
PR\793095LT.doc PE430.311v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

2009/0098(COD)

13.10.2009

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo 
pareigūnų tinklo sukūrimo
(COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra



PE430.311v01-00 2/8 PR\793095LT.doc

LT

PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo 
sukūrimo

(COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2009)0322),

– atsižvelgdamas į EB steigimo sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 63 straipsnio 3 dalies b 
punktą ir 66 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C7-0055/2009),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą 
(A7-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 377/2005
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Sąjungos Taryboje 
pirmininkaujanti valstybė narė arba, jei ši 
valstybė narė nėra atstovaujama toje šalyje 
arba regione, valstybė narė, einanti 
pirmininkaujančios valstybės narės 
pareigas, kiekvieno pusmečio pabaigoje 
parengia Tarybai, Europos Parlamentui ir 
Komisijai skirtą ataskaitą apie imigracijos 
ryšių palaikymo pareigūnų tinklų veiklą 
konkrečiuose regionuose ir (arba) šalyse, 
kurie itin svarbūs Europos Sąjungai, taip 

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

pat apie su nelegalia imigracija susijusią 
padėtį tuose regionuose ir (arba) šalyse. Po 
konsultacijų su valstybėmis narėmis ir 
Komisija, konkretūs regionai ir (arba) 
šalys, kurie itin svarbūs Europos Sąjungai, 
pasirenkami atsižvelgiant į objektyvius 
migracijos rodiklius, pavyzdžiui, 
statistinius nelegalios imigracijos
duomenis ir agentūros FRONTEX 
parengtas rizikos analizes, taip pat 
atsižvelgiant į bendrą Europos Sąjungos
išorės santykių politiką.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti terminų atitiktį, taigi, kaip ir prieš tai esančiame sakinyje, reikėtų vartoti 
terminą „nelegali imigracija“.  Reikėtų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnams sudaryti 
galimybę veikti pakankamai lanksčiai atsižvelgiant į bendrą Europos Sąjungos išorės santykių 
politiką.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2004 m. vasario 19 d. priimant reglamentą, kurį dabar ruošiamasi keisti, FRONTEX dar 
nebuvo oficialiai įsteigtas. Reglamentą, kuriuo buvo įkurta Europos Sąjungos valstybių narių 
išorės sienų valdymo agentūra, Taryba priėmė po 8 mėnesių, t. y. 2004 m. spalio 26 d.

Atsižvelgiant į reglamente numatytą agentūros FRONTEX kompetenciją, ji pagal valstybių 
narių kompetentingų institucijų pateiktą informaciją atlieka rizikos analizę; palengvina 
valstybių narių operatyvų valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą; bendradarbiauja 
su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis arba tarptautinėmis organizacijomis, 
pavyzdžiui, dalindamasi informacija sienų kontrolės klausimais, rengdama sienų apsaugos 
pareigūnų mokymus, keisdamasi operatyvine informacija ir vykdydama bendras operacijas. 

Pirminiame 2004 m. vasario 19 d. Reglamente (337/2004) imigracijos ryšių palaikymo 
pareigūnai apibrėžti, kaip vienos iš valstybių narių atstovai, imigracijos tarnybos arba kitos 
kompetentingos institucijos pasiųsti dirbti užsienyje, su tikslu užmegzti ir palaikyti ryšius su 
priimančios šalies valdžios institucijomis, siekiant prisidėti prie nelegalios imigracijos 
prevencijos ir kovojant su nelegalia migracija, grąžinant nelegalius imigrantus ir tvarkant 
teisėtą migraciją.   

Akivaizdu, kad į trečiąsias šalis pasiųsti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai, veikdami 
pagal savo kompetenciją, galėtų daug prisidėti siekiant įgyvendinti agentūros FRONTEX 
tikslus, ypač atsižvelgiant į tai, kad agentūra visai neatstovaujama už ES teritorijos ribų. 

Pasiūlyme dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 377/2004 dalinio pakeitimo siekiama, kad 
imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų žinios ir patirtis būtų naudingos agentūrai FRONTEX 
kaip ir šios agentūros patirtis..., t. y kad būtų sprendžiamas klausimas, kurio nebuvo numatyta 
pirminiame reglamente. 

Pasiūlyme dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 377/2004 dalinio pakeitimo siekiama šių tikslų: 
gauti abipusę imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų ir agentūros FRONTEX teikiamą naudą; 
naudotis informacija, gauta per imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklus ir ja keistis per 
informacijos ir koordinavimo tinklą, skirtą valstybių narių migracijos valdymo tarnyboms 
(ICONet); prisijungti prie Išorės sienų fondo siekiant sukurti imigracijos ryšių palaikymo 
pareigūnų tinklus ir palengvinti jų veikimą, taip pat pagerinti pusmetinių ataskaitų teikimo 
sistemos veiklą. 

Siekiant minėtųjų tikslų keičiami Reglamento (EB) Nr. 377/2004 3, 4 ir 6 straipsniai. 

Siūlomų pakeitimų teisinis pagrindas - Europos bendrijos steigimo sutarties 63 straipsnio 3 
dalies b punktas ir 66 straipsnis. Remiantis šiuo pagrindu, taikoma „kintamos geometrijos“ 
sistema, numatyta protokoluose dėl Jungtinės Karalystės, Airijos ir Danijos pozicijos ir 
Šengeno protokole. Taip pat buvo išnagrinėtos pasiūlymo keisti pasekmės šios srities 
protokolams, pasirašytiems su Islandija, Norvegija, Šveicarija ir Lichtenšteinu. 

Techniniu požiūriu siūlomi pakeitimai tinkami ir reikalingi. Dėl sunkių laikų, kurie atėjo 
Europos Sąjungai, būtina tinkamai valdyti imigracijos sroves. Tai reikia suprasti abiem 
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prasmėm: teisėtos imigracijos ir neteisėtos ar nusikalstamos imigracijos vadyba. 


