
AM\867412LT.doc PE464.941v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

2010/0312(COD)

30.5.2011

PAKEITIMAI
24 - 93

Pranešimo projektas
Carlos Coelho
(PE460.834v01-00)

dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tikrinimo, 
kaip taikomas Šengeno acquis, vertinimo mechanizmo sukūrimo

Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

Pakeitimas 24



PE464.941v01-00 2/36 AM\867412LT.doc

LT

Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Šengeno erdvė be vidaus sienų 
kontrolės grindžiama veiksmingu 
papildomų priemonių taikymu valstybėse 
narėse tokiose srityse kaip išorės sienos, 
vizų politika, Šengeno informacinė 
sistema, įskaitant duomenų apsaugą, 
policijos bendradarbiavimas, teisminis 
bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose 
ir kovos su narkotikais politika.

(1) Šengeno erdvė be vidaus sienų 
kontrolės remiasi valstybių narių 
tarpusavio pasitikėjimu ir grindžiama 
veiksmingu papildomų priemonių taikymu 
valstybėse narėse tokiose srityse kaip 
išorės sienos, vizų politika, Šengeno 
informacinė sistema, įskaitant duomenų 
apsaugą, policijos bendradarbiavimas, 
teisminis bendradarbiavimas 
baudžiamosiose bylose, kova su korupcija
ir organizuotu nusikalstamumu ir kovos 
su narkotikais politika.

Or. en

Pakeitimas 25
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Šengeno erdvė – tai vienas iš 
labiausiai piliečių vertinamų Sąjungos 
laimėjimų, kuriuo užtikrinama judėjimo 
laisvė. Todėl reikėtų, kad ir toliau prie 
vidaus sienų nebūtų vykdoma kontrolė ir 
patikrinimai.

Or. en

Pakeitimas 26
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Atsižvelgiant į tai, kad reikia užtikrinti 
aukštus vienodus Šengeno acquis praktinio 
taikymo standartus ir išlaikyti didelį 
valstybių narių, prisijungusių prie erdvės 
be vidaus sienų kontrolės, tarpusavio 
pasitikėjimą, kuris yra neatsiejamas nuo 
erdvės be vidaus sienų kontrolės, būtina 
sukurti specialų tikrinimo, kaip taikomas 
Šengeno acquis, vertinimo mechanizmą.
Toks mechanizmas turėtų būti grindžiamas 
glaudžiu Komisijos ir tų valstybių narių 
bendradarbiavimu.

(3) Būtina sukurti specialų vienodą 
tikrinimo, kaip taikomas Šengeno acquis, 
vertinimo mechanizmą šalyse kandidatėse 
ir valstybėse narėse, kurios pagal 
atitinkamą Europos Sąjungos sutarties ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
protokolą Šengeno acquis taiko visą arba 
tik iš dalies. Toks mechanizmas turėtų 
padėti užtikrinti aukštus vienodus Šengeno 
acquis praktinio taikymo standartus ir 
išlaikyti didelį valstybių narių, 
prisijungusių prie erdvės be vidaus sienų 
kontrolės, tarpusavio pasitikėjimą, kuris 
yra neatsiejamas nuo erdvės be vidaus 
sienų kontrolės. Toks mechanizmas turėtų 
būti grindžiamas glaudžiu Komisijos ir tų 
valstybių narių bendradarbiavimu.

Or. ro

Pakeitimas 27
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Stokholmo programoje nurodoma, kad 
„Šengeno erdvės įvertinimo procesas 
tebebus itin svarbus, todėl reikėtų jį 
tobulinti stiprinant FRONTEX vaidmenį 
šioje srityje“.

(5) Stokholmo programoje nurodoma, kad 
„Šengeno erdvės įvertinimo procesas 
tebebus itin svarbus.

Or. en

Pakeitimas 28
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Šalis kandidatė, kuri atitinka 
reikalavimus, turėtų galėti prisijungti 
nedelsdama.

Or. en

Pakeitimas 29
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Per ankstesnius vertinimus įgyta patirtis 
rodo esant būtinybę išlaikyti vientisą 
vertinimo mechanizmą, kuris apimtų visas 
Šengeno acquis sritis, išskyrus tas, kurioms 
specialus vertinimo mechanizmas jau 
numatytas ES teisėje.

(7) Per ankstesnius vertinimus įgyta patirtis 
rodo esant būtinybę išlaikyti vientisą, 
skaidrų ir vienodą vertinimo mechanizmą, 
kuris apimtų visas Šengeno acquis sritis, 
išskyrus tas, kurioms specialus vertinimo 
mechanizmas jau numatytas ES teisėje.

Or. ro

Pagrindimas

Per ankstesnius vertinimus įgyta patirtis taip pat rodo, kad būtinas didesnis skaidrumas ir 
nuspėjamumas, kurie padės užtikrinti, kad tikrinimo, kaip taikomas Šengeno acquis, 
vertinimas būtų atliekamas remiantis aiškiais ir vienodais kriterijais.

Pakeitimas 30
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Per ankstesnius vertinimus įgyta patirtis 
rodo esant būtinybę išlaikyti vientisą 
vertinimo mechanizmą, kuris apimtų visas 
Šengeno acquis sritis, išskyrus tas, kurioms 
specialus vertinimo mechanizmas jau 

(7) Per ankstesnius vertinimus įgyta patirtis 
rodo esant būtinybę išlaikyti vientisą 
vertinimo mechanizmą, kuris apimtų visas 
Šengeno acquis sritis, išskyrus tas, kurioms 
specialus vertinimo mechanizmas jau 
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numatytas ES teisėje. numatytas ES teisėje, teismų reformą ir 
kovą su korupcija ir organizuotu 
nusikalstamumu.

Or. en

Pakeitimas 31
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Per ankstesnius vertinimus įgyta patirtis 
rodo esant būtinybę išlaikyti vientisą 
vertinimo mechanizmą, kuris apimtų visas 
Šengeno acquis sritis, išskyrus tas, 
kurioms specialus vertinimo mechanizmas 
jau numatytas ES teisėje.

(7) Per ankstesnius vertinimus įgyta patirtis 
rodo esant būtinybę išlaikyti vientisą 
vertinimo mechanizmą, kuris apimtų visas 
Šengeno acquis sritis.

Or. en

Pakeitimas 32
Timothy Kirkhope

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Be to, taikant vertinimo mechanizmą 
reikėtų atsižvelgti į padėtį, susijusią su 
korupcija ir organizuotu 
nusikalstamumu.

Or. en

Pagrindimas

Patikimas tikrinimo, kaip taikomas Šengeno acquis, vertinimo mechanizmas turėtų apimti be 
jau suformuluotų techninių kriterijų būdus, kaip vertinti padėtį, susijusią su organizuotu 
nusikalstamumu ir korupcija, nes tai tiesiogiai susiję su sienų kontrolės vykdymu, duomenų 
bazių administravimą ir kt.
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Pakeitimas 33
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Valstybės narės turėtų aktyviai 
dalyvauti atliekant vertinimą. Šio
reglamento įgyvendinimo priemonės turėtų 
būti priimtos pagal valdymo procedūrą, 
numatytą 1999 m. birželio 28 d. Tarybos 
sprendimo 1999/468/EB, nustatančio
Komisijos naudojimosi jai suteiktais
įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, 
4 straipsnyje.

(8) Valstybės narės turėtų aktyviai 
dalyvauti atliekant vertinimą. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, ypač priimant ir 
pritaikant daugiametę vertinimo 
programą ir pirmą daugiametės vertinimo 
programos dalį, teikiant rekomendacijas 
dėl išvadų priskyrimo atitinkamai 
kategorijai vertinimo ataskaitose ir 
numatant paskelbtus patikrinimus vietoje, 
kad būtų įvertinta, kaip įgyvendinamas 
valstybės narės siekiant pašalinti 
trūkumus priimtas veiksmų planas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai1.
__________________
1 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Or. en

Pakeitimas 34
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

                                               
1
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Vertinimo mechanizmu turėtų būti 
nustatytos skaidrios, veiksmingos ir aiškios 
vertinimams taikytino metodo, aukštos 
kvalifikacijos ekspertų dalyvavimo 
atliekant patikrinimus vietoje ir tolesnių 
veiksmų atsižvelgiant į vertinimų 
rezultatus taisyklės. Visų pirma metodu 
turėtų būti numatyta atlikti nepaskelbtus 
patikrinimus vietoje, kurie papildytų 
paskelbtus patikrinimus vietoje, pirmiausia 
sienų kontrolės ir vizų srityse.

(9) Vertinimo mechanizmas turėtų būti
grindžiamas Sąjungos metodu ir juo 
turėtų būti nustatytos skaidrios, 
veiksmingos ir aiškios vertinimams 
taikytino metodo, aukštos kvalifikacijos 
ekspertų dalyvavimo atliekant patikrinimus 
vietoje ir tolesnių veiksmų atsižvelgiant į 
vertinimų rezultatus taisyklės. Visų pirma 
metodu turėtų būti numatyta atlikti 
nepaskelbtus patikrinimus vietoje, kurie 
papildytų paskelbtus patikrinimus vietoje, 
pirmiausia sienų kontrolės ir vizų srityse.

Or. en

Pakeitimas 35
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Į vertinimo mechanizmo taikymo sritį 
taip pat turėtų būti įtraukti atitinkami teisės 
aktai, reglamentuojantys vidaus sienų 
kontrolės ir patikrinimų šalies teritorijoje 
panaikinimą. Atsižvelgiant į specifinį šių 
nuostatų, kurios neturi poveikio valstybių 
narių vidaus saugumui, pobūdį, 
atitinkamus patikrinimus vietoje turėtų būti 
pavesta atlikti tik Komisijai.

(10) Į vertinimo mechanizmo taikymo sritį 
taip pat turėtų būti įtraukti atitinkami teisės 
aktai, reglamentuojantys vidaus sienų 
kontrolės ir patikrinimų šalies teritorijoje 
panaikinimą. Atitinkamus patikrinimus 
vietoje turėtų būti pavesta atlikti Komisijos 
pareigūnams bendradarbiaujant su 
valstybių narių ekspertais ir Europos 
Parlamento atstovais.

Or. en

Pakeitimas 36
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Komisijos vaidmuo yra itin svarbus 
užtikrinant vertinimo programų 
koordinavimą ir tolesnių veiksmų 
stebėseną. Be to, atliekant vertinimą 
Komisija turėtų užtikrinti 
nepriklausomumą, skaidrumą ir 
atskaitomybę ir skatinti dalyvaujančių 
šalių tarpusavio pasitikėjimą.

Or. en

Pakeitimas 37
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Vertinant ypač reikėtų atsižvelgti į tai, 
ar taikant Šengeno acquis paisoma 
pagrindinių teisių.

(11) Vertinant ypač reikėtų atsižvelgti į tai, 
ar taikant Šengeno acquis paisoma 
pagrindinių teisių ir užtikrinama duomenų 
apsauga.

Or. en

Pakeitimas 38
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Atitinkamose savo kompetencijos 
srityse veikiantys Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnas ir 
nacionalinės priežiūros institucijos turėtų 
dalyvauti atliekamuose patikrinimuose 
vietoje, susijusiuose su duomenų apsauga.

Or. en
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Pakeitimas 39
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Vertinimo mechanizme turėtų būti 
numatytas pagalbos mechanizmas, 
taikomas tuo atveju, kai valstybėje narėje, 
kuri visiškai arba iš dalies taiko Šengeno 
acquis, nustatoma didelių trūkumų, kurie 
gali turėti didelį poveikį Šengeno erdvės 
vidaus saugumui. Jei atitinkama valstybė 
narė, gavusi FRONTEX ekspertų 
pagalbą, neįstengia pašalinti tų trūkumų 
per šešis mėnesius, turėtų būti galimybė 
taikyti tolesnes priemones ir sankcijas.

Or. en

Pakeitimas 40
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) Sankcijos gali apimti laikiną sienų 
kontrolės atnaujinimą prie kitų Šengeno 
erdvei priklausančių valstybių narių 
vidaus sienų. Dėl laikino sienų kontrolės 
atnaujinimo sprendimą turėti priimti 
Taryba tik esant išskirtinėms aplinkybėms 
nuspręsdama tik šešiems mėnesiams iš 
dalies arba visiškai atnaujinti sienų 
kontrolę.

Or. en
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Pakeitimas 41
Stavros Lambrinidis

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Vertinimo mechanizme turėtų būti 
numatytas pagalbos mechanizmas, 
taikomas tuo atveju, kai nustatoma 
didelių trūkumų, kurie gali turėti didelį 
poveikį Šengeno erdvės vidaus saugumui. 
Jei atitinkama valstybė narė, gavusi 
FRONTEX ekspertų pagalbą, neįstengia 
pašalinti tų trūkumų per šešis mėnesius, 
turėtų būti galimybė taikyti tolesnes 
priemones ir sankcijas, kurios galėtų 
lemti sienų kontrolės atnaujinimą tam 
tikram laikotarpiui, visiškai laikantis 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
78 straipsnio 3 dalies ir 80 straipsnio.

Or. en

Pakeitimas 42
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Komisija, bendradarbiaudama su 
Taryba, sprendžia dėl tolesnių priemonių, 
tarp jų dėl sankcijų, kurios galėtų lemti 
sienų kontrolės atnaujinimą tam tikram 
laikotarpiui. Atnaujinus sienų kontrolę 
Komisija turėtų nustatyti finansines 
kompensavimo priemones, siekdama 
padėti atitinkamoms valstybėms narėms.

Or. en
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Pakeitimas 43
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu sukuriamas tikrinimo, 
kaip valstybėse narėse, kurios taiko visas 
Šengeno acquis nuostatas, taikomas 
Šengeno acquis, vertinimo mechanizmas.

1. Šiuo reglamentu sukuriamas tikrinimo, 
kaip valstybėse narėse, kurios taiko visas 
Šengeno acquis nuostatas, taikomas 
Šengeno acquis kartu su papildomomis 
priemonėmis tokiose srityse, kaip išorės 
sienos, vizų politika, Šengeno informacinė 
sistema, įskaitant duomenų apsaugą, 
policijos bendradarbiavimas, teisminis 
bendradarbiavimas baudžiamosiose 
bylose, kova su korupcija ir organizuotu 
nusikalstamumu ir kovos su narkotikais 
politika, vertinimo mechanizmas.

Or. en

Pakeitimas 44
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, kurios pagal 
atitinkamą Europos Sąjungos sutarties ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
protokolą Šengeno acquis taiko tik iš 
dalies, dalyvauja taikant vertinimo 
mechanizmą abiem tikslais, kad būtų 
išplėstas tokių valstybių narių 
dalyvavimas taikant Šengeno acquis.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad JK ir Airijai taikytų vertinimo mechanizmą tose srityse, 
kuriose jos taiko Šengeno acquis. Turi būti sukurta atskira dalis, kad nuostata būtų taikoma 
tiek vykdant pasirengimo stojimui vertinimą, tiek vykdant vertinimą po įstojimo.
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Pakeitimas 45
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama 
su valstybėmis narėmis ir padedama 
Europos įstaigų, kaip nurodyta šiame 
reglamente, atsako už šio vertinimo 
mechanizmo įgyvendinimą.

1. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama 
su valstybėmis narėmis ir padedama 
Europos įstaigų, kaip nurodyta šiame 
reglamente, įskaitant FRONTEX, 
Europolą ir Eurojustą, atsako už šio 
vertinimo mechanizmo įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 46
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, taikydama 15 straipsnio 
2 dalyje nurodytą procedūrą, likus ne 
mažiau kaip šešiems mėnesiams iki kito 
penkerių metų laikotarpio pradžios
penkerių metų laikotarpiui parengia 
daugiametę vertinimo programą.

1. Komisija turi priimti įgyvendinimo 
aktus siekiant parengti daugiametę 
vertinimo programą, apimančią penkerių 
metų laikotarpį. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 47
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Daugiametėje programoje pateikiamas 
valstybių narių, kurios turi būti įvertintos 
kiekvienais metais, sąrašas. Kiekviena 

2. Daugiametėje programoje pateikiamas 
valstybių narių, kurios turi būti įvertintos 
kiekvienais metais, sąrašas. Kiekviena 
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valstybė narė per kiekvieną penkerių metų 
laikotarpį vertinama bent vieną kartą. 
Nustatant valstybių narių vertinimo tvarką 
remiamasi rizikos analize, atsižvelgiant į 
migracijos srautus, vidaus saugumą, nuo 
ankstesnio vertinimo praėjusį laiką ir į
skirtingų įvertintinų Šengeno acquis dalių 
pusiausvyrą.

valstybė narė per kiekvieną penkerių metų 
laikotarpį vertinama bent vieną kartą. 
Nustatant valstybių narių vertinimo tvarką 
remiamasi proporcingu geografiniu 
atstovavimu, nuo ankstesnio vertinimo 
praėjusiu laiku ir skirtingų įvertintinų 
Šengeno acquis dalių pusiausvyra.

Or. en

Pagrindimas

Faktai, susiję su migracija, negali būti laikomi tinkamu sienų valdymo kokybės rodikliu.

Pakeitimas 48
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip kiekvienų metų rugsėjo 
30 d. FRONTEX pateikia Komisijai rizikos 
analizę, kurioje atsižvelgiama į migracijos 
srautus ir pateikiamos rekomendacijos dėl 
kitų metų vertinimų prioritetų. 
Rekomendacijose nurodomos konkrečios 
išorės sienų atkarpos ir konkretūs sienos 
kirtimo punktai, kurie ateinančiais metais 
turi būti įvertinti pagal daugiametę 
programą. Komisija valstybėms narėms 
suteikia galimybę susipažinti su šia rizikos 
analize.

1. Ne vėliau kaip kiekvienų metų rugsėjo 
30 d. FRONTEX pateikia Komisijai 
vertinimą, kuriame pateikiamos 
rekomendacijos dėl kitų metų vertinimų 
prioritetų. Rekomendacijose nurodomos 
konkrečios išorės sienų atkarpos ir 
konkretūs sienos kirtimo punktai, kurie 
ateinančiais metais turi būti įvertinti pagal 
daugiametę programą. Komisija kitoms 
valstybėms narėms ir Europos 
Parlamentui suteikia galimybę susipažinti 
šiuo vertinimu.

Or. en

Pakeitimas 49
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip kiekvienų metų rugsėjo 
30 d. FRONTEX pateikia Komisijai rizikos 
analizę, kurioje atsižvelgiama į migracijos 
srautus ir pateikiamos rekomendacijos dėl 
kitų metų vertinimų prioritetų. 
Rekomendacijose nurodomos konkrečios 
išorės sienų atkarpos ir konkretūs sienos 
kirtimo punktai, kurie ateinančiais metais 
turi būti įvertinti pagal daugiametę 
programą. Komisija valstybėms narėms 
suteikia galimybę susipažinti su šia rizikos 
analize.

1. Ne vėliau kaip kiekvienų metų rugsėjo
30 d. FRONTEX pateikia Komisijai rizikos 
analizę, kurioje atsižvelgiama į migracijos 
srautus ir pateikiamos rekomendacijos dėl 
kitų metų vertinimų prioritetų. 
Rekomendacijose nurodomos konkrečios 
išorės sienų atkarpos ir konkretūs sienos 
kirtimo punktai, kurie ateinančiais metais 
turi būti įvertinti pagal daugiametę 
programą. Komisija valstybėms narėms ar 
Europos Parlamentui, šiam pateikus 
tinkamai pagrįstą prašymą, suteikia 
galimybę susipažinti su šia rizikos analize.

Or. ro

Pakeitimas 50
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip kiekvienų metų rugsėjo 
30 d. FRONTEX pateikia Komisijai rizikos 
analizę, kurioje atsižvelgiama į migracijos 
srautus ir pateikiamos rekomendacijos dėl 
kitų metų vertinimų prioritetų. 
Rekomendacijose nurodomos konkrečios 
išorės sienų atkarpos ir konkretūs sienos 
kirtimo punktai, kurie ateinančiais metais 
turi būti įvertinti pagal daugiametę 
programą. Komisija valstybėms narėms 
suteikia galimybę susipažinti su šia rizikos 
analize.

1. Ne vėliau kaip kiekvienų metų rugsėjo 
30 d. FRONTEX pateikia Komisijai rizikos 
analizę, kurioje atsižvelgiama į migracijos 
srautus ir pateikiamos rekomendacijos dėl 
kitų metų vertinimų prioritetų. 
Rekomendacijose nurodomos konkrečios 
išorės sienų atkarpos ir konkretūs sienos 
kirtimo punktai, kurie ateinančiais metais 
turi būti įvertinti pagal daugiametę 
programą. Komisija valstybėms narėms ar 
Europos Parlamentui suteikia galimybę 
susipažinti su šia rizikos analize.

Or. en

Pakeitimas 51
Monica Luisa Macovei
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekvienais metais, ne vėliau kaip 
rugsėjo 30 d. Europolas Komisijai turi 
pateikti rizikos analizę, susijusią su 
rimtais nusikaltimais, terorizmu, 
korupcija ir organizuotu 
nusikalstamumu, kurie įtakoja Sąjungos 
politikos bendrus interesus, įskaitant 
vidaus saugą, kartu su rekomendacijomis 
dėl kitų metų vertinimų prioritetų.
Rekomendacijose nurodomos konkrečios 
išorės sienų atkarpos ir konkretūs sienos 
kirtimo punktai, kurie ateinančiais metais 
turi būti įvertinti pagal daugiametę 
programą. Komisija valstybėms narėms 
suteikia galimybę susipažinti su šia rizikos 
analize.

Or. en

Pakeitimas 52
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Taikant tą patį terminą, kaip nurodyta 
1 dalyje, Pagrindinių teisių agentūra 
pateikia Komisijai rizikos analizę, 
susijusią su pagrindinių teisių padėtimi 
prie išorės ir vidaus sienų, ypatingai 
kreipiant dėmesį, kad būtų laikomasi 
kontrolės prie vidaus sienų panaikinimo, 
pateikiant rekomendacijas dėl kitų metų 
vertinimų prioritetų. Komisija valstybėms 
narėms ar Europos Parlamentui suteikia 
galimybę susipažinti su šia rizikos analize.

Or. en
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Pakeitimas 53
Mariya Nedelcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki šio straipsnio 1 dalyje nurodyto 
termino FRONTEX pateikia Komisijai 
atskirą rizikos analizę, kurioje pateikia 
rekomendacijas dėl vertinimų, kurie 
nepaskelbtų patikrinimų vietoje forma turi 
būti atlikti ateinančiais metais, prioritetų. 
Šios rekomendacijos gali būti teikiamos dėl 
bet kurio regiono ar konkrečios teritorijos 
ir jose pateikiamas bent dešimties 
konkrečių išorės sienos atkarpų ir dešimties 
sienos kirtimo punktų sąrašas.

2. Iki šio straipsnio 1 dalyje nurodyto 
termino FRONTEX pateikia Komisijai 
atskirą rizikos analizę, kurioje pateikia 
rekomendacijas dėl vertinimų, kurie 
nepaskelbtų patikrinimų vietoje forma turi 
būti atlikti ateinančiais metais, prioritetų. 
Šios rekomendacijos gali būti teikiamos dėl 
bet kurio regiono ar konkrečios teritorijos 
ir jose pateikiamas bent dešimties 
konkrečių išorės sienos atkarpų ir dešimties 
sienos kirtimo punktų sąrašas. 
Rekomendacijos labiau turi būti 
grindžiamos tikra, o ne tik spėjama, 
Šengeno erdvės veikimo rizika.

Or. en

Pagrindimas

Yra svarbu atskirti tikrą riziką (pvz., žinomi nelegalių migrantų sienos perėjimo punktai) nuo 
spėjamos rizikos (pvz., numanomi ar tikėtini didėjančios migracijos srautai).

Pakeitimas 54
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki šio straipsnio 1 dalyje nurodyto 
termino FRONTEX pateikia Komisijai 
atskirą rizikos analizę, kurioje pateikia 
rekomendacijas dėl vertinimų, kurie 
nepaskelbtų patikrinimų vietoje forma turi 
būti atlikti ateinančiais metais, prioritetų. 
Šios rekomendacijos gali būti teikiamos 

2. Iki šio straipsnio 1 dalyje nurodyto 
termino FRONTEX pateikia Komisijai 
atskirą rizikos analizę, kurioje pateikia 
rekomendacijas dėl vertinimų, kurie 
nepaskelbtų patikrinimų vietoje forma turi 
būti atlikti ateinančiais metais, prioritetų. 
Šiose rekomendacijose gali būti 



AM\867412LT.doc 17/36 PE464.941v01-00

LT

dėl bet kurio regiono ar konkrečios 
teritorijos ir jose pateikiamas bent 
dešimties konkrečių išorės sienos atkarpų ir 
dešimties sienos kirtimo punktų sąrašas.

atsižvelgta į FRONTEX metinę ataskaitą 
ir jos gali būti teikiamos dėl bet kurio 
regiono ar konkrečios teritorijos ir jose 
pateikiamas bent dešimties konkrečių 
išorės sienos atkarpų ir dešimties sienos 
kirtimo punktų sąrašas.

Or. en

Pakeitimas 55
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Iki šio straipsnio 1 dalyje nurodyto 
termino Europolas pateikia Komisijai 
atskirą rizikos analizę, kurioje pateikia 
rekomendacijas dėl vertinimų, kurie 
vidaus saugos srityje nepaskelbtų 
patikrinimų vietoje forma turi būti atlikti 
ateinančiais metais, prioritetų.

Or. en

Pakeitimas 56
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės savo atsakymus į 
klausimyną Komisijai pateikia per šešias 
savaites nuo klausimyno gavimo. Komisija 
kitoms valstybėms narėms suteikia 
galimybę susipažinti su atsakymais.

2. Valstybės narės savo atsakymus į 
klausimyną Komisijai pateikia per šešias 
savaites nuo klausimyno gavimo. Komisija 
kitoms valstybėms narėms ir Europos 
Parlamentui suteikia galimybę susipažinti 
su atsakymais.

Or. en
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Pakeitimas 57
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgdama į pagal 6 straipsnį 
FRONTEX pateiktą rizikos analizę,
7 straipsnyje nurodyto klausimyno 
atsakymus ir prireikus kitus reikšmingus 
šaltinius, Komisija ne vėliau kaip iki 
ankstesnių metų lapkričio 30 d. parengia 
metinę vertinimo programą. Programoje 
gali būti nurodyta, kad reikia įvertinti:

1. Atsižvelgdama į 7 straipsnyje nurodyto 
klausimyno atsakymus ir prireikus kitus 
reikšmingus šaltinius, Komisija ne vėliau 
kaip iki ankstesnių metų lapkričio 30 d. 
parengia metinę vertinimo programą. 
Programoje gali būti nurodyta, kad reikia 
įvertinti:

Or. en

Pakeitimas 58
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgdama į pagal 6 straipsnį 
FRONTEX pateiktą rizikos analizę, 
7 straipsnyje nurodyto klausimyno 
atsakymus ir prireikus kitus reikšmingus 
šaltinius, Komisija ne vėliau kaip iki 
ankstesnių metų lapkričio 30 d. parengia 
metinę vertinimo programą. Programoje 
gali būti nurodyta, kad reikia įvertinti:

1. Atsižvelgdama į pagal 6 straipsnį 
FRONTEX ir Europolo pateiktą rizikos 
analizę, 7 straipsnyje nurodyto klausimyno 
atsakymus ir prireikus kitus reikšmingus 
šaltinius, Komisija ne vėliau kaip iki 
ankstesnių metų lapkričio 30 d. parengia 
metinę vertinimo programą. Programoje 
gali būti nurodyta, kad reikia įvertinti:

Or. en

Pakeitimas 59
Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kaip acquis ar tam tikras jo dalis taiko 
viena valstybė narė, atsižvelgiant į 
daugiametėje programoje nurodytus 
reikalavimus;

– kaip acquis ar, jei taikytina, tam tikras jo 
dalis taiko viena valstybė narė, 
atsižvelgiant į daugiametėje programoje 
nurodytus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 60
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kaip acquis ar tam tikras jo dalis taiko 
viena valstybė narė, atsižvelgiant į 
daugiametėje programoje nurodytus 
reikalavimus;

– kaip acquis ar tam tikras jo dalis ir 
1 straipsnyje nurodytas papildomas 
priemones taiko viena valstybė narė, 
atsižvelgiant į daugiametėje programoje 
nurodytus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 61
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kaip konkrečios acquis dalys taikomos 
keliose valstybėse narėse (teminiai 
vertinimai);

– kaip konkrečios acquis dalys ir 
1 straipsnyje nurodytos papildomos
priemonės taikomos keliose valstybėse 
narėse (teminiai vertinimai);

Or. en
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Pakeitimas 62
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kaip acquis taiko valstybių narių grupė 
(regioniniai vertinimai).

– kaip acquis ir 1 straipsnyje nurodytas 
papildomas priemones taiko valstybių 
narių grupė (regioniniai vertinimai);

Or. en

Pakeitimas 63
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmoje programos, priimtos pagal 
15 straipsnio 2 dalyje numatytą 
procedūrą, dalyje išvardijamos valstybės 
narės, kurios turi būti vertinamos kitais 
metais atsižvelgiant į daugiametėje 
programoje nurodytus reikalavimus. Šioje 
dalyje pateikiamas vertintinų sričių ir 
patikrinimų vietoje sąrašas.

2. Pirmoje programos dalyje išvardijamos 
valstybės narės, kurios turi būti vertinamos 
kitais metais atsižvelgiant į daugiametėje 
programoje nurodytus reikalavimus. Šioje 
dalyje pateikiamas vertintinų sričių ir 
patikrinimų vietoje sąrašas. Komisija šios 
programos pirmąją dalį priima 
įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 15 straipsnio 
2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. en

Pakeitimas 64
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ekspertai turi turėti tinkamą 4. Ekspertai turi turėti tinkamą 
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kvalifikaciją ir išsamių teorinių žinių bei 
praktinės patirties srityse, kurioms 
taikomas vertinimo mechanizmas, taip pat 
gerai išmanyti vertinimo principus, 
procedūras bei metodus ir gebėti sėkmingai 
bendrauti pasirinkta bendra kalba.

kvalifikaciją ir išsamių teorinių žinių bei 
praktinės patirties srityse, kurioms 
taikomas vertinimo mechanizmas, 
įskaitant pagarbą pagrindinėms teisėms, 
taip pat gerai išmanyti vertinimo principus, 
procedūras bei metodus ir gebėti sėkmingai 
bendrauti pasirinkta bendra kalba.

Or. en

Pakeitimas 65
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija pakviečia valstybes nares, 
kad jos, nurodydamos ekspertų 
kompetencijos sritį, paskirtų ekspertus, 
kurie gali dalyvauti atitinkamuose 
patikrinimuose vietoje. Kai rengiami 
paskelbti patikrinimai vietoje, Komisija 
pakviečia valstybes nares paskirti 
ekspertus ne vėliau kaip likus šešioms 
savaitėms iki numatytos patikrinimo 
vietoje datos. Valstybės narės ekspertą 
paskiria per vieną savaitę nuo tokio 
kvietimo gavimo dienos. Kai rengiami 
nepaskelbti patikrinimai vietoje, Komisija 
pakviečia valstybes nares paskirti 
ekspertus ne vėliau kaip likus dviems 
savaitėms iki numatytos patikrinimo 
vietoje datos. Valstybės narės ekspertą 
paskiria per 72 val. nuo tokio kvietimo 
gavimo dienos. Valstybės narės ir 
paskirtieji ekspertai įsipareigoja laikytis 
reikalavimo užtikrinti informacijos apie 
nepaskelbtus patikrinimus vietoje 
konfidencialumą.

Or. en
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Pakeitimas 66
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali paraginti FRONTEX, 
Europolą, Eurojustą ir kitas suinteresuotas 
Europos agentūras paskirti atstovą, kuris 
stebėtojo teisėmis dalyvautų jų 
kompetencijos srityje esančios teritorijos 
patikrinime.

2. Komisija gali paraginti FRONTEX, 
Europolą, Eurojustą, Europos Parlamentą
ir kitas suinteresuotas Europos agentūras 
paskirti atstovą, kuris stebėtojo teisėmis 
dalyvautų jų kompetencijos srityje esančios 
teritorijos patikrinime.

Or. en

Pakeitimas 67
Mariya Nedelcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali paraginti FRONTEX, 
Europolą, Eurojustą ir kitas suinteresuotas 
Europos agentūras paskirti atstovą, kuris 
stebėtojo teisėmis dalyvautų jų 
kompetencijos srityje esančios teritorijos 
patikrinime.

2. Komisija gali paraginti FRONTEX, 
Europolą ir (arba) Eurojustą paskirti 
atstovą, kuris stebėtojo teisėmis dalyvautų 
jų kompetencijos srityje esančios teritorijos 
patikrinime. Komisija tiksliai apibrėžia 
dalyvaujančių atstovų įgaliojimus, 
įskaitant trukmę, kompetencijas ir 
pareigas.

Or. en

Pagrindimas

Parengus tikslų agentūrų ir Europos institucijų, kurios gali dalyvauti kartu su ekspertais, 
sąrašą bus suteikta daugiau aiškumo dėl įgaliojimų ir išvengta vertinimo grupių kišimosi į 
kitų Europos institucijų kompetencijų sritį. Tai padės išvengti veiklos ir išteklių dubliavimo.
Toks metodas pašalins bet kokias abejones dėl nepagrįstų sprendimų taikymo valstybėms 
narėms ir užtikrins proporcingumą.



AM\867412LT.doc 23/36 PE464.941v01-00

LT

Pakeitimas 68
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atitinkamų savo kompetencijų srityse 
veikiantys Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnas ir nacionalinės 
priežiūros institucijos kviečiami dalyvauti 
patikrinimuose vietoje, susijusiuose su 
duomenų apsauga.

Or. en

Pakeitimas 69
Hubert Pirker

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitinkama valstybė narė užtikrina, kad 
ekspertų grupė galėtų tiesiogiai kreiptis į 
reikiamus asmenis. Ji užtikrina, kad grupė 
galėtų patekti į visas teritorijas ar patalpas 
ir galėtų susipažinti su visais dokumentais, 
kurių reikia vertinimui atlikti. Ji užtikrina, 
kad grupė pagal savo įgaliojimus galėtų 
patikrinti įvertintinose srityse vykdomą 
veiklą.

4. Atitinkama valstybė narė užtikrina, kad 
ekspertų grupė galėtų tiesiogiai kreiptis į 
reikiamus asmenis. Ji užtikrina, kad grupė 
galėtų patekti į visas teritorijas ar patalpas 
ir galėtų susipažinti su visais dokumentais, 
kurių reikia vertinimui atlikti. Ji užtikrina, 
kad grupė pagal savo įgaliojimus galėtų 
patikrinti įvertintinose srityse vykdomą 
veiklą, visų pirma paskirdama žmones ad 
hoc vertimo raštu ir žodžiu iš valstybės 
narės kalbos į bendrą kalbą, kaip 
nurodyta 9 straipsnio 4 dalyje, užduotims.

Or. de

Pakeitimas 70
Georgios Papanikolaou
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės tvarko savo ekspertų 
kelionės ir apgyvendinimo reikalus. 
Patikrinimuose vietoje dalyvaujančių 
ekspertų kelionės ir apgyvendinimo 
išlaidas kompensuoja Komisija.

7. Valstybės narės tvarko savo ekspertų 
kelionės ir apgyvendinimo reikalus. 
Patikrinimuose vietoje dalyvaujančių 
ekspertų kelionės ir apgyvendinimo 
išlaidas kompensuoja Komisija.
Nepaskelbtų patikrinimų vietoje atveju 
Komisija paskiria informacijos centrą, 
kuris tvarko praktinius patikrinimo vietoje 
formalumus.

Or. en

Pagrindimas

Nepaskelbtų patikrinimų vietoje atveju numatytas griežtai ribotas laikotarpis, todėl reikia, 
kad Komisija būtų atsakinga už informacijos centro, kuris tvarkytų praktinius patikrinimo 
formalumus, paskyrimą.

Pakeitimas 71
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Po kiekvieno vertinimo parengiama 
ataskaita. Ataskaita grindžiama patikrinimo 
vietoje rezultatais ir (arba) atsakymais į 
klausimyną.

1. Po kiekvieno vertinimo parengiama 
ataskaita. Ataskaita grindžiama patikrinimo 
vietoje rezultatais ir atsakymais į 
klausimyną. Joje pateikiamas išsamus 
įvertinimas, kaip laikomasi Šengeno 
acquis ir gairių, susijusių su teismų 
reforma ir kova su korupcija bei 
organizuotu nusikalstamumu, kaip 
nustatyta Komisijos sprendimuose
C(2006)6569 ir C(2006)6570.

Or. en
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Pakeitimas 72
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Atliekant paskelbtus patikrinimus 
vietoje, ataskaitą patikrinimo metu 
parengia ekspertų grupė. Pagrindinė 
atsakomybė už ataskaitos parengimą ir jos 
vientisumo bei kokybės užtikrinimą tenka 
Komisijos pareigūnui. Jeigu kyla 
nesutarimų, grupė siekia kompromiso. 
Ataskaitoje gali būti pateikiamos 
nesutampančios nuomonės.

(b) Atliekant paskelbtus patikrinimus 
vietoje, ataskaitą patikrinimo metu 
parengia ekspertų grupė. Pagrindinė 
atsakomybė už ataskaitos parengimą ir jos 
vientisumo bei kokybės užtikrinimą tenka 
Komisijos pareigūnui. Jeigu kyla 
nesutarimų, grupė siekia kompromiso. 
Ataskaitoje pateikiamos nesutampančios 
nuomonės.

Or. en

Pakeitimas 73
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ataskaitoje atitinkamai nagrinėjami 
kokybiniai, kiekybiniai, veiklos, 
administraciniai ir organizaciniai aspektai 
ir nurodomi visi per vertinimą nustatyti 
trūkumai ar silpnosios vietos. Ataskaitoje 
pateikiamos taisomųjų veiksmų 
rekomendacijos ir nurodomi jų 
įgyvendinimo terminai.

2. Ataskaitoje atitinkamai nagrinėjami 
kokybiniai, kiekybiniai, veiklos, 
administraciniai ir organizaciniai aspektai 
ir nurodomi visi per vertinimą nustatyti 
trūkumai ar silpnosios vietos, kuriuos 
atitinkama valstybė narė gali įtakoti ir 
kuriems ji įtakos neturi. Ataskaitoje 
atitinkamoms valstybėms narėms ir 
prireikus Komisijai pateikiamos taisomųjų 
ar papildomų veiksmų rekomendacijos ir 
nurodomi jų įgyvendinimo terminai.

Or. en

Pakeitimas 74
Sarah Ludford
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija atitinkamai valstybei narei 
ataskaitą pateikia per šešias savaites nuo 
patikrinimo vietoje dienos arba nuo 
atsakymų į klausimyną gavimo dienos. 
Atitinkama valstybė narė per dvi savaites 
pateikia pastabas dėl ataskaitos.

4. Komisija atitinkamai valstybei narei 
ataskaitą pateikia per keturias savaites nuo 
patikrinimo vietoje dienos arba nuo 
atsakymų į klausimyną gavimo dienos. 
Atitinkama valstybė narė per dvi savaites 
pateikia pastabas dėl ataskaitos.

Or. en

Pagrindimas

Nustačius didelių trūkumų sistemoje, būtina sparčiai reaguoti, siekiant išsaugoti pasitikėjimą 
Šengeno sistema.

Pakeitimas 75
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos ekspertai ataskaitą ir valstybių 
narių atsakymus pateikia pagal 15 straipsnį 
įsteigtam komitetui. Valstybės narės 
raginamos teikti pastabas dėl atsakymų į 
klausimyną, ataskaitos ir atitinkamos 
valstybės narės pastabų.

Komisijos ekspertai ataskaitą ir valstybių 
narių atsakymus pateikia pagal 15 straipsnį
įsteigtam komitetui ir Europos 
Parlamentui. Valstybės narės raginamos 
teikti pastabas dėl atsakymų į klausimyną, 
ataskaitos ir atitinkamos valstybės narės 
pastabų.

Or. en

Pakeitimas 76
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rekomendacijas dėl šio straipsnio 3 dalyje 
numatyto išvadų klasifikavimo priima 
Komisija, taikydama 15 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą procedūrą.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
siekdama pateikti rekomendacijas dėl šio 
straipsnio 3 dalyje numatyto išvadų 
klasifikavimo. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 77
Mariya Nedelcheva, Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per vieną mėnesį nuo ataskaitos priėmimo 
dienos atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai visų nustatytų trūkumų 
pašalinimo veiksmų planą.

Per vieną mėnesį nuo ataskaitos priėmimo 
dienos atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai visų nustatytų trūkumų 
pašalinimo veiksmų planą. Jei Komisijos 
ataskaita grindžiama teminiais ar 
regioniniais vertinimais ir skirta daugiau 
nei vienai valstybei narei, valstybių narių 
veiksmų planai yra koordinuojami.

Or. en

Pakeitimas 78
Sarah Ludford, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkama valstybė narė per šešis
mėnesius nuo ataskaitos gavimo pateikia 
Komisijai veiksmų plano įgyvendinimo 
ataskaitą, o vėliau ataskaitas teikia kas tris 
mėnesius tol, kol veiksmų planas 

Atitinkama valstybė narė per keturis
mėnesius nuo ataskaitos gavimo pateikia 
Komisijai veiksmų plano įgyvendinimo 
ataskaitą, o vėliau ataskaitas teikia kas tris 
mėnesius tol, kol veiksmų planas 
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įgyvendinamas visiškai. Atsižvelgdama į 
nustatytų trūkumų rimtumą ir priemones, 
kurių imtasi tiems trūkumams pašalinti, 
Komisija, taikydama 15 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą procedūrą, gali numatyti 
paskelbtus patikrinimus vietoje, siekdama 
įvertinti, kaip įgyvendinamas veiksmų 
planas. Be to, Komisija gali numatyti ir 
nepaskelbtus patikrinimus vietoje.

įgyvendinamas visiškai. Atsižvelgdama į 
nustatytų trūkumų rimtumą ir priemones, 
kurių imtasi tiems trūkumams pašalinti, 
Komisija, taikydama 15 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą procedūrą, gali numatyti 
paskelbtus patikrinimus vietoje, siekdama 
įvertinti, kaip įgyvendinamas veiksmų 
planas. Be to, Komisija gali numatyti ir 
nepaskelbtus patikrinimus vietoje.

Or. en

Pagrindimas

Nustačius didelių trūkumų sistemoje, būtina sparčiai reaguoti, siekiant išsaugoti pasitikėjimą 
Šengeno sistema.

Pakeitimas 79
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkama valstybė narė per šešis 
mėnesius nuo ataskaitos gavimo pateikia 
Komisijai veiksmų plano įgyvendinimo 
ataskaitą, o vėliau ataskaitas teikia kas tris 
mėnesius tol, kol veiksmų planas 
įgyvendinamas visiškai. Atsižvelgdama į 
nustatytų trūkumų rimtumą ir priemones, 
kurių imtasi tiems trūkumams pašalinti, 
Komisija, taikydama 15 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą procedūrą, gali numatyti 
paskelbtus patikrinimus vietoje, siekdama 
įvertinti, kaip įgyvendinamas veiksmų 
planas. Be to, Komisija gali numatyti ir 
nepaskelbtus patikrinimus vietoje.

Atitinkama valstybė narė per šešis 
mėnesius nuo ataskaitos gavimo pateikia 
Komisijai veiksmų plano įgyvendinimo 
ataskaitą, o vėliau ataskaitas teikia kas tris 
mėnesius tol, kol veiksmų planas 
įgyvendinamas visiškai. Atsižvelgdama į 
nustatytų trūkumų rimtumą ir priemones, 
kurių imtasi tiems trūkumams pašalinti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus 
ir numatyti paskelbtus patikrinimus vietoje, 
siekdama įvertinti, kaip įgyvendinamas 
veiksmų planas. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje
nurodytos nagrinėjimo procedūros. Be to, 
Komisija gali numatyti ir nepaskelbtus 
patikrinimus vietoje.

Or. en
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Pakeitimas 80
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apie veiksmų plano įgyvendinimą 
Komisija reguliariai informuoja pagal 
15 straipsnį įsteigtą komitetą.

Apie veiksmų plano įgyvendinimą 
Komisija reguliariai informuoja pagal 
15 straipsnį įsteigtą komitetą. Europos 
Parlamentas taip pat gali prašyti 
Komisijos informuoti jį apie šio veiksmų 
plano įgyvendinimo eigą.

Or. ro

Pagrindimas

Europos Parlamentas turi turėti galimybę prašyti Komisijos suteikti informaciją apie 
padarytą pažangą įgyvendinant veiksmų planus, kuriuos parengė valstybės narės, siekdamos 
spręsti su Šengeno acquis taikymu susijusius trūkumus.

Pakeitimas 81
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu per patikrinimą vietoje nustatoma 
didelių trūkumų, galinčių turėti didelį 
poveikį vienos ar kelių valstybių narių 
bendram saugumo lygiui, Komisija savo 
iniciatyva arba valstybei narei paprašius 
nedelsdama apie tai praneša Tarybai ir 
Europos Parlamentui.

7. Jeigu ataskaitoje apie patikrinimą 
vietoje pateikiama viena ar daugiau 
išvadų, priskiriamų 13 straipsnio 3 dalies 
c punkte nurodytoms kategorijoms, 
Komisija savo iniciatyva arba valstybei 
narei paprašius nedelsdama apie tai praneša 
Tarybai ir Europos Parlamentui.

Or. en

Pakeitimas 82
Sarah Ludford
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu per patikrinimą vietoje nustatoma 
didelių trūkumų, galinčių turėti didelį 
poveikį vienos ar kelių valstybių narių 
bendram saugumo lygiui, Komisija savo 
iniciatyva arba valstybei narei paprašius
nedelsdama apie tai praneša Tarybai ir 
Europos Parlamentui.

7. Jeigu per patikrinimą vietoje nustatoma 
didelių trūkumų, galinčių turėti didelį 
poveikį vienos ar kelių valstybių narių 
bendram saugumo lygiui, Komisija 
nedelsdama apie tai praneša Tarybai ir 
Europos Parlamentui ir nuolat informuoja 
juos pagal 13a straipsnį visą šešių 
mėnesių paramos laikotarpį ir priėmusi 
galutinį sprendimą pagal 13b straipsnį dėl 
tolesnių priemonių ir galimų sankcijų.

Or. en

Pakeitimas 83
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu per patikrinimą vietoje nustatoma 
didelių trūkumų, galinčių turėti didelį 
poveikį vienos ar kelių valstybių narių 
bendram saugumo lygiui, Komisija savo 
iniciatyva arba valstybei narei paprašius 
nedelsdama apie tai praneša Tarybai ir 
Europos Parlamentui.

7. Jeigu per patikrinimą vietoje nustatoma 
didelių trūkumų, galinčių turėti didelį 
poveikį vienos ar kelių valstybių narių 
bendram saugumo lygiui, Komisija savo 
iniciatyva, Europos Parlamentui arba
valstybei narei paprašius nedelsdama apie 
tai praneša Tarybai ir Europos Parlamentui.

Or. en

Pakeitimas 84
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13b straipsnis

Tolesnė procedūra
Praėjus šešiems mėnesiams po didelių 
trūkumų nustatymo, kaip numatyta 
13 straipsnio 7 dalyje, Komisija numato 
patikrinimą vietoje. Jei per patikrinimą 
vietoje nustatoma, kad trūkumai 
nepašalinti, nepaisant pagal 13a straipsnį 
valstybei narei skirtos paramos, Taryba, 
vadovaudamasi Komisijos pasiūlymu ir 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, 
priima sprendimą dėl sankcijų. Taryba 
priima sprendimus kvalifikuota balsų 
dauguma.

Or. en

Pakeitimas 85
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13b straipsnis

Sprendimas dėl sienų kontrolės 
atnaujinimo

Sprendimą dėl vidaus sienų kontrolės 
atnaujinimo, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma 
priima Taryba.

Or. en

Pakeitimas 86
Stavros Lambrinidis
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13b straipsnis
Tolesnės priemonės ir sankcijos

Praėjus šešiems mėnesiams po didelių 
trūkumų nustatymo, Komisija numato 
patikrinimą vietoje. Jei patikrinimas 
vietoje parodo, kad dideli trūkumai 
nepašalinti, Komisija pateikia pagal 
15 straipsnį įsteigtam komitetui pasiūlymą 
dėl tolesnių priemonių ir sankcijų. 
Sprendimas dėl tolesnių priemonių ir 
galimų sankcijų priimamas laikantis 
15 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros. Jei valstybė narė 
ir toliau nesilaiko Šengeno taisyklių, prieš 
svarstant griežtesnes sankcijas būtina 
išnaudoti visus įmanomus veiksmus ir 
paramą, siekiant pagerinti situaciją. 
Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 78 straipsnio 3 dalimi ir 
80 straipsniu, sienų kontrolės negalima 
atnaujinti valstybei narei, kurioje dėl 
staigaus trečiųjų šalių piliečių antplūdžio 
susidaro nepaprastoji padėtis arba kuri, 
įgyvendindama savo įsipareigojimus pagal 
Šengeno susitarimą, atsiduria kritinėje 
padėtyje būtent ar iš dalies dėl didelio 
skaičiaus trečiųjų šalių piliečių, kurie 
pasiekia jos sienas.

Or. en

Pakeitimas 87
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl reglamento
13 c straipsnis (naujas)



AM\867412LT.doc 33/36 PE464.941v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 c straipsnis

Laikinas sienų kontrolės atnaujinimas
1. Taikant šias sankcijas gali būti priimtas 
sprendimas, kad kitos Šengeno erdvei 
priklausančios valstybės narės gali 
laikinai atnaujinti sienų kontrolę prie 
vidaus sienų. Šiuo sprendimu gali būti iš 
dalies ar visiškai atnaujinta sienų 
kontrolė prie atitinkamos valstybės narės 
vidaus sienų.
2. Sprendimas dėl laikino sienų kontrolės 
atnaujinimo prie vidaus sienų priimamas 
esant tokioms sąlygoms:
– rimti trūkumai įgyvendinant Šengeno 
acquis, galintys turėti didelį poveikį vienos 
ar kelių valstybių narių bendram 
saugumo lygiui;
– išskirtinės aplinkybės, dėl kurių reikia 
laikinai atnaujinti sienų kontrolę.
3. 2 dalyje nurodytą sprendimą sudaro:
– ne ilgesnis kaip šešių mėnesių 
laikotarpis;
– pagalbos mechanizmas, skiriamas 
atitinkamai valstybei narei trūkumams 
pašalinti;
– kito patikrinimo vietoje data.

Or. en

Pakeitimas 88
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 c straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 c straipsnis

Kompensavimo priemonės
Atnaujinus sienų kontrolę Komisija 
nustato finansines kompensavimo 
priemones, siekdama padėti atitinkamoms 
valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 89
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekspertų grupės visą informaciją, kurią 
gauna atlikdamos savo pareigas, laiko 
konfidencialia. Po patikrinimų vietoje 
parengtoms ataskaitoms suteikiama riboto 
naudojimo žyma. Komisija, 
pasikonsultavusi su atitinkama valstybe 
nare, nusprendžia, kurią ataskaitos dalį 
galima skelbti viešai.

Ekspertų grupės visą informaciją, kurią 
gauna atlikdamos savo pareigas, laiko 
konfidencialia. Po patikrinimų vietoje 
parengtoms ataskaitoms suteikiama riboto 
naudojimo žyma. Toks klasifikavimas 
nekliudo šią ataskaitą pateikti Europos 
Parlamentui. Komisija, pasikonsultavusi 
su atitinkama valstybe nare, nusprendžia, 
kurią ataskaitos dalį galima skelbti viešai.

Or. en

Pakeitimas 90
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekspertų grupės visą informaciją, kurią 
gauna atlikdamos savo pareigas, laiko 
konfidencialia. Po patikrinimų vietoje 

Ekspertų grupės visą informaciją, kurią 
gauna atlikdamos savo pareigas, laiko 
konfidencialia. Po patikrinimų vietoje 
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parengtoms ataskaitoms suteikiama riboto 
naudojimo žyma. Komisija, 
pasikonsultavusi su atitinkama valstybe 
nare, nusprendžia, kurią ataskaitos dalį 
galima skelbti viešai.

parengtoms ataskaitoms suteikiama riboto 
naudojimo žyma. Komisija, 
pasikonsultavusi su atitinkama valstybe 
nare, nusprendžia, kurią ataskaitos dalį 
galima skelbti viešai. Europos 
Parlamentas savo pagrįstu prašymu gali 
susipažinti su visomis ataskaitomis, kurias 
parengia vertinimo grupės.

Or. ro

Pagrindimas

Europos Parlamentas, kaip vienas iš teisės aktų leidėjų laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, 
turi turėti galimybę, savo pagrįstu prašymu, susipažinti su visomis vertinimo ataskaitomis.

Pakeitimas 91
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmoji rizikos analizė, kurią pagal 
6 straipsnį turi parengti FRONTEX, 
Komisijai pateikiama ne vėliau kaip per 
tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

2. Pirmoji rizikos analizė, kurią pagal 
6 straipsnį turi parengti FRONTEX ir 
Europolas, Komisijai pateikiama ne vėliau 
kaip per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 92
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
teikia metinę vertinimų, atliktų remiantis 
šiuo reglamentu, ataskaitą. Ataskaita 
skelbiama viešai, joje pateikiama 

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
teikia išsamią metinę vertinimų, atliktų 
remiantis šiuo reglamentu, ataskaitą. 
Ataskaita skelbiama viešai, joje pateikiama 
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informacija apie: informacija apie:

Or. ro

Pakeitimas 93
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja 20 dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja 2014 m. sausio 
1 d., pasibaigus dabartinei penkerių metų 
laikotarpio vertinimo programai.

Or. en


