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PR_COD_1amCom

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 reglamento dėl tikrinimo, kaip 
taikomas Šengeno acquis, vertinimo mechanizmo sukūrimo
(COM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0624),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 77 
straipsnio 2 dalies e punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0370/2010),

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą 
(A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

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

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Todėl 1998 m. sukurtas vertinimo 
mechanizmas turėtų būti peržiūrėtas, kiek 
tai susiję su antrąja nuolatiniam komitetui 
suteiktų įgaliojimų dalimi. Pirmoji 
nuolatiniam komitetui suteiktų įgaliojimų 
dalis turėtų būti ir toliau taikoma, kaip 
nustatyta 1998 m. rugsėjo 16 d. sprendimo 
I dalyje.

(6) Todėl 1998 m. sukurtas vertinimo 
mechanizmas turėtų būti peržiūrėtas, kiek 
tai susiję tiek su pirmąja, tiek su antrąja 
nuolatiniam komitetui suteiktų įgaliojimų 
dalimi, siekiant užtikrinti, kad šalims 
kandidatėms ir Šengeno acquis jau 
taikančioms valstybėms narėms būtų 
taikomas vienodas tais pačiais kriterijais 
grindžiamas mechanizmas.
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Or. en

Pagrindimas
Vienodu šalims kandidatėms ir Šengeno erdvei priklausančioms valstybėms narėms taikomu 
mechanizmu siekiama išvengti dvigubų standartų.

Pakeitimas 2

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) Siekiant, kad būtų užtikrintos vienodos 
šio reglamento įgyvendinimo sąlygos, 
Komisijai turėtų būti patikėti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Šie įgaliojimai 
turėtų būti įgyvendinami vadovaujantis 
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

Pagrindimas
Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad būtų taikomos naujos komitologijos taisyklės pagal 
Lisabonos sutartį. 

Pakeitimas 3

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 

(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 
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narių vidaus saugumui, pobūdį,
atitinkamus patikrinimus vietoje turėtų būti 
pavesta atlikti tik Komisijai.

pareigūnams, kurie turėtų 
bendradarbiauti su valstybių narių 
ekspertais.

Or. en

Pagrindimas
Siekiant pabrėžti, kad vertinimo mechanizmas grindžiamas glaudžiu Komisijos ir valstybių 
narių bendradarbiavimu, valstybių narių ekspertai taip pat turėtų dalyvauti patikrinimuose 
vietoje, susijusiuose su vidaus sienų kontrolės panaikinimu. Žr. 12 straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Atitinkamų savo kompetencijų 
srityse veikiantys Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnas ir 
nacionalinės priežiūros institucijos turėtų 
būti įtraukti į vertinimo procesą ir 
dalyvauti kaip stebėtojai jų kompetencijos 
srityje atliekamuose patikrinimuose 
vietoje.

Or. en

Pakeitimas 5

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 
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priemones ir sankcijas, kurios galėtų 
lemti sienų kontrolės atnaujinimą tam 
tikram laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šiuo reglamentu sukuriamas tikrinimo 
mechanizmas, kuriuo siekiama šių tikslų:

– nustatyti, ar įvykdytos visos išankstinės 
Šengeno acquis įsigaliojimo šalyje 
kandidatėje sąlygos, ir 
– patikrinti, kaip valstybėse narėse, kurios 
taiko visas Šengeno acquis nuostatas ir 
valstybėse narėse, kuriose pagal 
atitinkamą Europos Sąjungos sutarties ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
protokolą Šengeno acquis taikomas iš 
dalies, taikomas Šengeno acquis.

Or. en

Pagrindimas
Pirmąja įtrauka siekiama, kad vienodu šalims kandidatėms ir Šengeno erdvei 
priklausančioms valstybėms narėms taikomu mechanizmu būtų išvengta dvigubų standartų. 
Antrąja įtrauka siekiama užtikrinti, kad JK ir Airijai būtų taikomas vertinimo mechanizmas 
tose srityse, kuriose jos taiko Šengeno erdvės nuostatas. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant to, valstybių narių, kurios pagal 
atitinkamą Stojimo aktą taiko dar ne visas 
acquis nuostatas, ekspertai dalyvauja 

Nepaisant to, valstybių narių, kurios pagal 
atitinkamą Stojimo aktą taiko dar ne visas 
acquis nuostatas, ekspertai dalyvauja 



PR\860326LT.doc 9/20 PE460.834v01-00

LT

vertinant visas acquis dalis. vertinant visas acquis dalis.
Valstybių narių, kurios pagal atitinkamą 
Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo protokolą 
Šengeno acquis taiko tik iš dalies, 
ekspertai dalyvauja tik tų acquis dalių, 
kurios taikomos tose valstybėse narėse, 
vertinime.

Or. en

Pagrindimas
Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad JK ir Airijos ekspertai galėtų dalyvauti vertinimuose, 
susijusiuose su Šengeno acquis dalimis, kurias taiko JK ir Airija.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Daugiametėje programoje gali būti 
nuorodų į teminius ir (arba) regioninius 
vertinimus, kaip nurodyta 8 straipsnio 
1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Standartinį klausimyną, kuris turi būti 
įvertintas kitais metais, Komisija 
valstybėms narėms siunčia ne vėliau kaip 
ankstesnių metų rugpjūčio 15 d. 
Standartiniame klausimyne pateikiami 
klausimai apie atitinkamus teisės aktus ir 
organizacines bei technines priemones, 
naudojamas įgyvendinant Šengeno acquis, 
taip pat apie kiekvienos vertintinos srities 
statistinius duomenis.

1. Standartinį klausimyną, kuris turi būti 
įvertintas kitais metais, Komisija 
valstybėms narėms siunčia ne vėliau kaip 
ankstesnių metų rugpjūčio 15 d. 
Standartiniame klausimyne pateikiami 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis parengti klausimai 
apie atitinkamus teisės aktus ir 
organizacines bei technines priemones, 
naudojamas įgyvendinant Šengeno acquis, 
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taip pat apie kiekvienos vertintinos srities 
statistinius duomenis.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija parengia valstybių narių 
ekspertų, paskirtų dalyvauti 
patikrinimuose vietoje, sąrašą. Sąrašas 
pateikiamas valstybėms narėms.

Išbraukta.

2. Valstybės narės nurodo kiekvieno 
eksperto kompetencijos sritis, 
atsižvelgdamos į šio reglamento priede 
pateiktą sričių sąrašą. Valstybės narės 
nedelsdamos praneša Komisijai apie bet 
kokius pakeitimus.

Išbraukta.

3. Valstybės narės nurodo, kurie ekspertai 
gali dalyvauti nepaskelbtuose 
patikrinimuose vietoje, laikantis 
10 straipsnio 5 dalyje nustatytų 
reikalavimų.

Išbraukta.

4. Ekspertai turi turėti tinkamą 
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.

5. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
paskirti ekspertai atitinka pirmesnėje 
šio straipsnio dalyje nustatytus 
reikalavimus, be kita ko, nurodydamos, 
kokiuose mokymuose ekspertai yra 
dalyvavę. Be to, valstybės narės 
užtikrina tęstinius ekspertų mokymus, 
kad jie nuolat atitiktų šiuos 

Patikrinimuose vietoje dalyvaujantys 
ekspertai turi turėti tinkamą 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. To siekdamos, 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
FRONTEX, užtikrina atitinkamus 
ekspertų mokymus.  
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reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Patikrinimus vietoje atlieka Komisijos 
paskirtos grupės. Grupes sudaro ekspertai, 
atrinkti iš 9 straipsnyje nurodyto ekspertų 
sąrašo, ir Komisijos pareigūnai. Komisija 
užtikrina, kad kiekvienoje ekspertų 
grupėje būtų išlaikyta pusiausvyra 
geografiniu požiūriu ir ekspertų 
kompetencija. Valstybių narių ekspertai 
negali dalyvauti patikrinime vietoje, 
atliekamame toje valstybėje narėje, kurioje 
jie įdarbinti.

1. Už patikrinimus vietoje atsakingas 
grupes sudaro valstybių narių paskirti 
ekspertai ir Komisijos pareigūnai. 
Valstybių narių ekspertai negali dalyvauti 
patikrinime vietoje, atliekamame toje 
valstybėje narėje, kurioje jie įdarbinti.

Or. en

Pakeitimas 12

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 paskiria 
ekspertus per vieną savaitę.
Kai rengiami nepaskelbti patikrinimai 
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vietoje, Komisija pakviečia valstybes nares 
paskirti ekspertus ne vėliau kaip likus 
dviems savaitėms iki numatytos 
patikrinimo vietoje datos. Valstybės narės 
paskiria ekspertus per 72 valandas.

Or. en

Pakeitimas 13

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 
kaip stebėtojai jų kompetencijos srityje 
atliekamuose patikrinimuose vietoje.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atliekant paskelbtus patikrinimus 
vietoje, vertinime gali dalyvauti ne daugiau 
kaip aštuoni asmenys (įskaitant 
stebėtojus), o nepaskelbtus patikrinimus 
vietoje – šeši asmenys.

3. Atliekant paskelbtus patikrinimus 
vietoje, vertinime gali dalyvauti ne daugiau 
kaip aštuoni valstybių narių paskirti 
ekspertai, o nepaskelbtus patikrinimus 
vietoje – šeši valstybių narių paskirti 
ekspertai. Jei valstybių narių paskirtų 
ekspertų skaičius viršija šias nustatytas 
ribas, Komisija, pasikonsultavusi su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis, skiria 
grupės narius remdamasi geografinės 
pusiausvyros ir ekspertų kompetencijų 
principais.

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atliekant paskelbtus patikrinimus
vietoje, valstybes nares, kurių ekspertai 
paskiriami pagal šio straipsnio 1 dalį, 
Komisija informuoja likus ne mažiau kaip 
keturioms savaitėms iki numatyto 
patikrinimo vietoje. Valstybės narės per 
vieną savaitę patvirtina, kad ekspertai gali 
dalyvauti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas
Tai įtraukta į 1 dalį.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atliekant nepaskelbtus patikrinimus 
vietoje, valstybes nares, kurių ekspertai 
paskiriami pagal šio straipsnio 1 dalį, 
Komisija informuoja likus ne mažiau kaip 
vienai savaitei iki numatyto patikrinimo 
vietoje. Valstybės narės per 48 val.
patvirtina, kad ekspertai gali dalyvauti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas
Tai įtraukta į 1 dalį.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neatsižvelgiant į 10 straipsnį, nepaskelbtus 
patikrinimus vietoje, per kuriuos 
vertinama, ar panaikinta vidaus sienų 
kontrolė, atliekančią grupę sudaro tik
Komisijos pareigūnai.

Neatsižvelgiant į 10 straipsnį, nepaskelbtus 
patikrinimus vietoje, per kuriuos 
vertinama, ar panaikinta vidaus sienų 
kontrolė, atliekančią grupę sudaro trys 
Komisijos pareigūnai ir trys valstybių 
narių ekspertai.

Or. en

Pagrindimas
Siekiant pabrėžti, kad vertinimo mechanizmas grindžiamas glaudaus Komisijos ir valstybių 
narių bendradarbiavimo principu, valstybių narių ekspertai taip pat turėtų dalyvauti 
patikrinimuose vietoje, susijusiuose su vidaus sienų kontrolės panaikinimu. Žr. 
10 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Pagalbos grupės

Jei nustatyta didelių trūkumų, kaip 
apibrėžta 13 straipsnio 7 dalyje, 
FRONTEX sudaro ekspertų grupę, kuri 
šešis mėnesius po didelių trūkumų 
nustatymo teikia pagalbą atitinkamai 
valstybei narei šalinant tuos trūkumus. 
Grupėje gali dalyvauti valstybių narių 
ekspertai.

Or. en

Pagrindimas
Dideli trūkumai, kurie gali turėti didelį poveikį bendram vienos ar daugiau valstybių narių 
saugumo lygiui, turi būti skubiai pašalinti, kad būtų atkurtas abipusis pasitikėjimas. 
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FRONTEX kaip specialiai ES agentūrai gali tekti svarbiausias vaidmuo teikiant pagalbą 
atitinkamai valstybei narei, kai šalinami tie trūkumai.

Pakeitimas 19

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, kurios galėtų lemti sienų 
kontrolės atnaujinimą, priimamas 
laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas
Jei valstybė narė, gavusi FRONTEX pagalbą, nepašalino tų trūkumų per šešis mėnesius, 
Komisija turėtų turėti galimybę bendradarbiaudama su iš valstybių narių atstovų sudarytu 
komitetu spręsti dėl tolesnių priemonių, įskaitant sankcijas.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda iš valstybių narių 
atstovų sudarytas komitetas, kuriam 
pirmininkauja Komisijos atstovas.

1. Komisijai padeda komitetas. Šis 
komitetas – tai komitetas, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

Or. en
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Pagrindimas
Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad būtų taikomos naujos komitologijos taisyklės pagal 
Lisabonos sutartį. 

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šią 
dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4, 7 
ir 8 straipsniai.

2. Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomas 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
5 straipsnis.

Or. en

Pagrindimas
Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad būtų taikomos naujos komitologijos taisyklės pagal 
Lisabonos sutartį. Siekiant užtikrinti tinkamą valstybių narių atstovų dalyvavimą, reikėtų 
pasirinkti Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnyje numatytą nagrinėjimo procedūrą. Šia 
procedūra užtikrinama, kad Komisijos pasiūlymams būtų pritariama kvalifikuota komiteto 
ekspertų dauguma. Priešingai, laikantis 4 straipsnyje numatytos patariamosios procedūros, 
Komisija gali priimti įgyvendinamąjį aktą net jei dauguma valstybių narių atstovų jam 
nepritaria.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo 
komiteto sprendimo, įsteigiančio Šengeno 
įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį 
komitetą (SCH/Com-ex (98) 26 def), II 
dalis „Įgyvendinimo komitetas Konvenciją 
jau taikančioms valstybėms“ panaikinama
praėjus metams po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo 
komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno 
įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį 
komitetą (SCH/Com-ex (98) 26 def),  
„Įgyvendinimo komitetas Konvenciją jau 
taikančioms valstybėms“ panaikinamas
praėjus metams po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas
Pranešėjo nuomone, turėtų būti vienodas vertinimo mechanizmas, grindžiamas šiuo  
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reglamentu. Todėl Vykdomojo komiteto sprendimas turėtų būti panaikintas – ne tik I, bet ir 
II dalis.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaudamasi šio reglamento 
nuostatomis Taryba gali nuspręsti atlikti 
stojimo aktuose, sudarytuose įsigaliojus 
šiam reglamentui, nurodytus Šengeno 
vertinimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas
Kadangi 1 straipsnio pakeitimu, t.y. 1 dalimi, jau siekiama įtraukti šalis kandidates į naująjį 
Šengeno vertinimo mechanizmą nuo pat pradžių, 20 straipsnis tampa nebeaktualus.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės

Šengeno erdvės sukūrimas 20 amžiaus devintojo dešimtmečio pabaigoje ir dešimtojo 
dešimtmečio pradžioje buvo vienas iš sėkmingiausių Europos istorijos įvykių. Ši erdvė 
išsiskiria tuo, kad panaikinta jai priklausančių šalių bendrų sienų kontrolė ir joje įgyvendinta 
judėjimo laisvė. Tuo pat metu įgyvendintos įvairios kompensacinės priemonės, visų pirma 
sustiprinta išorės sienų kontrolė, policijos, muitinių ir teisminis bendradarbiavimas, sukurta 
Šengeno informacinė sistema ir kt.

Norint panaikinti vidinių sienų kontrolę reikia, kad valstybės narės visiškai pasitikėtų viena 
kitos gebėjimu visapusiškai įgyvendinti priemones, kuriomis sudaromos sąlygos kontrolei 
panaikinti. Iš tikrųjų Šengeno erdvės saugumas priklauso nuo valstybių narių griežtai ir 
veiksmingai vykdomos savo išorės sienų kontrolės ir nuo greito ir kokybiško keitimosi 
informacija naudojantis Šengeno informacine sistema. Bet kurio iš šių elementų silpnumas ar 
netinkamas funkcionavimas kelia pavojų Europos Sąjungos saugumui ir Šengeno erdvės 
veiksmingumui.

1998 m. įsteigtas nuolatinis komitetas, kuris turėjo vertinti valstybes nares dviem skirtingais 
etapais:

- taikymo etapu komitetas turėjo patikrinti, ar įvykdytos visos išankstinės Šengeno 
acquis taikymo sąlygos, kad galima būtų panaikinti sienų kontrolę;

- įgyvendinimo etapu įvertinant, kaip valstybės narės taiko Šengeno acquis, turėjo būti 
palaikomas ir stiprinamas tarpusavio pasitikėjimas, parodytas panaikinus vidinių sienų 
kontrolę. 

1999 m. įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai ir Šengeno acquis integravus Europos Sąjungoje, 
nuolatinio komiteto pavadinimas pakeistas ir imta jį vadinti Šengeno acquis įvertinimo darbo 
grupe (SCH-EVAL). Vis dėlto jos įgaliojimai liko nepakeisti ir buvo išlaikytas jos 
tarpvyriausybinis pobūdis.

Pagal Hagos programą Komisija buvo paraginta pateikti pasiūlymą papildyti esamą Šengeno 
vertinimo mechanizmą ir pašalinti nustatytus jo trūkumus. 2009 m. kovo mėn. Komisija 
pateikė du pasiūlymus dėl Tarybos reglamento ir Tarybos sprendimo, kuriais nustatoma 
teisinė vieno bendro vertinimo mechanizmo, skirto patikrinti ir stebėti, ar tinkamai taikomas 
Šengeno acquis, sistema. Tarybos reglamente aptariama veikla, susijusi su Šengeno acquis
laisvo judėjimo ir sienų kontrolės elementais. Tarybos sprendime aptariamos kontrolės 
priemonės, kuriomis kompensuojama panaikinta vidaus sienų kontrolė.

Be to, pasiūlymais siekta reaguoti į teisinę padėtį, kuri pasikeitė Šengeno acquis integravus į 
Europos Sąjungos sistemą, kai kiekvienai acquis nuostatai suteiktas teisinis pagrindas pagal 
pirmąjį arba trečiąjį ramstį. 

Dėl tų dviejų pasiūlymų konsultuotasi su Europos Parlamentu ir, remdamasis Parlamento 
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Teisės tarnybos nuomone dėl patikrinimo, ar Komisijos parinktas teisinis pagrindas yra 
tinkamiausias, Parlamentas priėjo prie išvados, kad siekiant priimti šį pasiūlymą dėl 
reglamento turėjo būti pasirinkta bendro sprendimo procedūra. Atsižvelgiant į tai, kad abu 
pasiūlymai turėjo tokių pačių trūkumų ir, teisės požiūriu, yra dvi vienos monetos pusės, t.y. 
sukuriama viena bendra Šengeno acquis vertinimo sistema, juos reikėjo traktuoti kaip vieną 
paketą. 2009 m. spalio mėn. Europos Parlamentas atmetė abu pasiūlymus ir paragino 
Komisiją juos atsiimti ir pateikti naujus iš esmės pataisytus pasiūlymus, laikantis bendro 
sprendimo procedūros ir atsižvelgiant į įsigaliojusią Lisabonos sutartį.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, pasiūlymas pagal trečiąjį ramstį tapo nebeaktualus ir atsiimtas 
2009 m. gruodžio mėn. bendruoju komunikatu.  Kartu atsiimtas ir antrasis pasiūlymas 
(pirmojo ramsčio reglamentas).

Naujojo pasiūlymo apimtis

2010 m. lapkričio mėn. pateiktas naujas vienas bendras pasiūlymas, kuriuo siekiama nustatyti 
vertinimo, ar Šengeno acquis tinkamai taikomas, teisinę sistemą. Šiuo vertinimo mechanizmu 
siekiama palaikyti valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą viena kitos gebėjimais veiksmingai 
taikyti  priemones, kuriomis sudaromos sąlygos išlaikyti erdvę be vidaus sienų. 

Siūloma teisėkūros procedūra – bendro sprendimo procedūra, Europos Parlamentui 
visapusiškai dalyvaujant, kai sprendžiami teisingumo ir vidaus reikalų klausimai. Kad būtų 
užtikrintas didesnis skaidrumas, siūloma, kad Tarybai ir Europos Parlamentui būtų reguliariai 
teikiamos atlikto vertinimo, vertinimo išvadų ir atitinkamų valstybių narių taikytų tolesnių 
priemonių ataskaitos.

Be to, pasiūlymu siekiama veiksmingesnio Šengeno acquis vertinimo mechanizmo, 
užtikrinant skaidrų, veiksmingą ir nuoseklų Šengeno acquis įgyvendinimą.

Šis naujas vertinimo mechanizmas turėtų būti grindžiamas klausimynais ir patikrinimais 
vietoje, tiek paskelbtais, tiek nepaskelbtais, ir organizuojamas etapais. Turėtų būti penkerių 
metų daugiametė programa (kiekviena valstybė narė turėtų būti vertinama bent vieną kartą per 
penkerių metų laikotarpį) ir šalių, kurios turėtų būti vertinamos, sąrašas (parengiamasis 
etapas).  Programos projektas turėtų būti patvirtintas laikantis komitologijos procedūros. 

Tas pats turėtų būti taikoma ir metinei programai, kuri turėtų būti grindžiama FRONTEX 
atliktu rizikos analizės vertinimu. Šioje programoje turėtų būti numatyti šalių vertinimai, kurie 
turėtų būti atlikti, pateikiant išankstinį perspėjimą arba be jo (šiuo atveju valstybių narių 
sąrašas turėtų būti konfidencialus).
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Pranešėjo nuomonė

Pranešėjas sveikina Komisiją, kad ji pateikė šį naują pasiūlymą, kuriame ne tik atsižvelgiama 
į anksčiau išsakytą Parlamento kritiką, bet ir tikrai pagrįstai pateikiamas teisinis pagrindas  
(SESV 77 straipsnio 2 dalies e punktas), pagal kurį turi būti laikomasi bendro sprendimo 
procedūros (įprastos teisėkūros procedūros).

Naujasis Šengeno vertinimo mechanizmas turi būti nustatytas laikantis tokių principų:

– jis turėtų labiau atitikti Bendrijos interesus (ir būti pagrįstas Europos metodu ir Bendrijos 
institucijų įtraukimu, priešingai grynai tarpvyriausybiniam metodui);

– jis turėtų būti skaidresnis (ir todėl turėtų būti nustatytas įpareigojimas informuoti Tarybą ir 
Parlamentą apie patikrinimų vietoje rezultatus ir Komisijos rekomendacijas bei jų 
įgyvendinimą);

– jis turėtų paskatinti didesnį bendradarbiavimą (padėti palaikyti Komisijos ir valstybių narių 
dalyvavimo veiklos pusiausvyrą, sudarant sąlygas Europos ir nacionaliniams ekspertams 
visapusiškai dalyvauti procese);

– jis turėtų padėti veiksmingiau naudoti išteklius (įtraukiant FRONTEX ir pasinaudojant jos 
patirtimi ir rizikos analizėmis);

– jis turėtų būti veiksmingesnis (grupės turėtų būti ne tokios biurokratinės);

– jis turėtų padėti užtikrinti didesnį uolumą (sudarydamas sąlygas tiksliam vertinimui, kokiu 
lygiu laikomasi Šengeno taisyklių, ir skubiems koreguojamiesiems veiksmams, kad būtų 
išsklaidytas bet koks nebaudžiamumo įspūdis). 

Pranešėjas nepritaria „dvigubais standartais“ grindžiamai sistemai, kuri būtų labai griežta 
šalims kandidatėms ir labai švelni šalims, kurios jau priklauso Šengeno erdvei. Todėl jis 
mano, kad taisyklės turi būti nekintamai tokios pačios ir kad vertinimo sistema turi būti 
grindžiama nuostata, jog taisyklių turi būti laikomasi visą laiką, o ne tik įstojimo metu. Todėl 
nėra prasmės taikyti skirtingus narėms ir kandidatėms kriterijus ir vertinimo sistemas.

Pranešėjas norėtų dar kartą atkreipti dėmesį į tai, koks svarbus tarpusavio pasitikėjimas, nes 
jis yra visos Šengeno sistemos pamatas.

Pranešėjas siekia užtikrinti, kad Jungtinė Karalystė ir Airija galėtų iš dalies dalyvauti, nes taip 
bus galima jas įvertinti policijos bendradarbiavimo, SIS/SIRENE operacijų ir duomenų 
apsaugos srityse.


