narės užtikrina kalbų mokymą. 
Valstybės narės taip pat raginamos 
parengti mokymo programas pagrindinių 
gyvenamosios vietos valstybės narės 
įstatymų ir svarbiausių vertybių bei 
demokratijos principų, žmogaus teisių ir 
lygybės, taip pat toje valstybėje narėje 
galiojančių asmens teisių ir pareigų 
klausimais.

Or. en

Pakeitimas 105
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki [...]  Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos 
įgyvendinimo ataskaitą ir pasiūlymus dėl 
būtinų pakeitimų . Valstybės narės iki [...]
nusiunčia Komisijai visą informaciją, 
reikalingą ataskaitai parengti.

1. Iki [...] Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos 
įgyvendinimo ataskaitą ir pasiūlymus dėl 
būtinų pakeitimų. Šie pasiūlymai dėl 
pakeitimų pirmenybės tvarka pateikiami 
dėl 5, 74, 14 ir 19 straipsnių. Valstybės 
narės iki [...] nusiunčia Komisijai visą 
informaciją, reikalingą ataskaitai parengti.
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Or. en

Pakeitimas 106
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pateikusi minėtą ataskaitą Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai šios 
direktyvos įgyvendinimo ataskaitas teikia 
ne rečiau kaip kas penkerius metus.

2. Pateikusi minėtą ataskaitą Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai šios 
direktyvos įgyvendinimo ataskaitas teikia 
ne rečiau kaip kas trejus metus.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant reguliariai peržiūrėti šios direktyvos taikymą ir pasiektą pažangą būtina, kad 
Komisija teiktų ataskaitas ne rečiau kaip kas trejus metus.


