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PR_COD_COD_1recastingam

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. 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 pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių 
ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų bei jų statuso ir 
suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių reikalavimų
 (nauja redakcija)
(COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0551),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 63 straipsnio 1 dalį, 1 dalies c 
punktą, 2 dalies a punktą ir 3 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C7-0250/2009),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 78 
straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 
teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo1,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto 2010 m. vasario 2 d. laišką,  pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 87 straipsnio 3 dalį pateiktą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetui,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A7-
0000/2010),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo 
grupės nuomone, pasiūlyme be nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra ir 
kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių teisės aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų 
kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Šioje direktyvoje gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažintų visų pirma Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje . Šia direktyva 
pirmiausia siekiama užtikrinti visišką 
pagarbą žmogaus orumui ir prieglobsčio 
prašytojų bei juos lydinčių šeimos narių 
teisę į prieglobstį, taip pat skatinti taikyti 
Chartijos 1, 7, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 ir 
35 straipsnius ir direktyva turėtų būti 
atitinkamai įgyvendinama .

(15) Šioje direktyvoje gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažintų visų pirma Europos Sąjungos
pagrindinių teisių chartijoje . Šia direktyva 
pirmiausia siekiama užtikrinti visišką 
pagarbą žmogaus orumui ir prieglobsčio 
prašytojų bei juos lydinčių šeimos narių 
teisę į prieglobstį, taip pat skatinti taikyti 
Chartijos 1, 7, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 34 
ir 35 straipsnius ir direktyva turėtų būti 
atitinkamai įgyvendinama .

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nagrinėjant prašymus dėl prieglobsčio būtų laikomasi požiūrio, pagal 
kurį korektiškai atsižvelgiama į lytį, reikėtų pridėti Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 23 straipsnį dėl vyrų ir moterų lygybės.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Įgyvendindamos šią direktyvą 
valstybės narės pirmiausia turėtų 
atsižvelgti į vaiko interesus pagal 1981 m. 
Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją .

(17) Įgyvendindamos šią direktyvą 
valstybės narės pirmiausia turėtų 
atsižvelgti į vaiko interesus pagal 1981 m. 
Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją .

Įvertindamos vaiko interesus, valstybės 
narės visų pirma turėtų tinkamai 
atsižvelgti į šiuos veiksnius:
a) gyvenimo šeimoje išsaugojimą, 
įskaitant šeimos susijungimo galimybes 
tais atvejais, kai vaikai yra atskirti;
b) vaiko gerovę ir socialinę raidą, ypač 
atsižvelgiant į vaiko etnines, religines, 
kultūrines sąsajas ir kalbų žinias, taip pat 
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į būtinybę užtikrinti priežiūros ir globos 
sąlygų stabilumą ir tęstinumą bei 
galimybes gauti sveikatos ir švietimo 
paslaugas; 
c) saugos ir saugumo aspektus, ypač jei 
yra grėsmė, kad vaikas nukentės nuo 
kokios nors smurto ir išnaudojimo 
formos, įskaitant prekybą žmonėmis;
d) vaiko nuomonę, tinkamai atsižvelgiant 
į ją pagal vaiko amžių ir brandą.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamos aiškios gairės, kaip reikėtų apibrėžti „vaiko interesus“ vertinant apsaugos 
poreikius; tai padės suvienodinti valstybių narių praktiką. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pridėtu tekstu užtikrinama, kad tekste visapusiškai atsispindėtų lyčių aspektas, įvairus bei 
kintantis įvairių visuomenių grupių pobūdis ir kintančios tarptautinės žmogaus teisių normos.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio j punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(j) „šeimos nariai“ – toliau išvardyti 
pareiškėjo šeimos nariai, kurie yra toje 
pačioje su tarptautinės apsaugos prašymu 
susijusioje valstybėje narėje: 

Or. en

Pagrindimas

Kriterijų nustatančia sąlyga „tuo atveju, jei šeima jau egzistavo kilmės šalyje“ paneigiami 
šeimos ryšiai, susikūrę pasitraukimo metu ar priimančioje šalyje, įskaitant visus po išvykimo 
gimusius vaikus. Pagarba šeimos vientisumui neturėtų būti grindžiama sąlyga, kad šeima turi 
būti sukurta prieš pasitraukimą iš kilmės šalies; reikia taip pat atsižvelgti į šeimas, kurios 
susikūrė pasitraukimo metu arba atvykus į prieglobstį teikiančią šalį.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) „vaiko interesai“ – tie interesai, kurie 
nustatyti remiantis JT vaiko teisių 
konvencija, JT Vaiko teisių komiteto ir 
kitų JT agentūrų rekomendacijomis, 
baigiamosiomis pastabomis ir 
ataskaitomis;

Or. en

Pagrindimas

Šis papildymas reikalingas siekiant aiškiai apibrėžti „vaiko interesus“ pagal 17 
konstatuojamąją dalį.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Apsauga nuo persekiojimo ar didelės 
žalos turi būti veiksminga ir tvari, o ją gali 
suteikti tik tie subjektai, kurie nori ir gali 
užtikrinti teisinės valstybės principo 
laikymąsi bei gali būti laikomi 
atsakingais:

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Frazę „kurie nori ir gali užtikrinti teisinės valstybės principo laikymąsi“ reikėtų aiškiai 
taikyti ir valstybėms, kadangi nereikėtų preziumuoti, kad valstybė, dėl kurios prieglobsčio 
prašytojas prašo apsaugos, būtinai „nori ir gali užtikrinti teisinės valstybės principo 
laikymąsi“. Subjektai, galintys pasiūlyti veiksmingą apsaugą, taip pat turėtų galėti prisiimti 
atsakomybę pagal tarptautinę teisę.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tikslas – „veiksminga ir tvari apsauga“: jei to negalima pasiekti, reiškia, nepakanka 
„pagrįstų priemonių“. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

The person concerned should be able to lead a relatively normal life in another part of the 
country of origin, without undue hardship (wording taken from UNHCR). The reasonableness 
analysis includes the assessment of different factors, including the personal circumstances of 
the applicant and the possibility for economic survival in the area, elements which a number 
of Member States already take into consideration. The maintenance of this requirement is 
also inline with UNHCR guidelines on International Protection: "internal flight or Relocation 
Alternative", a recent case of ECHR Shalah Sheikh which includes wording on 'reasonability', 
and established jurisprudence confirming the relevance of the reasonableness test.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nagrinėdamos, ar prašytojas gali 
naudotis apsauga nuo persekiojimo ar 
didelės žalos  kilmės šalies dalyje, kaip 
nurodyta šio straipsnio 1 dalyje , valstybės 
narės, priimdamos sprendimą dėl prašymo, 
atsižvelgia į bendrą toje šalies dalyje 
vyraujančią padėtį ir į asmenines prašytojo 
aplinkybes. Jei prašytojas yra nelydimas 
nepilnametis, saugios ir konkrečios 
priežiūros ir globos sąlygos, kurios 
atitinka nelydimo nepilnamečio interesus, 
įeina į vertinimą pagal 1 dalį. Todėl 
valstybės narės užtikrina, kad iš įvairių 
šaltinių, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų 
vyriausiojo pabėgėlių komisaro ir Europos 
prieglobsčio paramos biuro, būtų gaunama
ir naudojama tiksli naujausia informacija.
Jei persekiojimą vykdo valstybė ar 
valstybiniai subjektai, yra tvirtas 
pagrindas šios dalies netaikyti.

Or. en

Pagrindimas

i) When that applicant is an unaccompanied minor, the availability of secure and concrete 
care and custodial arrangements, which are in the best interests of the unaccompanied minor, 
must be part of the assessment under paragraph 1.
ii) Information gathered should also be used in the evaluation process. This adds to a more 
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effective evaluation and reduces the possibility of legal challenge.
 iii) This is in line with the Michigan Guidelines on the International Protection of Refugees 
which state that "there must be a reason to believe that the reach of the agent or author of 
persecution is likely to remain localised outside the designated place of internal relocation. 
There should therefore be a strong presumption against finding an 'internal protection 
alternative' where the agent or author of the original risk of persecution is, or is sponsored 
by, the national government”.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies d punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje ES valstybių narių ir tarptautinėje teisėje jau pakanka, kad apibrėžiant tam tikrą 
socialinę grupę būtų įvykdytas vienas iš dviejų reikalavimų. Šią praktiką reikėtų taikyti ES 
lygmeniu siekiant išvengti apsaugos trūkumų ir padidinti valstybių narių prieglobsčio 
politikos suderinamumą. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į aplinkybes kilmės šalyje, 
tam tikrai socialinei grupei gali priklausyti 
grupė, susidariusi dėl būdingos seksualinės 
orientacijos. Seksualinė orientacija negali 
būti suprantama kaip veiksmai, kurie pagal 
valstybių narių nacionalinę teisę laikomi 
nusikalstamais. Siekiant pripažinti 
priklausymą prie tam tikros socialinės 

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

grupės arba nustatyti tokios grupės 
savybes, turėtų būti tinkamai atsižvelgiama 
į su lytimi susijusius aspektus, įskaitant 
lytinę tapatybę.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali nuspręsti, kad šis 
straipsnis taip pat taikomas kitiems 
artimiems giminaičiams, kurie paliekant 
kilmės šalį gyveno kartu kaip šeimos nariai 
ir kurie tuo metu buvo visiškai ar 
daugiausia priklausomi nuo asmens, 
kuriam tuo metu buvo suteikta tarptautinė 
apsauga  .

5. Valstybės narės laiko, kad šis straipsnis 
taip pat taikomas kitiems artimiems 
giminaičiams, kurie paliekant kilmės šalį 
gyveno kartu kaip šeimos nariai ir kurie tuo 
metu buvo visiškai ar daugiausia 
priklausomi nuo asmens, kuriam tuo metu 
buvo suteikta tarptautinė apsauga.

Or. en

Pagrindimas

Taip būtų suderinama valstybių narių praktika.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės, siekdamos užtikrinti 
nepilnamečio interesus, nustato tvarką, 
pagal kurią būtų siekiama kiek įmanoma 
greičiau po tarptautinės apsaugos 
suteikimo surasti nelydimų nepilnamečių 
šeimos narius  . Tais atvejais, kai 
nepilnamečio arba jo artimiems 
giminaičiams, ypač, jei jie liko kilmės 
šalyje, gyvybei ar sveikatai gresia pavojus, 

5. Valstybės narės, siekdamos užtikrinti 
nepilnamečio interesus, nustato tvarką, 
pagal kurią būtų siekiama prašymo dėl
tarptautinės apsaugos teikimo vietoje
surasti nelydimų nepilnamečių šeimos 
narius. Tais atvejais, kai nepilnamečio arba 
jo artimiems giminaičiams, ypač, jei jie 
liko kilmės šalyje, gyvybei ar sveikatai 
gresia pavojus, reikia pasirūpinti, kad 
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reikia pasirūpinti, kad informacija apie tuos 
asmenis būtų renkama , tvarkoma ir 
platinama konfidencialiai.

informacija apie tuos asmenis būtų 
renkama , tvarkoma ir platinama 
konfidencialiai.

Or. en

Pagrindimas

Pageidautina inicijuoti šeimos suradimo programas prašymo teikimo vietoje, kaip pasiūlyta 
Komisijos pateiktoje Priėmimo sąlygų direktyvos naujoje redakcijoje; taip būtų užtikrintas 
dviejų direktyvų nuoseklumas.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šis Komisijos pasiūlymas teikiamas dėl pirminės direktyvos 2004/83/EB naujos redakcijos 
(keitimo iš dalies). Dėl pirminio pasiūlymo su Europos Parlamentu buvo tik konsultuotasi: 
dabar, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Parlamentas turi spręsti pagal bendro sprendimo 
procedūrą. Galiojančią  direktyvą sudaro du pagrindiniai elementai: pagrindas, kuriuo 
remiantis asmuo atitinka pabėgėlio statuso arba papildomos apsaugos kriterijus, ir apsaugos 
pobūdis, kalbant apie gyvenimą, užimtumą ir socialines teises už apsaugą atsakingoje 
valstybėje narėje.

Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujos redakcijos (direktyva COM (2009) 551 galutinis 2), 
nes reikėjo peržiūrėti ankstesnę direktyvą ir buvo išplėtota teismų praktika šiuo klausimu. Be 
to, aišku, kad valstybių narių taikoma dabartinės direktyvos įgyvendinimo praktika žymiai 
skiriasi. Dėl to atsiranda dideli bendri pripažinimo rodiklių skirtumai ir rizika, kad ir toliau 
tęsis pakartotinis prašytojų judėjimas. Nors kai kuriuos skirtumus galima pašalinti pagerinus 
bendradarbiavimą, kurį vykdant svarbus vaidmuo turėtų tekti naujajam Europos prieglobsčio 
paramos biurui, reikia daugiau aiškumo teisinėje bazėje (pačioje direktyvoje), kad būtų 
pateikta tvirtesnė, aiškesnė įgyvendinimo proceso sistema.

Bendrai kalbant, pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlytus pakeitimus ir šiuo atveju 
siūlo nedaug pakeitimų. 

Svarbus siūlomas pakeitimas yra labiau suartinti abi apsaugos kategorijas ir taip kalbėti apie 
tarptautinės apsaugos gavėjus (1 straipsnis, 2 straipsnio b punktas, 2 straipsnio j punktas ir 
kiti straipsniai). Tai leis priminti įgyvendinančioms institucijoms, kad abi apsaugos 
kategorijos papildo viena kitą: papildoma apsauga ne mažiau svarbi tiems, kuriems gresia 
didelė žala, jei jie grįžtų į savo kilmės šalį. Komisijos pasiūlymu taip pat siekiama labiau 
suartinti su apsaugos pobūdžiu susijusias teises (22-27, 29, 30, 33, 34 straipsniai ir 
atitinkamos konstatuojamosios dalys). Dauguma valstybių narių jau nedaro didelio skirtumo 
tarp abiejų grupių: tik trys riboja papildomą apsaugą turinčių asmenų galimybes patekti į 
darbo rinką; viena juos išskiria galimybių gauti sveikatos priežiūros paslaugas pagrindu; 
aštuonios riboja šios grupės leidimo gyventi galiojimo trukmę, galbūt vadovaudamosi 
nuomone, kad tiems, kuriems reikia papildomos apsaugos, jos reikės tik trumpam laikotarpiui, 
tačiau tai nėra pasitvirtinę. Todėl atrodo, kad Komisijos pasiūlyme atsispindi valstybių narių 
pozicijos.

Papildomai prie Komisijos pasiūlymo dėl 10 straipsnio pranešėja pasiūlė kelis pakeitimus, 
susijusius su lyčių ir lyties tapatybės klausimu (15 ir 29 konstatuojamosios dalys, 10 
straipsnio 1 dalies d punktas).  Nors kai kurių valstybių narių praktika šiuo klausimu gera, 
kitos ne itin pageidauja tinkamai į tai atsižvelgti.

Pranešėja pasiūlė papildomą 10 straipsnio d punkto pakeitimą: dvi su grupėmis susijusios 
sąlygos turėtų būti alternatyvios ir kumuliacinės. Šis skirtumas svarbus kalbant apie apsaugos 
poreikio vertinimą; jį reikėtų paaiškinti siekiant jį labiau suderinti su Pabėgėlių konvencijos 
nuostatomis.

Kiti pranešėjos pateikiami pakeitimai susiję su vaikais: vaiko interesai nurodomi Komisijos 
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pasiūlymo 17 konstatuojamojoje dalyje. Pranešėja mano, kad šią sąvoką reikėtų labiau 
išplėtoti, nurodant konkrečiau, kas į ją įeina, ir taip pat pasiūlė 2 straipsnio1 dalį, kad tai būtų 
susieta su konstatuojamąja dalimi ir taip įtraukta į tekstą, kuris bus taikomas. Siūlomame 8 
straipsnio 2 dalies pakeitime konkrečiai kalbama apie nelydimų nepilnamečių priežiūrą. Tokių 
vaikų priežiūros tęstinumas – gija, kurios reikėtų laikytis visoje BEPS, taigi siūlomas 31 
straipsnio 5 dalies pakeitimas. Pranešėja prašytų Komisijos ir Tarybos apsvarstyti klausimą 
dėl būtino tokių vaikų priežiūros tęstinumo, nepamirštant ir globos. 

Pranešėja taip pat norėtų, kad Taryba ir Komisija išsamiau paaiškintų, kaip geriausiai spręsti 
su įprasta praktika susijusius klausimus, kai dėl jų kyla aiški grėsmė tiems, kurie nepritaria 
tokiai praktikai arba negali jos nepažeisti. Ar reikėtų, teisės akto, kuriame būtų aiškiai 
nurodyta, kad būtina į tai atsižvelgti, ar užtektų vien aiškių gairių?

Pasiūlymai dėl šeimos apibrėžties taip pat turi pasekmių vaikams. Pranešėja palankiai vertina 
Komisijos pasiūlymus, susijusius su susituokusiais nepilnamečiais, kurie sudaro mažą grupę, 
tačiau kurių santuokinio statuso nereikėtų laikyti svarbesniu nustatant jų apsaugos poreikius. 
Daugelis ekspertų grupių yra pažymėję, kad gali būti, jog pasitraukimo ar atvykimo metu 
susikūrusių šeimų apsaugos poreikiai ne visada įvertinami ir proceso metu šeimos gali būti 
išskirtos. Galima laikyti, kad taip pažeidžiama teisė į gyvenimą šeimoje. 

7 straipsnis susijęs su apsaugos teikėjais. Pabrėžiama, kad iš principo tik valstybės gali būti 
laikomos apsaugos teikėjomis: tarptautinės organizacijos neturi valstybės požymių ir negali 
būti tarptautinių konvencijų šalys. Komisijos siūlomu šio straipsnio pakeitimu siekiama 
sugriežtinti reikalavimus, taikomus nevalstybiniams subjektams, jeigu jie laikomi galinčiais 
suteikti veiksmingą ir tvarią apsaugą. Pranešėja siūlo pakeisti straipsnį, kad reikalavimai būtų 
taikomi valstybiniams ir nevalstybiniams subjektams.

8 straipsnis susijęs su vidaus apsauga šalyje, iš kurios pasitraukiama. Pranešėja siūlo išlaikyti 
pirminę 8 straipsnio1 dalies formuluotę papildomai prie Komisijos pasiūlymo: jai paaiškinta, 
kad šioje dalyje sąvoka „pagrįstumas“ teisiškai yra svarbi, kaip ir Komisijos paaiškinimas. . 
Pranešėja svarsto galimybę pateikti kitus atitinkamus 11 ir 16 straipsnių pakeitimus dėl 
pabėgėlio statuso panaikinimo.

Nors pasiūlymo dėl naujos redakcijos apimtis ribota, pranešėja apgailestauja, kad svarbūs 
teisiniai su 14 ir 19 straipsniais susiję klausimai ir negrąžinimo klausimas, kadangi jis susijęs 
su humanitarinės apsaugos neturinčiais asmenimis, neaptariami.  Kiti klausimai, susiję su 
nevalstybiniais apsaugos teikėjais, pavyzdžiui, tarptautinėmis organizacijomis, neaptariami iš 
principo. Todėl pranešėja į peržiūros sąlygas įtraukė specialius straipsnius.

Visgi, apskritai imant, pranešėja rekomenduoja Parlamentui priimti Komisijos pasiūlymą; 
viliasi, kad jos pačios pakeitimai bus teigiamai įvertinti ir laukia Komiteto atsakymo.
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PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2010)5206

Mr Fernando LOPEZ AGUILAR
Chair of Civil Liberties, Justice 
and Home Affairs Committee
ASP 11G306
Brussels

Subject: Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on 
minimum standards for the qualification and status of third country nationals 
or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content 
of the protection granted
COM(2009) 551 final of 21.10.2009 - 2009/0164 (COD)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows: 

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible. 

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
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the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
their substance.

Furthermore, pursuant to Rules 87, the Committee on Legal Affairs considered that the 
technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were 
necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 27 January 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 22 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87. 

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström,  Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, 
Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger,  Sajjad Karim.
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PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS 
TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

TEISĖS TARNYBŲ
KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2009 m. lapkričio 23 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI
TARYBAI
KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių ar 
asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų bei jų statuso ir 
suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių reikalavimų

 (nauja redakcija)
2009 m. spalio 21 d. COM(2009) 551 – 2009/0164 (COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 
aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2009 m. spalio 29 d. 
susirinko į posėdį, kuriame be kitų klausimų buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas 
pasiūlymas.

Svarstydama1 pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo siekiama 
nauja redakcija išdėstyti 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos Direktyvą 2004/83/EB dėl trečiųjų 
šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems 
reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių 
standartų, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, kad:
1) 9 straipsnio 3 dalies įžanginė frazė „Pagal 2 straipsnio c punktą“ turėtų būti pakeista fraze 
„Pagal 2 straipsnio d punktą“;
2) 19 straipsnio 1 dalyje žodžiai „po šios direktyvos įsigaliojimo“ turėtų būti pakeisti žodžiais 
„po Direktyvos 2004/83/EB įsigaliojimo“;
3) 23 straipsnio 2 dalyje esanti nuoroda į „24–34 straipsnius“ turėtų būti pakeista nuoroda į 
„24–27 ir 29–35 straipsnius“;
4) 39 straipsnio 1 dalyje pirmojoje pastraipoje paskutinis sakinys „Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę“ turėjo būti 
                                               
1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo 
naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.
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pažymėtas pilka spalva, kuri paprastai naudojama žymėti esminiams pakeitimams nauja 
redakcija išdėstytuose tekstuose.

5) 39 straipsnio 2 dalyje paskutiniai žodžiai „ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikties 
lentelę“ turėjo būti pažymėti pilka spalva.

6) 42 straipsnyje paskutiniai Tarybos Direktyvos 2004/83/EB 40 straipsnio žodžiai („pagal 
Europos bendrijos steigimo sutartį“), kurie išbraukti, turėtų būti vėl įrašyti.

7) I priedo B dalyje nurodyta 2006 m. spalio 10 d. data turėtų būti pakeista 2006 m. spalio 9 d. 
data.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė grupė bendru sutarimu nusprendė, kad, be pasiūlyme 
arba šioje nuomonėje nurodytų pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra. 
Konsultacinė grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio akto nuostatų ir 
minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą tekstą nekeičiant jo 
esmės.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Juriskonsultas Juriskonsultas Generalinis direktorius


