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Pakeitimas 43
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjungos politikos išorės sienų srityje 
tikslas – bendras valdymas, kuriuo būtų 
užtikrinamas vienodas ir aukštas 
kontrolės bei stebėjimo lygis ir kuris yra 
būtinas laisvo asmenų judėjimo Europos 
Sąjungoje aspektas ir pagrindinė laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdvės sudedamoji 
dalis. Todėl turi būti nustatytos bendros 
išorės sienų kontrolės standartų ir 
procedūrų taisyklės.

(1) Sąjungos politikos išorės sienų srityje 
tikslas – bendras valdymas, kuris yra 
pagrindinė laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvės sudedamoji dalis. Todėl turi būti 
nustatytos bendros išorės sienų kontrolės 
standartų ir procedūrų taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 44
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Šengeno erdvė yra sudedamoji ES 
tikslo laipsniškai kurti laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę dalis. Valstybių narių 
išorės sienų apsauga turėtų būti 
reglamentuojama taikant solidarumo ir 
teisingo atsakomybės pasidalijimo 
principus, nustatytus Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 80 straipsnyje. 
Sustiprinus Šengeno erdvės valdymą 
padedama užtikrinti, kad kiekviena 
valstybė narė galėtų veiksmingai 
kontroliuoti savo išorės sienas, ir 
didinamas pasitikėjimas ES migracijos 
valdymo sistemos veiksmingumu.
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Or. en

Pakeitimas 45
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant suderinti nuostatas dėl 
Šengeno erdvės sienų su Sutartimi dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV), 
Komisijai turi būti deleguoti įgaliojimai 
priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kiek tai susiję su papildomų stebėjimo 
priemonių pagal 12 straipsnio 5 dalį 
priėmimu ir priedų dalinių pakeitimų pagal 
32 straipsnį priėmimu. Itin svarbu, kad 
Komisija paruošiamojo darbo metu rengtu 
tinkamas konsultacijas, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygmeniu. Komisija, 
ruošdama ir rengdama deleguotuosius 
teisės aktus, turėtų užtikrinti, kad tuo pačiu 
metu Europos Parlamentui ir Tarybai laiku 
ir tinkamai būtų perduodami atitinkami 
dokumentai.

(6) Siekiant suderinti nuostatas dėl 
Šengeno erdvės sienų su Sutartimi dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV), 
Komisijai turi būti deleguoti įgaliojimai 
priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kiek tai susiję su priedų dalinių pakeitimų 
pagal 32 straipsnį priėmimu. Itin svarbu, 
kad Komisija paruošiamojo darbo metu 
rengtu tinkamas konsultacijas, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygmeniu. Komisija, 
ruošdama ir rengdama deleguotuosius 
teisės aktus, turėtų užtikrinti, kad tuo pačiu 
metu Europos Parlamentui ir Tarybai laiku 
ir tinkamai būtų perduodami atitinkami 
dokumentai.

Or. en

Pakeitimas 46
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto h a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
2 straipsnio 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) įterpiamas šis 19a punktas:
19a. „grėsmė vidaus saugumui“ – sunkus 
nusikaltimas, turintis tarpvalstybinį 
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pobūdį, kaip nurodyta Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 83 straipsnio 
1 dalyje, įskaitant prekybą žmonėmis bei 
seksualinį moterų ir vaikų išnaudojimą, 
prekybą narkotikais, prekybą ginklais, 
pinigų plovimą, korupciją, mokėjimo 
priemonių klastojimą, kompiuterinius 
nusikaltimus ir organizuotą 
nusikalstamumą.

Or. en

Pagrindimas

The Regulation needs to be updated to take into account the Lisbon Treaty and because all 
cross border serious crimes must be combated in a cross-border approach, at the level of the 
Union. As per Recital 6 of this Regulation, "border control should help to [...] prevent any 
threat to the Member States´ internal security. Stockholm Program, Article 4.1: "Terrorism 
and organised crime, drug trafficking, corruption, trafficking in human beings, smuggling of 
persons and trafficking in arms, among others, continue to challenge the internal security of 
the EU. Cross-border widespread crime has become an urgent challenge which requires a 
clear and comprehensive response."

Pakeitimas 47
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) asmenims arba asmenų grupėms kilus 
ypatingai būtinybei nereguliariai kirsti 
išorės sienas ne sienų perėjimo punktuose 
arba ne nustatytomis jų darbo valandomis, 
jei jie turi leidimus, kurių reikalaujama 
pagal nacionalinę teisę, ir tai neprieštarauja 
valstybių narių viešosios tvarkos ir vidaus 
saugumo interesams. Dvišaliuose 
susitarimuose valstybės narės gali nustatyti 
konkrečią tvarką;

a) asmenims arba asmenų grupėms kilus 
ypatingai būtinybei nereguliariai kirsti 
išorės sienas ne sienų perėjimo punktuose 
arba ne nustatytomis jų darbo valandomis, 
jei jie turi leidimus, kurių reikalaujama 
pagal nacionalinę teisę, ir tai neprieštarauja 
valstybių narių viešosios tvarkos ir vidaus 
saugumo interesams. Dvišaliuose 
susitarimuose valstybės narės gali nustatyti 
konkrečią tvarką. Apie šiuos dvišalius 
susitarimus Komisijai pranešama pagal 
34 straipsnį;
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Or. en

Pakeitimas 48
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) asmenims ar asmenų grupėms 
nenumatytais nepaprastosios padėties 
atvejais.

b) asmenims ar asmenų grupėms 
nepaprastosios padėties atvejais.

Or. en

Pakeitimas 49
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
5 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) galioja bent tris mėnesius po numatomo 
išvykimo iš valstybių narių teritorijos 
dienos. Pagrįstu skubos atveju šio 
reikalavimo galima netaikyti.

i) galioja bent vieną dieną po numatomo 
išvykimo iš valstybių narių teritorijos 
dienos. Pagrįstu skubos atveju šio 
reikalavimo galima netaikyti.

Or. en

Pakeitimas 50
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
7 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiųjų šalių piliečiams, kurių atžvilgiu 
atliekamas nuodugnus antros linijos 
patikrinimas, teikiama rašytinė informacija 
apie tokio patikrinimo tikslą ir tvarką.

Nepažeidžiant antros pastraipos nuostatų, 
trečiųjų šalių piliečiams, kurių atžvilgiu 
atliekamas nuodugnus antros linijos 
patikrinimas, jiems suprantama kalba 
arba kalba, kurią jie pagrįstai turėtų 
suprasti, teikiama rašytinė (o prireikus ir 
kita forma) informacija apie tokio 
patikrinimo tikslą ir tvarką.

Or. en

Pagrindimas

Prie pranešėjo pateikto šio straipsnio pakeitimo reikia aiškiau išdėstyti, kad šios dalies 
antroje dalyje nurodyta kalbų vartojimo tvarka neprieštarauja šiam pakeitimui.

Pakeitimas 51
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punkto f a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
7 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) Įterpiama ši 8a dalis:
„8a. Nepažeidžiant šio reglamento 
II skyriaus nuostatų ir valstybių narių 
jūrų teisės įsipareigojimų, ypač Jungtinių 
Tautų jūrų teisės konvencijos, 
patikrinimai kertant sienas gali būti 
atliekami teritorijose ne prie išorės sienų. 
Šios teritorijos gali būti tarptautiniai 
vandenys arba trečiųjų šalių, su kuriomis 
valstybės narės arba ES yra sudariusios 
atitinkamus susitarimus, teritorija.“

Or. en
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Pakeitimas 52
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
9 straipsnio 2 dalies a punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiųjų šalių piliečiai, kurie neprivalo 
turėti vizos kirsdami valstybių narių išorės 
sienas, kaip nustatyta Reglamente (EB) 
Nr. 539/2001, ir trečiųjų šalių piliečiai, 
turintys galiojantį leidimą gyventi arba 
ilgalaikę vizą, gali naudotis juostomis, 
pažymėtomis šio reglamento III priedo 
B1 dalyje nurodytu ženklu („bevizis 
režimas“). Jie taip pat gali naudotis 
juostomis, pažymėtomis šio reglamento 
III priedo B2 dalyje nurodytu ženklu („visi 
pasai“).

Trečiųjų šalių piliečiai, kurie neprivalo 
turėti vizos kirsdami valstybių narių išorės 
sienas, kaip nustatyta Reglamente (EB) 
Nr. 539/2001, ir trečiųjų šalių piliečiai, 
turintys galiojantį leidimą gyventi arba 
ilgalaikę vizą, gali naudotis juostomis, 
pažymėtomis šio reglamento III priedo 
B1 dalyje nurodytu ženklu („vizos 
nereikalaujama“). Jie taip pat gali 
naudotis juostomis, pažymėtomis šio 
reglamento III priedo B2 dalyje nurodytu 
ženklu („visi pasai“).

Or. en

Pagrindimas

Remiantis reglamentu, kuriuo ilgalaikę vizą turinčių asmenų judėjimo aspektu iš dalies 
keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir Reglamentas (EB) 
Nr. 562/2006, leidimo gyventi ir valstybių narių išduodamų trumpalaikių vizų tapatumo 
principas, kuriuo visapusiškai įgyvendinamas Šengeno acquis, buvo pradėtas taikyti taip pat 
ir ilgalaikėms vizoms, o tai reiškia, kad ilgalaikė viza turės tokį pat poveikį kaip ir leidimas 
gyventi. Dėl tos priežasties svarbu, kad šiame pasiūlyme liktų nuostatos dėl ilgalaikių vizų.

Pakeitimas 53
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 
10 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiųjų šalių piliečių, kurie yra Sąjungos 
piliečių šeimos nariai ir kuriems taikoma 

Trečiųjų šalių piliečių, kurie yra Sąjungos 
piliečių šeimos nariai ir kuriems taikoma 
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Direktyva 2004/38/EB, bet kurie nepateikia 
toje direktyvoje nurodytos leidimo gyventi 
šalyje kortelės, kelionės dokumentai 
antspauduojami jiems atvykstant ir
išvykstant.

Direktyva 2004/38/EB, bet kurie nepateikia 
toje direktyvoje nurodytos leidimo gyventi 
šalyje kortelės, kelionės dokumentai 
antspauduojami jiems atvykstant ar
išvykstant.

Or. en

Pakeitimas 54
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 
10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiųjų šalių piliečių, kurie yra trečiųjų 
šalių piliečių, besinaudojančių laisvo 
judėjimo teise pagal Sąjungos teisę, šeimos 
nariai, bet kurie nepateikia toje 
Direktyvoje 2004/38/EB nurodytos leidimo 
gyventi šalyje kortelės, kelionės 
dokumentai antspauduojami jiems 
atvykstant ir išvykstant.

Trečiųjų šalių piliečių, kurie yra trečiųjų 
šalių piliečių, besinaudojančių laisvo 
judėjimo teise pagal Sąjungos teisę, šeimos 
nariai, bet kurie nepateikia toje 
Direktyvoje 2004/38/EB nurodytos leidimo 
gyventi šalyje kortelės, kelionės 
dokumentai antspauduojami jiems 
atvykstant ar išvykstant.

Or. en

Pakeitimas 55
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punkto pirma pastraipa
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„Jeigu 1 dalyje nurodyta prielaida 
nepaneigiama, trečiosios šalies pilietis 
gali būti grąžintas pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos 
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direktyvą 2008/115/EB*.

Or. en

Pakeitimas 56
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punkto antra pastraipa
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įtraukiama nauja 4 dalis: Išbraukta.
„Jeigu išvykimo antspaudo nėra, 1 ir 
2 dalių atitinkamos nuostatos taikomos 
mutatis mutandis.“

Or. en

Pakeitimas 57
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 12 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip: (9) 12 straipsnio 5 dalis išbraukiama.

„5. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 
33 straipsnį dėl papildomų stebėjimo 
priemonių.“;

Or. en

Pakeitimas 58
Tatjana Ždanoka
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
12 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Į 12 straipsnį įtraukiama nauja 
5a dalis:
„5a. Asmuo, kirtęs, bandęs kirsti arba 
įtariamas kirtęs sieną neteisėtai, 
sulaikomas ir nugabenamas į artimiausią 
pasienio punktą. Atliekant stebėjimą, 
asmens patikrinimai atliekami ir 
sprendimai neleisti atvykti priimami pagal
7–11 ir 13 straipsnius, nepažeidžiant 
18 straipsnio.“

Or. en

Pakeitimas 59
Tatjana Ždanoka

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) 13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Trečiosios šalies piliečiui, kuris 
neatitinka visų 5 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų atvykimo sąlygų ir 
nepriklauso 5 straipsnio 4 dalyje 
nurodytoms asmenų kategorijoms, 
neleidžiama atvykti į valstybių narių 
teritorijas. Tai nepažeidžia specialių 
nuostatų dėl teisės į prieglobstį ir 
tarptautinę apsaugą arba dėl ilgalaikių 
vizų išdavimo taikymo. Sienos apsaugos 
pareigūnai pagal ES teisę, laikydamiesi 
negrąžinimo principo, užtikrina, kad 
asmuo, norintis pateikti tarptautinės 
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apsaugos prašymą, turėtų tikrą galimybę 
šį prašymą kuo skubiau pateikti 
kompetentingoms institucijoms.“

Or. en

Pakeitimas 60
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės renka statistinius 
duomenis apie asmenų, kuriems nebuvo 
leista atvykti, skaičių, atsisakymo leisti 
atvykti pagrindus, asmenų, kuriems nebuvo 
leista atvykti, pilietybę ir sienos (sausumos, 
oro ar jūrų), per kurią jiems nebuvo leista 
atvykti, rūšį ir pateikti juos laikantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 862/2007.

5. Valstybės narės renka statistinius 
duomenis apie asmenų, kuriems nebuvo 
leista atvykti, skaičių, atsisakymo leisti 
atvykti pagrindus, asmenų, kuriems nebuvo 
leista atvykti, pilietybę ir sienos (sausumos, 
oro ar jūrų), per kurią jiems nebuvo leista 
atvykti, rūšį ir pateikti juos laikantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 862/2007. Valstybės narės 
perduoda Komisijai šiuos statistinius 
duomenis vieną kartą per metus. Komisija 
kas dvejus metus skelbia valstybių narių 
parengtus statistinius duomenis.

Or. en

Pakeitimas 61
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
15 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad sienos 
apsaugos pareigūnai yra tinkamos 

Valstybės narės užtikrina, kad sienos 
apsaugos pareigūnai yra tinkamos 
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specializacijos tinkamai parengti 
specialistai, atsižvelgdamos į Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 2007/2004 įsteigtos 
Europos operatyvaus bendradarbiavimo 
prie Europos Sąjungos valstybių narių 
išorės sienų valdymo agentūros sienos 
apsaugos pareigūnams nustatytą ir parengtą 
bendrąją pagrindinę mokymo programą. Į 
mokymo programą įtraukti specialieji 
mokymai, kaip atpažinti kritines situacijas, 
kuriose atsiduria itin pažeidžiami nelydimi 
nepilnamečiai ir prekybos žmonėmis 
aukos. Valstybės narės skatina sienos 
apsaugos pareigūnus mokytis kalbų, 
pirmiausia kalbų, reikalingų jų pareigoms 
atlikti.

specializacijos tinkamai parengti 
specialistai, atsižvelgdamos į Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 2007/2004 įsteigtos 
Europos operatyvaus bendradarbiavimo 
prie Europos Sąjungos valstybių narių 
išorės sienų valdymo agentūros sienos 
apsaugos pareigūnams nustatytą ir parengtą 
bendrąją pagrindinę mokymo programą. Į 
mokymo programą įtraukti specialieji 
mokymai, kaip atpažinti kritines situacijas, 
kuriose atsiduria itin pažeidžiami asmenys, 
pavyzdžiui, nelydimi nepilnamečiai ir 
prekybos žmonėmis aukos, ir kaip šiais 
atvejais elgtis. Valstybės narės skatina 
sienos apsaugos pareigūnus mokytis kalbų, 
pirmiausia kalbų, reikalingų jų pareigoms 
atlikti, ir padedant FRONTEX užtikrina, 
kad sienos apsaugos pareigūnai būtų 
mokomi apie pagrindines teises bendrai ir 
apie konkrečių kategorijų pažeidžiamų 
asmenų teises.

Or. en

Pakeitimas 62
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 
15 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad sienos 
apsaugos pareigūnai yra tinkamos 
specializacijos tinkamai parengti 
specialistai, atsižvelgdamos į Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 2007/2004 įsteigtos 
Europos operatyvaus bendradarbiavimo 
prie Europos Sąjungos valstybių narių 
išorės sienų valdymo agentūros sienos 
apsaugos pareigūnams nustatytą ir parengtą 
bendrąją pagrindinę mokymo programą. Į 
mokymo programą įtraukti specialieji 
mokymai, kaip atpažinti kritines situacijas, 

Valstybės narės užtikrina, kad sienos 
apsaugos pareigūnai yra tinkamos 
specializacijos tinkamai parengti 
specialistai, atsižvelgdamos į Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 2007/2004 įsteigtos 
Europos operatyvaus bendradarbiavimo 
prie Europos Sąjungos valstybių narių 
išorės sienų valdymo agentūros sienos 
apsaugos pareigūnams nustatytą ir parengtą 
bendrąją pagrindinę mokymo programą. Į 
mokymo programą įtraukti specialieji 
mokymai, kaip atpažinti kritines situacijas, 
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kuriose atsiduria itin pažeidžiami nelydimi 
nepilnamečiai ir prekybos žmonėmis 
aukos. Valstybės narės skatina sienos 
apsaugos pareigūnus mokytis kalbų, 
pirmiausia kalbų, reikalingų jų pareigoms 
atlikti.

kuriose atsiduria itin pažeidžiami asmenys, 
pavyzdžiui, asmenys, kuriems reikia 
tarptautinės apsaugos, nelydimi 
nepilnamečiai ir prekybos žmonėmis 
aukos, ir kaip šiais atvejais elgtis. 
Valstybės narės skatina sienos apsaugos 
pareigūnus mokytis kalbų, pirmiausia 
kalbų, reikalingų jų pareigoms atlikti.

Or. en

Pakeitimas 63
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo
40 straipsnio 7 dalies devinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 40 straipsnio 7 dalies devinta įtrauka 
pakeičiama taip:
„– prekyba žmonėmis bei seksualiniu 
moterų ir vaikų išnaudojimu,“

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimų sąrašą reikia atnaujinti į jį įtraukiant Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 83 straipsnio 1 dalyje nurodytus nusikaltimus.

Pakeitimas 64
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 b punktas (naujas)
Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo
40 dalies 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) 40 straipsnio 7 dalis papildoma 
šiomis įtraukomis:
„ – pinigų plovimu,
– korupcija,
– mokėjimo priemonių padirbinėjimu,
– kompiuteriniais nusikaltimais,
– organizuotu nusikalstamumu.“

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimų sąrašą reikia atnaujinti į jį įtraukiant Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 83 straipsnio 1 dalyje nurodytus nusikaltimus.

Pakeitimas 65
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 c punktas (naujas)
Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo
41 straipsnio 4 dalies a punkto devinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) 41 straipsnio 4 dalies devinta įtrauka 
pakeičiama taip:
„– prekyba žmonėmis bei seksualinis 
moterų ir vaikų išnaudojimas,“

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimų sąrašą reikia atnaujinti į jį įtraukiant Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 83 straipsnio 1 dalyje nurodytus nusikaltimus.

Pakeitimas 66
Monica Luisa Macovei
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 d punktas (naujas)
Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo
41 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2d) 41 straipsnio 4 dalis papildoma 
šiomis įtraukomis:
„– pinigų plovimas,
– korupcija,
– mokėjimo priemonių padirbinėjimas,
– kompiuteriniai nusikaltimai,
– organizuotas nusikalstamumas.“

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimų sąrašą reikia atnaujinti į jį įtraukiant Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 83 straipsnio 1 dalyje nurodytus nusikaltimus.

Pakeitimas 67
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
VI priedo 1.1.4.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.4.1. Valstybės narės gali sudaryti su 
kaimyninėmis trečiosiomis šalimis 
dvišalius susitarimus dėl bendrų sienos 
perėjimo punktų, kuriuose vienos šalies 
sienos apsaugos pareigūnai, laikydamiesi 
savo šalies teisės aktų, tikrina atvykimą 
ir (arba) išvykimą kitos šalies teritorijoje, 
steigimo. Bendri sienos perėjimo punktai 
gali būti valstybės narės teritorijoje arba 
trečiosios šalies teritorijoje.

1.1.4.1. Valstybės narės gali sudaryti su 
kaimyninėmis trečiosiomis šalimis 
dvišalius susitarimus dėl bendrų sienos 
perėjimo punktų, kuriuose vienos šalies 
sienos apsaugos pareigūnai, laikydamiesi 
savo šalies teisės aktų, tikrina atvykimą 
ir (arba) išvykimą kitos šalies teritorijoje, 
steigimo. Bendri sienos perėjimo punktai 
gali būti tik valstybės narės teritorijoje.
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Or. en

Pakeitimas 68
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 
VI priedo 1.1.4.2 punkto b papunkčio antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– arba veikia pagal savo nacionalinę teisę. 
Tačiau šiuo atveju atitinkamam asmeniui 
privalo būti suteikta galimybė kreiptis į 
valstybių narių teismus ir pasinaudoti teisių 
gynimo priemonėmis, kuriomis būtų 
užtikrinta tinkama teisinė apsauga srityse, 
kurias reglamentuoja Sąjungos teisė, kad 
būtų užtikrinta teisinė apsauga, kuria 
asmenys gali naudotis pagal Sąjungos 
teisės normas, ir besąlygiškas tų normų
laikymasis.

– arba veikia pagal savo nacionalinę teisę. 
Tačiau šiuo atveju atitinkamam asmeniui 
privalo būti suteikta galimybė kreiptis į 
valstybių narių teismus ir pasinaudoti teisių 
gynimo priemonėmis, kuriomis būtų 
užtikrinta tinkama teisinė apsauga srityse, 
kurias reglamentuoja Sąjungos teisė, kad 
būtų užtikrinta teisinė apsauga, kuria 
asmenys gali naudotis pagal Sąjungos ir 
nacionalinės teisės normas, ir besąlygiškas 
tų normų laikymasis.

Or. en

Pakeitimas 69
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 
VI priedo 1.1.4.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.4.3. Bendri sienos perėjimo punktai 
trečiosios šalies teritorijoje. Į dvišalius 
susitarimus, kuriais trečiosios šalies 
teritorijoje steigiami bendri sienos 
perėjimo punktai, įtraukiamas leidimas 
valstybės narės sienos apsaugos 
pareigūnams vykdyti savo užduotis 
trečiojoje šalyje, laikantis Šengeno sienų 

Išbraukta.
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kodekso ir šių principų:
a) Tarptautinė apsauga. Trečiosios šalies 
piliečiui, kuris po trečiosios šalies sienos 
apsaugos pareigūnų atliktos išvykimo 
kontrolės prašo valstybės narės sienos 
apsaugos pareigūnų, esančių trečiojoje 
šalyje, tarptautinės apsaugos, leidžiama 
patekti į atitinkamos valstybės narės 
teritoriją, kad būtų galima pradėti 
atitinkamas procedūras. Trečiosios šalies 
valdžios institucijos sutinka su atitinkamo 
asmens perkėlimu į valstybės narės 
teritoriją.
b) Asmens suėmimas arba turto areštas. 
Jeigu valstybės narės sienos apsaugos 
pareigūnams tampa žinomi faktai, 
pateisinantys asmens suėmimą, apsaugos 
asmeniui skyrimą arba turto areštą, jie 
veikia laikydamiesi savo nacionalinių ir 
taikytinų Sąjungos teisės aktų. Trečiosios 
šalies valdžios institucijos turi sutikti su 
atitinkamo asmens arba objekto 
perkėlimu į valstybės narės teritoriją.
c) Trečiosios šalies piliečiai, atvykstantys į 
savo pilietybės valstybę. Valstybės narės 
sienos apsaugos pareigūnai nekliudo 
atitinkamos trečiosios šalies piliečiams 
patekti į savo pilietybės šalį. Jeigu yra 
priežasčių, pateisinančių draudimą išvykti 
iš valstybės narės pagal valstybės narės 
teisę, valstybės narės sienos apsaugos 
pareigūnai informuoja trečiosios šalies 
valdžios institucijas apie šias priežastis, o 
trečiosios šalies valdžios institucijos 
užtikrina tinkamus vėlesnius veiksmus 
pagal nacionalinės ir tarptautinės teisės 
aktus.

Or. en

Pakeitimas 70
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides
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Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 
VI priedo 1.1.4.4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.4.4. Prieš sudarydama ar iš dalies 
keisdama bet kokį dvišalį susitarimą dėl 
bendrų sienos perėjimo punktų su 
kaimynine trečiąja šalimi, atitinkama 
valstybė narė konsultuojasi su Komisija dėl 
susitarimo suderinamumo su šiuo 
reglamentu.

1.1.4.4. Prieš sudarydama ar iš dalies 
keisdama bet kokį dvišalį susitarimą dėl 
bendrų sienos perėjimo punktų su 
kaimynine trečiąja šalimi, atitinkama 
valstybė narė konsultuojasi su Komisija, 
kuri pateikia išankstinę palankią 
nuomonę dėl susitarimo suderinamumo su 
Sąjungos teise, įskaitant ES prieglobsčio 
ir duomenų apsaugos teisę.

Or. en

Pakeitimas 71
Tatjana Ždanoka

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
VI priedo 1.1.4.4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.4.4. Prieš sudarydama ar iš dalies 
keisdama bet kokį dvišalį susitarimą dėl 
bendrų sienos perėjimo punktų su 
kaimynine trečiąja šalimi, atitinkama 
valstybė narė konsultuojasi su Komisija dėl 
susitarimo suderinamumo su šiuo 
reglamentu.

1.1.4.4. Prieš sudarydama ar iš dalies 
keisdama bet kokį dvišalį susitarimą dėl 
bendrų sienos perėjimo punktų su 
kaimynine trečiąja šalimi, nepaisant jos 
statuso pagal tarptautinę teisę, atitinkama 
valstybė narė konsultuojasi su Komisija, 
kuri pateikia išankstinę palankią 
nuomonę dėl susitarimo suderinamumo su 
ES teise.

Or. en

Pakeitimas 72
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides
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Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 
VI priedo 1.1.4.4 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija mano, kad susitarimas yra 
nesuderinamas su šiuo reglamentu, ji apie 
tai praneša atitinkamai valstybei narei. 
Valstybė narė imasi visų tinkamų 
priemonių, kad susitarimas per priimtiną 
laikotarpį būtų pakeistas taip, kad 
nustatyti neatitikimai būtų pašalinti.

Jei Komisija mano, kad susitarimas yra 
nesuderinamas su Sąjungos teise, ji apie tai 
praneša atitinkamai valstybei narei. 
Valstybė narė nesudaro susitarimo ir
imasi visų tinkamų priemonių, kad 
susitarimo projektas būtų pakeistas 
pašalinant neatitikimus.

Or. en

Pakeitimas 73
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
VI priedo 1.1.4.4 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija mano, kad susitarimas yra 
nesuderinamas su šiuo reglamentu, ji apie 
tai praneša atitinkamai valstybei narei. 
Valstybė narė imasi visų tinkamų 
priemonių, kad susitarimas per priimtiną 
laikotarpį būtų pakeistas taip, kad nustatyti 
neatitikimai būtų pašalinti.

Jei Komisija mano, kad susitarimo 
projektas yra nesuderinamas su 
atitinkamais Sąjungos teisės aktais, ji apie 
tai praneša atitinkamai valstybei narei. 
Valstybė narė nesudaro susitarimo ir 
imasi visų tinkamų priemonių, kad 
susitarimo projektas per priimtiną 
laikotarpį būtų pakeistas taip, kad nustatyti 
neatitikimai būtų pašalinti. Jei Komisija 
mano, kad susitarimo projektas 
suderinamas su atitinkamais Sąjungos 
teisės aktais, ir pateikia palankią 
nuomonę, apie tai pranešama 
Parlamentui.

Or. en
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Pakeitimas 74
Tatjana Ždanoka

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
VI priedo 3.1.1 punkto antras sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali sudaryti dvišalius 
susitarimus, pagal kuriuos patikrinimus 
taip pat galima atlikti trečiosios šalies 
teritorijoje laivui plaukiant arba laivui 
atvykus arba išvykus pagal principus, 
nustatytus 1.1.4 punkte.

Valstybės narės gali sudaryti dvišalius 
susitarimus, pagal kuriuos patikrinimus 
taip pat galima atlikti trečiosios šalies 
teritorijoje laivui plaukiant arba laivui 
atvykus arba išvykus pagal principus, 
nustatytus 1.1.4 punkte, ir pagal šiame 
reglamente įtvirtintus pagrindinius 
principus ir garantijas.

Or. en

Pakeitimas 75
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
VI priedo 3.1.4 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 4 ir 7 straipsnių, 
sistemiški liekančių laive asmenų 
patikrinimai kertant sieną nevykdomi. Vis 
dėlto sienos apsaugos pareigūnai fiziškai 
tikrina laivą ir asmeniškai tikrina laive 
liekančius asmenis atsižvelgdami į pavojų, 
susijusių su vidaus saugumu ir neteisėta 
imigracija, įvertinimą.

Nukrypstant nuo 4 ir 7 straipsnių, 
sistemiški liekančių laive asmenų 
patikrinimai kertant sieną nevykdomi. Vis 
dėlto sienos apsaugos pareigūnai fiziškai 
tikrina laivą ir minimaliai tikrina laive 
liekančius asmenis atsižvelgdami į pavojų, 
susijusių su vidaus saugumu ir neteisėta 
imigracija, įvertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Kas yra asmenų patikrinimas, jau aprašyta šio reglamento 7 straipsnyje ir apibūdinama kaip 
minimalus patikrinimas. Todėl formuluotės turi būti suderintos visame tekste.
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Pakeitimas 76
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 
VI priedo 3.1.4 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 4 ir 7 straipsnių, 
sistemiški liekančių laive asmenų 
patikrinimai kertant sieną nevykdomi. Vis 
dėlto sienos apsaugos pareigūnai fiziškai 
tikrina laivą ir asmeniškai tikrina laive 
liekančius asmenis atsižvelgdami į pavojų, 
susijusių su vidaus saugumu ir neteisėta 
imigracija, įvertinimą.

Nukrypstant nuo 4 ir 7 straipsnių, 
sistemiški liekančių laive asmenų 
patikrinimai kertant sieną nevykdomi. Vis 
dėlto sienos apsaugos pareigūnai gali 
fiziškai tikrinti laivą ir asmeniškai tikrinti
laive liekančius asmenis atsižvelgdami į 
pavojų, susijusių su vidaus saugumu ir 
neteisėta imigracija, įvertinimą.

Or. en

Pakeitimas 77
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 4 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 
VI priedo 3.2.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 3.2.2 punkto antra pastraipa 
pakeičiama taip:

Išbraukta.

„Vis dėlto, atsižvelgiant į pavojų, susijusių 
su vidaus saugumu ir neteisėta imigracija, 
įvertinimą, tokių laivų įgula ir keleiviai 
tikrinami.“

Or. en

Pakeitimas 78
Emine Bozkurt
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Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 4 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 
VI priedo 3.2.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dėlto, atsižvelgiant į pavojų, susijusių 
su vidaus saugumu ir neteisėta imigracija, 
įvertinimą, tokių laivų įgula ir keleiviai 
tikrinami.

Vis dėlto, atsižvelgiant į pavojų, susijusių 
su vidaus saugumu ir neteisėta imigracija, 
įvertinimą, tokių laivų įgula ir keleiviai 
gali būti tikrinami.

Or. en

Pakeitimas 79
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto f papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 
VI priedo 3.2.3 punkto e papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) 3.2.3 punkto e papunkčio antra 
pastraipa pakeičiama taip:

Išbraukta.

„Vis dėlto, atsižvelgiant į pavojų, susijusių 
su vidaus saugumu ir neteisėta imigracija, 
įvertinimą, tokių laivų įgula ir keleiviai 
tikrinami.“

Or. en

Pakeitimas 80
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 4 punkto f papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 
VI priedo 3.2.3 punkto e papunkčio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dėlto, atsižvelgiant į pavojų, susijusių 
su vidaus saugumu ir neteisėta imigracija, 
įvertinimą, tokių laivų įgula ir keleiviai 
tikrinami.

Vis dėlto, atsižvelgiant į pavojų, susijusių 
su vidaus saugumu ir neteisėta imigracija, 
įvertinimą, tokių laivų įgula ir keleiviai 
gali būti tikrinami.

Or. en

Pakeitimas 81
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
VI priedo 8 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dėlto, nustatant, kaip dažnai reikia 
tikrinti, atsižvelgiama į nelegalios 
imigracijos pavojų vertinimą, ypač tais 
atvejais, kai prie pat jūroje esančios darbo 
vietos eina trečiosios šalies kranto linija.

Išbraukta.

Or. en


