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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 kuriuo iš dalies keičiami 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, 
reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų 
kodeksas), ir Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo
(COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011)0118),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
77 straipsnio 1 bei 2 dalis, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-
0070/2011),

– 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 
(A7-0000/2012),

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 – iš dalies keičiantis aktas
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 

(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 
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turi būti nustatytos bendros išorės sienų 
kontrolės standartų ir procedūrų taisyklės.

atsižvelgiant į konkrečius ir 
neproporcingus sunkumus, kai kurių 
valstybių narių patirtus prie išorės sienų, 
turi būti nustatytos bendros išorės sienų 
kontrolės standartų ir procedūrų taisyklės.
Nustatytos taisyklės turėtų būti pagrįstos 
valstybių narių tarpusavio solidarumo 
principu.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Laisvas asmenų judėjimas Šengeno 
erdvėje yra vienas didžiausių Europos 
integracijos pasiekimų ir Šengeno acquis 
padarė teigiamą poveikį šimtams 
tūkstančių Europos piliečių tiek 
supaprastinamas sienos kirtimą, tiek 
skatindamas ekonomiką. Laisvas asmenų 
judėjimas yra pagrindinė teisė ir Sąjungos 
pilietybės ramstis, kurio įgyvendinimo 
sąlygos numatytos sutartyse ir 2004 m. 
balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje1.
_________________
1 OL L 158, 2004 4 30, p. 77.

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Norint panaikinti vidaus sienų 
kontrolę reikia, kad valstybės narės 
visiškai pasitikėtų viena kitos pajėgumu 
visapusiškai įgyvendinti papildomas 
priemones, kuriomis sudaromos sąlygos 
šiai kontrolei panaikinti.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Šengeno erdvės sukūrimas apibrėžė 
bendras išorės sienas, atsakomybę už jų 
apsaugą, kurią valstybės narės dalinasi 
taikydamos solidarumo ir teisingo 
atsakomybės pasidalijimo principus, 
nustatytus Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 80 straipsnyje. Šengeno erdvės 
valdymo sustiprinimas padeda užtikrinti, 
kad kiekviena valstybė narė galėtų 
veiksmingai kontroliuoti savo išorės sienų 
dalį ir sutvirtina pasitikėjimą Sąjungos 
migracijos valdymo sistemos 
veiksmingumu.

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Per ketverius jo praktinio taikymo 
metus išaiškėjo poreikis padaryti keletą 
nedidelių techninių dalinių pakeitimų 
remiantis valstybių narių ir Komisijos 
praktine Šengeno sienų kodekso taikymo 
patirtimi, įskaitant Šengeno vertinimo 
rezultatus ir valstybių narių pateiktus 
pranešimus ir prašymus.

(3) Per ketverius jo praktinio taikymo 
metus išaiškėjo poreikis padaryti keletą 
nedidelių techninių dalinių pakeitimų 
remiantis valstybių narių ir Komisijos 
praktine Šengeno sienų kodekso taikymo 
patirtimi, įskaitant Šengeno vertinimo 
rezultatus, valstybių narių pateiktus 
pranešimus ir prašymus, taip pat 
teisėkūros procedūra priimamų aktų 
iniciatyvas ir Sąjungos pirminės bei 
antrinės teisės raidą ir poreikį paaiškinti 
bei veiksmingiau suplanuoti esminius 
techninio pobūdžio elementus.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Patvirtinus 2011 m. spalio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 1168/2011, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
2007/2004, įsteigiantis Europos 
operatyvaus bendradarbiavimo prie 
Europos Sąjungos valstybių narių išorės 
sienų valdymo agentūrą1 (FRONTEX) 
patobulintas išorės sienų integruotas 
valdymas ir dar labiau sustiprintas 
agentūros vaidmuo vadovaujantis 
Sąjungos tikslu rengti politiką siekiant 
palaipsniui pritaikyti integruoto sienų 
valdymo nuostatas.
______________
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1 OL L 304, 2011 11 22, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
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 Šengeno erdvės sienų 
kodekso nuostatas 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.

Or. en

Pagrindimas

Techninis pakeitimas: pasiūlymo tekste anglų kalba praleistas žodis.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
2 straipsnio 4 a punktas (naujas)



PE478.678v01-00 10/31 PR\888469LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

"4a „vidaus krovinių vežimo susisiekimas 
– krovinių vežimo susisiekimas tarp dviejų 
arba daugiau uostų, esančių valstybių narių 
teritorijoje, neįplaukiant į jokius uostus, 
esančius už valstybių narių teritorijos 
ribų;“;

„4a. „vidaus krovinių vežimo susisiekimas 
– krovinių vežimo susisiekimas tarp dviejų 
arba daugiau uostų, esančių valstybių narių 
teritorijoje, neįplaukiant į jokius uostus, 
esančius už valstybių narių teritorijos ribų,
ir vežant prekes pagal iš anksto nustatytą 
tvarkaraštį;“;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto g a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
2 straipsnio 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) įterpiamas šis 8a punktas:
„8a. bendras sienos perėjimo punktas –
bet koks sienos perėjimo punktas, esantis 
arba valstybės narės teritorijoje, arba 
trečiosios šalies teritorijoje, kuriame 
valstybės narės sienos apsaugos 
pareigūnai ir trečiosios šalies sienos 
apsaugos pareigūnai, laikydamiesi savo 
šalies teisės aktų ir vykdydami dvišalį 
susitarimą, tikrina atvykimą ir 
išvykimą;“;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto h a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
2 straipsnio 18 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) įterpiamas šis 18a punktas:
„18a. jūroje esančiuose įrenginiuose 
dirbantis darbuotojas – asmuo, kuris 
dirba jūroje esančiuose įrenginiuose, 
esančiuose ne teritoriniuose vandenyse, 
tačiau vandenyse, pagal tarptautinę jūrų 
teisę priklausančiuose valstybių narių 
išskirtinėms jūrų ekonominėms zonoms, ir 
kuris nuolat jūra arba oru grįžta į 
valstybės narės teritoriją;“; 

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto h b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
2 straipsnio 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) įterpiamas šis 19a punktas:
„19a. vienas mėnuo yra 30 dienų.“;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
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 

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 
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pagal nacionalinę teisę, ir tai neprieštarauja 
valstybių narių viešosios tvarkos ir vidaus 
saugumo interesams. Dvišaliuose 
susitarimuose valstybės narės gali nustatyti 
konkrečią tvarką;

pagal nacionalinę teisę, ir tai neprieštarauja 
valstybių narių viešosios tvarkos ir vidaus 
saugumo interesams. Dvišaliuose 
susitarimuose valstybės narės gali nustatyti 
konkrečią tvarką; Apie šias išimtis 
Komisijai pranešama pagal 34 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
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 
nenumatytais nepaprastosios padėties 
atvejais laikantis tarptautinės ir Sąjungos 
teisės pagrindinių teisių srityje.“

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
5 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Numatomam buvimui valstybių narių 
teritorijoje, kurio bendra trukmė neviršija 
trijų mėnesių per bet kurį šešių mėnesių 
laikotarpį nuo pirmo atvykimo į valstybių 
narių teritoriją dienos, trečiųjų šalių 
piliečių atvykimo sąlygos yra tokios:

„1. „Numatomam buvimui valstybių narių 
teritorijoje, kurio bendra trukmė neviršija
90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, 
kuris skaičiuojamas per paskutines 180 
dienų iki kiekvienos buvimo dienos, 
trečiųjų šalių piliečių atvykimo sąlygos yra 
tokios:

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įterpiamas šis 1a straipsnis:
„1a. Siekiant įgyvendinti 1 dalį atvykimo 
diena skaičiuojama kaip pirma buvimo 
valstybių narių teritorijoje diena, o 
išvykimo diena skaičiuojama kaip 
paskutinė buvimo valstybių narių 
teritorijoje diena.“

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) 6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:
„1. Sienos apsaugos pareigūnai, 
vykdydami jiems pavestas pareigas, 
visapusiškai gerbia žmogiškąjį orumą ir 
pagrindines teises. Itin daug dėmesio 
skiriama atvejais, susijusiais su ypač 
pažeidžiamais asmenimis.“

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
7 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„5. 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

Šio straipsnio tekstas suderintas su Grąžinimo direktyvos 2008/115/EB, kurią patvirtino 
Parlamentas, nuostatomis siekiant suderinti ir išsaugoti vienodą trečiųjų šalių piliečių teisę 
gauti informaciją, numatytą įvairiuose ES teisės aktuose, susijusiuose su trečiųjų šalių 
piliečiais, esančiais valstybėse narėse.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
9 straipsnio 2 dalies a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

"2. a) Asmenys, kurie pagal Sąjungos 
teisę naudojasi laisvo judėjimo teise, turi 
teisę naudotis juostomis, pažymėtomis III 
priedo A dalyje nurodytu ženklu („ES, 
EEE, CH“). Jie taip pat gali naudotis 
juostomis, pažymėtomis III priedo B1 
dalyje nurodytu ženklu („bevizis režimas“) 
ir B2 dalyje nurodytu ženklu („visi pasai“).

"2. a) Asmenys, kurie pagal Sąjungos teisę 
naudojasi laisvo judėjimo teise, turi teisę 
naudotis juostomis, pažymėtomis III priedo 
A dalyje nurodytu ženklu („ES, EEE, 
CH“). Jie taip pat gali naudotis juostomis, 
pažymėtomis III priedo B1 dalyje nurodytu 
ženklu („be vizų“) ir B2 dalyje nurodytu 
ženklu („visi pasai“).

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
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 („be vizų“). Jie taip 
pat gali naudotis juostomis, pažymėtomis 
šio reglamento III priedo B2 dalyje 
nurodytu ženklu („visi pasai“).

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
9 straipsnio 2 dalies b punkto trečia pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali, bet neprivalo įrengti 
atskiras juostas, pažymėtų III priedo B1 
dalyje nurodytu ženklu („bevizis režimas“). 
Vadovaudamosi praktiniais poreikiais jos 
nusprendžia, ar įrenginės tokias juostas ir 
kuriuose sienų perėjimo punktuose tą 
darys.“

Valstybės narės neprivalo įrengti atskirų 
juostų, pažymėtų III priedo B1 dalyje 
nurodytu ženklu („be vizų“). 
Vadovaudamosi praktiniais poreikiais jos 
nusprendžia, ar įrenginės tokias juostas ir 
kuriuose sienų perėjimo punktuose tą 
darys.“

Or. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Išbraukiama 9 straipsnio 5 dalis.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
10 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) Antraštinė dalis pakeičiama taip:
„Kelionės dokumentų antspaudavimas“

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
10 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 3 dalies 1 pastraipa papildoma šiuo h 
punktu:
„(ga) pasienio gyventojų, turinčių vietinio 
eismo per sieną leidimus pagal 2006 m. 
gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1931/2006, 
nustatančio vietinio eismo per valstybių 
narių išorės sausumos sienas taisykles ir 
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iš dalies keičiančio Šengeno konvencijos 
nuostatas, 6 straipsnį ir vykdant 
atitinkamus dvišalius susitarimus, 
kelionės dokumentai.“
_______________
1  OL L 405, 2006 12 30, p. 1. 

Or. en

Pagrindimas

Sistemiškai aiškinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1931/2006 4 
straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 2 dalį matyti, kad tų asmenų, kuriems taikoma speciali 
vietinio eismo per sieną tvarka, kaip tai nustatyta minėtame reglamente, pasai neturi būti 
žymimi atvykimo ir išvykimo spaudu, kai jie atvyksta į Šengeno erdvę arba iš jos išvyksta. 
Pasienio gyventojams 4 ir 6 straipsnių nuostatose nustatyta išimtis nuo pareigos 
atsirandančios pagal šį reglamentą kaip tai aiškiai nurodyta minėtojo reglamento 
aiškinamosios dalies 3 pastraipoje. Atsižvelgiant į šio reglamento pakeitimus reikia suderinti 
abu reglamentus.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punkto b b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) 3 dalies antra pastraipa pakeičiama 
taip:
„Išimties tvarka trečiosios šalies piliečio 
prašymu žymėjimo atvykimo arba 
išvykimo spaudo gali būti atsisakyta, jei 
jo įdėjimas galėtų tam asmeniui sukelti 
didelių sunkumų. Tokiu atveju 
atvykimas arba išvykimas 
užregistruojamas atskirame lape, 
nurodant vardą bei pavardę ir paso 
numerį. Šis lapas duodamas trečiosios 
šalies piliečiui. Valstybės narės 
kompetentingos institucijos saugo šių 
išimtinių atvejų statistiką ir ją teikia 
Komisijai.“

Or. en
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jeigu 1 dalyje nurodyta prielaida 
nepaneigiama, trečiosios šalies pilietis gali 
būti grąžintas pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2008/115/EB.

„3. Jeigu 1 dalyje nurodyta prielaida 
nepaneigiama, trečiosios šalies pilietis gali 
būti grąžintas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai 
esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo 
standartų ir tvarkos valstybėse narėse ir 
šią direktyvą įgyvendinančius 
nacionalinius teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) 12 straipsnyje įterpiama ši 4a dalis:
„4a. Valstybės narės informuoja Europos 
Parlamentą, Tarybą ir Komisiją, jeigu 
vykdant sienų stebėjimą pastebėta, kad 
išaugo neleistinų sienos kirtimų skaičius 
ir (arba) nusikalstamumo, tiesiogiai 
susijusio su trečiosios šalies veikimu arba 
neveikimu, lygis. Kompetentingos 
institucijos atsižvelgia į šią informaciją 
svarstydamos klausimą dėl ribojančių 
priemonių pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 215 straipsnį.“

Or. en
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
15 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) 15 straipsnio 1 dalyje po pirmos 
pastraipos įrašoma tokia pastraipa:
„Sienos apsaugos pareigūnai, užtikrina, 
kad asmuo, norintis pateikti tarptautinės 
apsaugos prašymą, turėtų tikrą galimybę 
šį prašymą pateikti kuo skubiau, taip pat 
vykdydami savo pareigas visiškai laikosi 
atitinkamų Sąjungos teisės aktų, įskaitant 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartiją, ir atitinkamų tarptautinės teisės 
normų, įskaitant 1951 m. liepos 28 d. 
Ženevoje priimtą Konvenciją dėl 
pabėgėlių statuso (Ženevos konvencija).

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
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 

„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 
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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, 
ypač tų, kurios būtinos jų užduotims 
atlikti.“

mokymo programą įtraukti specialieji 
mokymai, kaip atpažinti kritines situacijas, 
į kurias patenka pažeidžiami asmenys, 
pavyzdžiui, nelydimi nepilnamečiai ir 
prekybos žmonėmis aukos, ir kaip šiais 
atvejais elgtis. Valstybės narės su 
FRONTEX pagalba skatina sienos 
apsaugos pareigūnus mokytis kalbų, kurios 
būtinos jų užduotims atlikti, ir užtikrina, 
kad sienos apsaugos pareigūnai būtų 
mokomi apie pagrindines teises bendrai ir 
apie konkrečių pažeidžiamų asmenų 
grupių teises.“

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
19 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(g) gelbėjimo tarnybų, policijos ir
ugniagesių komandų darbuotojus;

„(g) gelbėjimo tarnybų, policijos,
ugniagesių komandų darbuotojus ir sienos 
apsaugos pareigūnus;

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
21 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 21 straipsnyje išbraukiamas d 
punktas.

(14) 21 straipsnio d punktas pakeičiamas 
taip:

„(d) valstybės narės galimybei teisės 
aktais nustatyti trečiosios šalies piliečių 
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prievolę pranešti apie savo buvimą 
valstybės narės teritorijoje pagal 
Šengeno konvencijos 22 straipsnio 
nuostatas.“

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
34 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) 34 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo 
ea punktu:
„(ea) išorės sienų kirtimo taisyklių išimtis, 
nustatytas 4 straipsnio 2 dalies a punkte;“

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
34 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) 34 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo 
eb punktu:
„(eb) 10 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
statistinius duomenis.“

Or. en
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
37 straipsnio pirmas sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Valstybės narės praneša Komisijai apie 
nacionalines nuostatas, susijusias su 21 
straipsnio c punktu, 4 straipsnio 3 dalyje 
nurodytas sankcijas ir dvišalius 
susitarimus, kuriuos galima sudaryti pagal 
šį reglamentą.“

„Valstybės narės praneša Komisijai apie 
nacionalines nuostatas, susijusias su 21 
straipsnio c ir d punktais, 4 straipsnio 3 
dalyje nurodytas sankcijas ir dvišalius 
susitarimus, kuriuos galima sudaryti pagal 
šį reglamentą.“

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 punktas
Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 22 straipsnis išbraukiamas; (2) 22 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1. Užsieniečiams, teisėtai atvykusiems į 
vienos iš Susitariančiųjų Šalių teritoriją, 
gali būti nustatytas reikalavimas pagal 
kiekvienos Susitariančiosios Šalies 
nustatytas sąlygas registruotis tos 
Susitariančiosios Šalies, į kurią atvyko, 
kompetentingose institucijose. Tokie 
užsieniečiai Susitariančiosios Šalies, į 
kurią jie atvyko, nuožiūra gali 
registruotis atvykę arba per tris dienas 
nuo atvykimo dienos.
2. Vienos iš Susitariančiųjų Šalių 
teritorijoje gyvenantiems užsieniečiams, 
atvykusiems į kitos Susitariančiosios 
Šalies teritoriją, gali būti nustatytas 
reikalavimas registruotis institucijose, 
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kaip nustatyta šio straipsnio 1 dalyje.
3. […].

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
III priedo B1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

DALIS B1. „Bevizis režimas“; „DALIS B1. Be vizų;“

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
VI priedo 1.1.4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įterpiamas 1.1.4. punktas: a) įterpiamas 1.1.4. punktas:

"1.1.4. Bendri sienos perėjimo punktai "1.1.4. Bendri sienos perėjimo punktai
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. Bendriems sienos perėjimo 
punktams taikomuose trečiųjų šalių 
nacionaliniuose teisės aktuose 
užtikrinama tokia pati teisinė apsauga, 
kokia nustatyta šią sritį reguliuojančiuose 
Sąjungos teisės aktuose. Visų pirma į 
šiuos susitarimuos įtraukiamos nuostatos:
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– reglamentuojančios abiejų šalių sienos 
apsaugos pareigūnų vykdomas užduotis ir 
taikomas priemones. Ypač reikia laikytis 
šių nuostatų vykdant procedūras, 
susijusias su asmens arba asmenų 
sulaikymu, turto areštu, galimybe 
pasinaudoti prieglobsčio valstybių narių 
teritorijoje procedūra ir asmenų, turinčių 
teisę laisvai judėti pagal Europos 
Sąjungos teisės aktus, galimybės atvykti į 
valstybės narės teritoriją užtikrinimu. Šios 
nuostatos įgyvendinamos ir valstybių 
narių, ir trečiųjų šalių teritorijose;
– užtikrinančios galimybę valstybių narių 
sienos apsaugos pareigūnams naudotis 
informacinėmis asmens duomenų 
tvarkymo sistemomis pagal 7 straipsnį ir 
leidžiančios numatyti technines bei 
organizacines saugumo priemones, kurių 
reikalaujama laikytis pagal Sąjungos 
teisės aktus siekiant apsaugoti asmens 
duomenis nuo netyčinio arba neteisėto 
sunaikinimo arba netyčinio praradimo, 
pakeitimo, neteisėto atskleidimo arba 
gavimo. Prieiga prie šių informacinių 
sistemų trečiųjų šalių sienos apsaugos 
pareigūnams draudžiama.

1.1.4.2. Bendri sienos perėjimo punktai 
valstybės narės teritorijoje. Į dvišalius 
susitarimus, kuriais valstybės narės 
teritorijoje steigiami bendri sienos 
perėjimo punktai, įtraukiamas leidimas 
trečiosios šalies sienos apsaugos 
pareigūnams vykdyti savo užduotis 
valstybėje narėje, laikantis šių principų:

1.1.4.2. Bendri sienos perėjimo punktai 
gali būti valstybės narės teritorijoje arba 
trečiosios šalies teritorijoje.

(a) Tarptautinė apsauga. Trečiosios šalies 
piliečiui, prašančiam tarptautinės 
apsaugos valstybės narės teritorijoje, 
sudaromos sąlygos pasinaudoti 
atitinkamomis valstybės narės 
procedūromis net jeigu trečiosios šalies 
pilietis išvykdamas bendrame sienos 
perėjimo punkte dar nebuvo patikrintas 
trečiosios šalies sienos apsaugos 
pareigūnų, kurie yra bendrame sienos 
perėjimo punkte.
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(b) Asmens suėmimas arba turto areštas. 
Jeigu trečiosios šalies sienos apsaugos 
pareigūnams tampa žinomi faktai, 
pateisinantys asmens suėmimą, apsaugos 
asmeniui skyrimą arba turto areštą, jie 
informuoja valstybės narės valdžios 
institucijas apie šiuos faktus, o valstybės 
narės valdžios institucijos užtikrina 
tinkamus vėlesnius veiksmus pagal 
nacionalinę, ES ir tarptautinę teisę, 
neatsižvelgdamos į atitinkamo asmens 
pilietybę
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.

(c) Į ES teritoriją atvykstantys asmenys, 
kurie naudojasi laisvo judėjimo teise 
pagal Sąjungos teisę. Trečiosios šalies 
sienos apsaugos pareigūnai nekliudo 
patekti į ES teritoriją asmenims, kurie 
naudojasi laisvo judėjimo teise pagal 
Sąjungos teisę. Jeigu yra priežasčių, 
pateisinančių draudimą išvykti iš 
atitinkamos trečiosios šalies, trečiosios 
šalies sienos apsaugos pareigūnai 
informuoja valstybės narės valdžios 
institucijas apie šias priežastis, o valstybės 
narės valdžios institucijos užtikrina 
tinkamus vėlesnius veiksmus pagal 
nacionalinės, ES ir tarptautinės teisės 
aktus.
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 
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trečiojoje šalyje, laikantis Šengeno sienų 
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. 
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.

1.1.4.3. Prieš sudarydamos ar iš dalies 
keisdamos bet kokį dvišalį susitarimą dėl 
bendrų sienos perėjimo punktų su 
kaimynine trečiąja šalimi, atitinkamos 
valstybės narės konsultuojasi su Komisija 
dėl susitarimo suderinamumo su 
atitinkamais Sąjungos teisės aktais ir 
gauna jos išankstinę palankią nuomonę.
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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.“

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
VI priedo 1.2.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

"1.2.1. Tikrinami traukinių keleiviai ir 
geležinkelio darbuotojai išorės sienas 
kertančiuose traukiniuose, įskaitant 
prekinius ar tuščius traukinius. Valstybės 
narės gali sudaryti dvišalius susitarimus dėl 
tokių patikrinimų atlikimo būdų pagal 
1.1.4. punkte nustatytus principus. Tokie 
patikrinimai gali vykti vienu iš šių būdų:

"1.2.1. Tikrinami traukinių keleiviai ir 
geležinkelio darbuotojai išorės sienas 
kertančiuose traukiniuose, įskaitant 
prekinius ar tuščius traukinius. Valstybės 
narės gali sudaryti dvišalius susitarimus, 
kaip atlikti šiuos tikrinimus. Tokie 
patikrinimai gali vykti vienu iš šių būdų:

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
VI priedo 1.2.2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.2. Be to, siekiant palengvinti greitųjų 
keleivinių traukinių eismo srautus, 
valstybės narės, per kurias driekiasi tokių 

1.2.2. Be to, siekiant palengvinti greitųjų 
keleivinių traukinių eismo srautus, 
valstybės narės, per kurias driekiasi tokių 
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traukinių iš trečiųjų šalių maršrutas, taip 
pat gali nuspręsti bendru sutarimu su 
atitinkamomis trečiosiomis šalimis, pagal 
1.1.4. punkte nustatytus principus,
vykdyti asmenų patikrinimus traukiniuose 
iš trečiųjų šalių vienu iš šių būdu:

traukinių iš trečiųjų šalių maršrutas, taip 
pat gali nuspręsti bendru sutarimu su 
atitinkamomis trečiosiomis šalimis vykdyti 
asmenų patikrinimus traukiniuose iš 
trečiųjų šalių vienu iš šių būdu:

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 4 punkto a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
VI priedo 3.1.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 3.1.1 punkte po pirmo sakinio 
įterpiamas toks sakinys:
„Išimtiniais atvejais patikrinimai taip pat 
gali būti vykdomi, laivui plaukiant 
susijusios valstybės narės teritorinėje 
jūroje, kaip tai nustatyta Jungtinių Tautų 
jūrų teisės konvencijoje.“ 

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
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.
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Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
priedo 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
VII priedo 7 punkto pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

"7. Gelbėjimo tarnybos, policija ir
ugniagesių komandos 

"7. Gelbėjimo tarnybos, policija,
ugniagesių komandos ir sienos apsaugos 
pareigūnai;

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
priedo 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
VII priedo 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gelbėjimo tarnybų, policijos ir ugniagesių 
komandų, veikiančių esant nepaprastajai 
padėčiai, atvykimo ir išvykimo tvarka 
nustatoma nacionalinės teisės aktais ir, kai 
taikoma, dvišaliais susitarimais. Šia tvarka 
gali būti nustatyta nuostatų, kuriomis 
leidžiama nukrypti nuo 4, 5 ir 7 straipsnių.

Gelbėjimo tarnybų, policijos, ugniagesių 
komandų ir sienos apsaugos pareigūnų, 
veikiančių esant nepaprastajai padėčiai, 
atvykimo ir išvykimo tvarka nustatoma 
nacionalinės teisės aktais ir, kai taikoma, 
dvišaliais susitarimais. Šia tvarka gali būti 
nustatyta nuostatų, kuriomis leidžiama 
nukrypti nuo 4, 5 ir 7 straipsnių.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Tai, kad devinto dešimtmečio pabaigoje buvo sukurta Šengeno erdvė, yra vienas didžiausių 
Europos pasiekimų. 1985 m. birželio 14 d. sudarytas Šengeno susitarimas lėmė tai, jog buvo 
panaikinta Šengeno erdvei priklausiančių šalių sisteminė vidaus sienų kontrolė ir užtikrintas 
laisvas asmenų judėjimas šioje erdvėje. Per šiuos 25-erius metus parengta sutartinė ir teisinė 
sistema, kuri išsivystė iš Europos Šengeno erdvės, dabar išdidžiai vadinama Šengeno acquis.
Šengeno erdvę pradžioje sudarė 5 narės, dabar – 25 šalys narės, greitai į ją bus integruotos 
Bulgarija ir Rumunija.

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, 
nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą 
(Šengeno sienų kodeksas) yra svarbus pasiekimas dedant teisines pastangas skatinti ir 
tobulinti Šengeno acquis.. Jis taikomas visiems asmenims, kertantiems Europos Sąjungos 
vidaus ar išorės sienas, ir reglamentuoja patikrinimų Šengeno erdvės sienų perėjimo 
punktuose standartus. Jo teisinė bazė sutelkia pagrindinį dėmesį į Sąjungos interesų apsaugą ir 
užtikrina ES piliečių ir kitų asmenų, turinčių tą pačią teisę, laisvą judėjimą, tačiau tuo pačiu 
saugo asmens teises ir ypač pažeidžiamų asmenų grupių, kuriems netaikoma teisė į judėjimo 
laisvę, teises.

Pagrindinis šio reglamento tikslas – pakeisti galiojančius teisės aktus, susijusius su kertančių 
sieną asmenų patikrinimais, ir pagerinti integruotą sienų valdymo politiką tobulinant išorės 
sienų kirtimo tvarką. 

Komisijos pasiūlymo taikymo sritis 

Komisijos pasiūlyme, kuris pateiktas labai tinkamu ir ES svarbiu laiku, siekiama, kad 
Šengeno sienų kodeksas taptų aiškesne ir išsamesne priemone.

Nors ir techninio pobūdžio, jis susijęs su taisyklių atnaujinimu ir teisiniais pokyčiais, 
įvykusiais nuo tada, kai buvo priimtas Reglamentas Nr. 562/2006 ir įsigaliojo Lisabonos 
sutartis.

Jame taip pat atsižvelgiama į valstybių narių praktinę patirtį taikant Šengeno sienų kodeksą.

Į Komisijos pasiūlymą taip pat įtraukti labai susiję Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. 
Šengeno susitarimo įgyvendinimo pakeitimai. 

Pranešėjo pozicija

Atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą ir į pastaruosius teisinius bei praktinius Šengeno 
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acquis pokyčius pranešėjas sutinka su Komisija dėl to, kad galiojantį Šengeno sienų kodeksą 
reikia iš dalies pakeisti. Labai svarbu išsaugoti nuostatą, kad valstybių narių vidaus sienų 
kontrolės panaikinimas labai susijęs su Šengeno erdvės išorės sienų veiksmingos kontrolės, 
geresnio bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo poreikiu. Ypač šiuo metu, kai prie ES 
išorės sienų įvyko daug nenumatytų įvykių (radikalūs politiniai pokyčiai Šiaurės Afrikoje), 
kurie labai paveikė migracijos į ES srautus. 

Atsižvelgdamas į tai pranešėjas siūlo pakeitimus, kurie pagerintų galiojančią teisinę bazę ir 
kurie paremti pagrindiniais dviem principais: pirma, tobulinti taisykles, kurios palengvina, 
supaprastina ir toliau plėtoja laisvą judėjimą Šengeno erdvėje, ir, antra, remti griežtą kontrolės 
ir saugumo tvarką prie valstybių narių teritorijos išorės sienų.

Pranešėjas taip pat sutinka, kad siekiant stiprinti Šengeno acquis labai svarbu, jog valstybės 
narės ir trečiosios šalys sudarytų dvišalius susitarimus dėl bendrų sienų perėjimo punktų. Šie 
susitarimai turėtų būti suderinami su Europos teise ir vertybėmis. Kaip matyti iš sudarytų 
susitarimų, pavyzdžiui, Ukrainos ir Lenkijos susitarimo arba Vengrijos ir Kroatijos 
susitarimo, jie gali atstoti priemones, gerinančias apsaugą ir asmenų, norinčių kirsti išorės 
sienas sienos perėjimo punktuose, patikrinimus.

Išorės sienų sustiprinimas sukurs teisinį tikrumą, sustiprins valstybių narių solidarumą ir 
toliau skatins ekonominį vystymąsi. Bet kuriuo atveju reiki pastebėti, kad teikiant šiuos 
pasiūlymus reikia tinkamai atsižvelgti į visų asmenų, atvykstančių arba bandančių atvykti į 
Šengeno erdvę, teises vadovaujantis Europos Sąjungos ilgalaike politine ir teisine tradicija. 
Pranešėjas taip pat mano, kad tais atvejais, kai įrodyta, jog trečiosios šalies veiksmai arba 
neveikimas sukėlė neramumų prie Šengeno erdvės išorės sienų, sienų stebėjimą vykdančios 
valstybės narės turėtų susirūpinti ir imtis veiksmų pagal SESV 215 straipsnį.

Rengdamas pakeitimus šiam pasiūlymui pranešėjas atsižvelgė ne tik į naujai įsigaliojusią 
Lisabonos sutartį ir į ES teisės aktus dėl žmogaus teisių apsaugos, bet ir į neseniai patvirtintus 
teisės aktus, pavyzdžiui, naujai priimtą Vizų kodeksą, Grąžinimo direktyvą ir paskutinius 
2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiančio Europos 
operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo 
agentūrą (FRONTEX), pakeitimus, kuriuose nustatomos naujos veiklos sritys siekiant 
pagerinti integruotą Sąjungos išorės sienų valdymą.

Taigi, šis pasiūlymas, nors ir techninio pobūdžio, turi pridėtinę vertę Šengeno acquis
vystimuisi. Jis duotų tiesioginę naudą ir plėtotų sienų kontrolę bei Šengeno erdvės valstybių 
tarpusavio pasitikėjimą ir solidarumą. Jo pagrindinė mintis visiškai aiški – nepaisant to, kad 
Europos Sąjunga išgyvena sunkų laikotarpį, ji toliau siekia įgyvendinti integracijos procesą ir 
lieka ištikima vertybėms, kurios užtikrina taiką, saugumą ir klestėjimą žemyne. Pranešėjas yra 
įsitikinęs, kad su sunkumais galima kovoti tik turint bendrus tikslus ir siekiai gali būti 
įgyvendinti tik bendradarbiaujant ir išlaikant solidarumą. 


