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PR_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 reglamento dėl EURODAC sistemos 
pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 
[.../...], [kuriuo sukuriami valstybės narės, atsakingos už vienoje iš valstybių narių 
trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės pateikto tarptautinės apsaugos 
prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai] ir dėl valstybių narių 
teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti 
duomenis su EURODAC sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (išdėstymas nauja 
redakcija)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012)0254),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 78 
straipsnio 2 dalies e punktą, 87 straipsnio 2 dalies a punktą ir 88 straipsnio 2 dalies a 
punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0148/2012),

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

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

– atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 20 d. Teisės reikalų komiteto laišką Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 
3 dalimi,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą 
(A7-0000/2012),

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 aktų nuostatų ir minėtų 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. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
                                               
1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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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
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarybos reglamento (ES) Nr. […/…],
[kuriuo sukuriami valstybės narės, 
atsakingos už vienoje iš valstybių narių 
trečiosios šalies piliečio arba asmens be 
pilietybės pateikto tarptautinės apsaugos 
prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai 
ir mechanizmai] taikymo tikslais reikia 
nustatyti tarptautinės apsaugos prašytojų ir 
asmenų, sulaikytų dėl neteisėto Bendrijos
išorės sienų kirtimo, tapatybę. Taip pat 
pageidautina, siekiant veiksmingai 
taikyti Tarybos reglamentą (ES) Nr.
[…/…], [kuriuo sukuriami valstybės narės, 
atsakingos už vienoje iš valstybių narių 
trečiosios šalies piliečio arba asmens be 
pilietybės pateikto tarptautinės apsaugos 
prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai 
ir mechanizmai], ir visų pirma jo 
18 straipsnio 1 dalies b ir d punktus, leisti 
kiekvienai valstybei narei patikrinti, ar jos 
teritorijoje nelegaliai esantis trečiosios 
šalies pilietis arba asmuo be pilietybės yra 
pateikęs prašymą suteikti tarptautinę 
apsaugą kitoje valstybėje narėje

(4) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. [.../...] [kuriuo 
sukuriami valstybės narės, atsakingos už 
vienoje iš valstybių narių trečiosios šalies 
piliečio arba asmens be pilietybės pateikto 
tarptautinės apsaugos prašymo 
nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir 
mechanizmai] taikymo tikslais reikia 
nustatyti tarptautinės apsaugos prašytojų ir 
asmenų, sulaikytų dėl neteisėto Sąjungos
išorės sienų kirtimo, tapatybę. Taip pat 
pageidautina, siekiant veiksmingai taikyti 
Reglamentą (ES) Nr. [.../..]. [kuriuo 
sukuriami valstybės narės, atsakingos už 
vienoje iš valstybių narių trečiosios šalies 
piliečio arba asmens be pilietybės pateikto 
tarptautinės apsaugos prašymo 
nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir 
mechanizmai] ir visų pirma jo 18 straipsnio 
1 dalies b ir d punktus, leisti kiekvienai 
valstybei narei patikrinti, ar jos teritorijoje 
nelegaliai esantis trečiosios šalies pilietis 
arba asmuo be pilietybės yra pateikęs 
prašymą suteikti tarptautinę apsaugą kitoje 
valstybėje narėje.
(Terminas „Bendrija“ visame tekste 
keičiamas terminu „Sąjunga“.)

Or. en

Pagrindimas

Tai techninis pakeitimas, kurio tikslas – suderinti tekstą su Lisabonos sutarties nuostatomis.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant visiems tarptautinės apsaugos 
prašytojams ir asmenims, kuriems ji buvo 
suteikta, užtikrinti vienodas sąlygas ir 
derėjimą su galiojančiu Sąjungos 
prieglobsčio acquis, visų pirma 2004 m.
balandžio 29 d. Tarybos direktyva dėl 
trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be 
pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar
asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė 
apsauga, jų statuso ir suteikiamos 
apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų
ir Reglamentu (ES) Nr. […/…], [kuriuo 
sukuriami valstybės narės, atsakingos už 
vienoje iš valstybių narių trečiosios šalies 
piliečio arba asmens be pilietybės pateikto 
tarptautinės apsaugos prašymo 
nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir 
mechanizmai], tikslinga išplėsti šio 
reglamento taikymo sritį ir į jį įtraukti 
papildomos apsaugos prašytojus ir 
asmenis, kuriems suteikta papildoma 
apsauga;

(14) siekiant visiems tarptautinės apsaugos 
prašytojams ir asmenims, kuriems ji buvo 
suteikta, užtikrinti vienodas sąlygas ir 
derėjimą su galiojančiu Sąjungos 
prieglobsčio acquis, visų pirma su 2011 m.
gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2011/95/EU dėl trečiųjų 
šalių piliečių ar asmenų be pilietybės 
priskyrimo prie tarptautinės apsaugos 
gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba 
papildomą apsaugą galintiems gauti
asmenims ir suteikiamos apsaugos 
pobūdžio reikalavimų ir Reglamentu (ES) 
Nr. [.../...] [kuriuo sukuriami valstybės 
narės, atsakingos už vienoje iš valstybių 
narių trečiosios šalies piliečio arba asmens 
be pilietybės pateikto tarptautinės apsaugos 
prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai 
ir mechanizmai], tikslinga išplėsti šio 
reglamento taikymo sritį ir jį įtraukti 
papildomos apsaugos prašytojus ir 
asmenis, kuriems suteikta papildoma 
apsauga.

_______________
1 OL L 337, 2011 12 20, p. 9.

Or. en

Pagrindimas

Tai techninis pakeitimas, kurio tikslas – suderinti tekstą su Priskyrimo direktyva.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) valstybės narės turėtų užtikrinti 
tinkamos kokybės pirštų atspaudų 
duomenų perdavimą, kad juos būtų 
galima lyginti naudojantis 
kompiuterizuota pirštų atspaudų 
atpažinimo sistema. Visos institucijos, 
turinčios prieigą prie EURODAC, turėtų 
investuoti į tinkamus mokymus ir būtiną 
technologinę įrangą. Institucijos, kurioms 
suteikta prieiga prie EURODAC, turėtų 
informuoti agentūrą apie konkrečius 
patiriamus sunkumus, susijusius su 
duomenų kokybe, kad būtų galima rasti 
sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo, o ypač jo 21 ir 
22 straipsniai, kuriais reglamentuojamas 
duomenų tvarkymo konfidencialumas ir 
saugumas, taikomi asmens duomenų 
tvarkymui, kurį Sąjungos institucijos, 
įstaigos ir agentūros atlieka taikydamos šį 
reglamentą. Vis dėlto reikėtų aiškiau 
apibrėžti kai kuriuos su atsakomybe už 
duomenų tvarkymą ir duomenų apsaugos 
priežiūra susijusius aspektus; 

(35) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo, o ypač jo 21 ir 
22 straipsniai, kuriais reglamentuojamas 
duomenų tvarkymo konfidencialumas ir 
saugumas, taikomi asmens duomenų 
tvarkymui, kurį Sąjungos institucijos, 
įstaigos ir agentūros atlieka taikydamos šį 
reglamentą. Vis dėlto reikėtų aiškiau 
apibrėžti kai kuriuos su atsakomybe už 
duomenų tvarkymą ir duomenų apsaugos 
priežiūra susijusius aspektus, turint 
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mintyje, kad duomenų apsauga yra 
pagrindinis veiksnys siekiant sėkmingos 
EORODAC veiklos ir kad duomenų 
saugumas, aukšta techninė kokybė ir 
konsultacijų teisėtumas yra būtini norint 
užtikrinti sklandų ir tinkamą EURODAC 
veikimą ir palengvinti Reglamento (ES) 
Nr. [.../...], [kuriuo sukuriami valstybės 
narės, atsakingos už vienoje iš valstybių 
narių trečiosios šalies piliečio arba 
asmens be pilietybės pateikto tarptautinės 
apsaugos prašymo nagrinėjimą, 
nustatymo kriterijai ir mechanizmai], 
taikymą. 

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) reikia reguliariai prižiūrėti ir įvertinti 
EURODAC veiklą; 

(37) reikia reguliariai prižiūrėti ir įvertinti 
EURODAC veiklą; Agentūra Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų 
pateikti centrinės sistemos veiklos metinę 
ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) „ tarptautinės apsaugos prašytojas“ –
tarptautinės apsaugos prašymą , apibrėžtą
Tarybos direktyvos 2004/83/EB
2 straipsnio g punkte, dėl kurio dar 
nepriimtas galutinis sprendimas 

b) „tarptautinės apsaugos prašytojas“ –
tarptautinės apsaugos prašymą, apibrėžtą 
Direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio
h punkte, dėl kurio dar nepriimtas galutinis 
sprendimas, pateikęs trečiosios šalies 
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pateikęs trečiosios šalies pilietis arba 
asmuo be pilietybės ;

pilietis arba asmuo be pilietybės;

Or. en

Pagrindimas

Tai techninis pakeitimas, kurio tikslas – suderinti tekstą su Priskyrimo prie tarptautinės 
apsaugos gavėjų direktyva.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) asmens, kuriam taikomas 14 straipsnis, 
atžvilgiu – valstybė narė, tokius duomenis 
perduodanti į centrinę sistemą ir gaunanti 
lyginimo rezultatus;

iii) asmens, kuriam taikomas 14 straipsnis, 
atžvilgiu – valstybė narė, asmens
duomenis  perduodanti į centrinę sistemą ir 
gaunanti lyginimo rezultatus;

Or. en

Pagrindimas

Terminologijos suderinimas.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) „atitiktis“ – centrinėje duomenų bazėje 
įrašytus pirštų atspaudų duomenis lyginant 
su valstybės narės dėl kokio nors asmens 
perduotais pirštų atspaudų 
duomenimis centrinėje sistemoje nustatyta 
atitiktis ar atitiktys , nepanaikinant
reikalavimo, kad valstybės narės 
nedelsdamos patikrintų lyginimo rezultatus 
pagal 18 straipsnio 4 dalį;

e) „atitiktis“ – kompiuterizuotoje
centrinėje pirštų atspaudų duomenų bazėje 
įrašytus pirštų atspaudų duomenis lyginant 
su valstybės narės dėl kokio nors asmens 
perduotais pirštų atspaudų duomenimis
centrinėje sistemoje nustatyta atitiktis ar 
atitiktys, nepažeidžiant reikalavimo, kad 
valstybės narės nedelsdamos patikrintų 
lyginimo rezultatus pagal 18 straipsnio 
4 dalį;



PR\913490LT.doc 11/24 PE450.875v03-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Tai techninis pakeitimas, kuriuo siekiama suderinti tekstą su į 3 straipsnio 1 dalies a punkte 
pateikta formuluote.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pirštų atspaudų ėmimo tvarka 
nustatoma ir taikoma remiantis atitinkamos 
valstybės narės vidaus praktika ir laikantis 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje, Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje 
bei Jungtinių Tautų vaiko teisių 
konvencijoje nustatytų garantijų. 

5. Pirštų atspaudų ėmimo tvarka 
nustatoma ir taikoma remiantis atitinkamos 
valstybės narės vidaus praktika ir laikantis 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje, Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje 
bei Jungtinių Tautų vaiko teisių 
konvencijoje nustatytų garantijų. 
Įgyvendindamos šį reglamentą valstybės 
narės pirmiausia atsižvelgia į vaiko 
interesus. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu reglamentas suderinamas su direktyva dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir 
panaikinimo tvarkos valstybėse narėse būtiniausių reikalavimų, kurioje nurodoma, kad 
įgyvendinant reglamentą pirmiausia turi būti atsižvelgiama į vaiko interesus. Taip pat ir 
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas savo 2008–2009 m. veiklos ataskaitoje 
atkreipė dėmesį į nustatyto amžiaus asmenų teises.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra atsakinga už EURODAC 
sistemos operacijų valdymą. Agentūra, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, užtikrina, kad, atsižvelgiant į 

1. Agentūra atsakinga už EURODAC 
sistemos operacijų valdymą. Agentūra, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, užtikrina, kad, atsižvelgiant į 
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sąnaudų ir naudos analizę, centrinei 
sistemai visada būtų naudojamos 
pažangiausios turimos technologijos.

sąnaudų ir naudos analizę, centrinei 
sistemai visada būtų naudojami geriausi 
turimi metodai.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „metodas“ aprėpia ir technologiją, ir įrenginio projektą, konstrukciją bei jo 
priežiūros ir naudojimo būdą, kaip siūloma ir 2009 m. vasario 18 d. pateiktoje Europos 
duomenų apsaugos pareigūno nuomonėje dėl sistemos EURODAC.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra parengia centrinės sistemos 
darbo kiekvieno mėnesio statistinius 
duomenis, visų pirma nurodydama:

1. Agentūra kas ketvirtį parengia centrinės 
sistemos darbo statistinius duomenis, visų 
pirma nurodydama:

Or. en

Pagrindimas

Mėnesiniai statistiniai duomenys pernelyg dažni ir dėl jų tik bus perkrautas agentūros ir juos 
gaunančių institucijų darbas ir esama rizikos, kad dėl to nebus tiksliai atspindėta veikla, apie 
kurią pateikiami duomenys.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pagal 18 straipsnio 1 ir 2 dalis pateiktų 
prašymų pažymėti duomenis arba 
pašalinti jų žymes skaičių;

f) pagal 18 straipsnio 1 dalį pažymėtų 
duomenų rinkinių skaičių;

Or. en
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Pagrindimas

Pagal 18 straipsnį valstybės narė žymi arba pašalina anksčiau pažymėtus atitinkamus 
duomenis. Statistiniuose duomenys turėtų būti nurodytas pažymėtų duomenų rinkinių, o ne 
prašymų pažymėti skaičius.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) su 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais 
asmenimis, kurių atžvilgiu pagal šio 
straipsnio b ir d punktus buvo užfiksuotos 
atitiktys, susijusių atitikčių skaičių.

g) su 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais 
asmenimis, kurių atžvilgiu pagal šio 
straipsnio b, c ir d punktus buvo 
užfiksuotos atitiktys, susijusių atitikčių 
skaičių.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienų metų pabaigoje statistiniai 
duomenys nustatomi kompiliuojant tų metų
mėnesinius duomenis, įskaitant asmenų, 
kurių atžvilgiu buvo nustatytos atitiktys 
pagal b, c ir d punktus, skaičių. Statistiniai 
duomenys skirstomi į grupes pagal atskiras 
valstybes nares.

2. Kiekvienų metų pabaigoje statistiniai 
duomenys nustatomi kompiliuojant tų metų
ketvirčio duomenis, įskaitant asmenų, 
kurių atžvilgiu buvo nustatytos atitiktys 
pagal b, c ir d punktus, skaičių. Statistiniai 
duomenys skirstomi į grupes pagal atskiras 
valstybes nares.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 11 pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirštų atspaudų rinkimas, perdavimas ir 
lyginimas

Duomenų apie pirštų atspaudus rinkimas, 
perdavimas ir lyginimas

Or. en

Pagrindimas

Techninis pakeitimas (formuluotės derinimas atsižvelgiant į 14 ir 17 straipsnių antraštes).

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
kai neįmanoma paimti prašytojo pirštų 
atspaudų dėl priemonių, kurių imtasi 
prašytojo arba visuomenės sveikatos 
apsaugai užtikrinti, valstybės narės 
prašytojo pirštų atspaudus paima ir 
persiunčia kuo skubiau, bet ne vėliau kaip 
per 48 valandas nuo tų priežasčių 
išnykimo.

2. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
kai neįmanoma paimti prašytojo pirštų 
atspaudų dėl priemonių, kurių imtasi
siekiant užtikrinti prašytojo sveikatą, 
apsaugoti visuomenės sveikatą arba dėl 
techninių priežasčių, valstybės narės
prašytojo pirštų atspaudus paima ir 
išsiunčia kuo skubiau, bet ne vėliau kaip 
per 48 valandas nuo tų priežasčių 
išnykimo.

Or. en

Pagrindimas

Techninės problemos gali įvykti bet kuriuo metu, todėl būtina jas įtraukti.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
kai tokio asmens pirštų atspaudų 
neįmanoma paimti dėl priemonių, kurių 
imtasi asmens arba visuomenės sveikatos 
apsaugai užtikrinti, atitinkama valstybė 
narė asmens pirštų atspaudus paima ir 
persiunčia per 2 dalyje nustatytą terminą 
nuo tų priežasčių išnykimo.

5. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
kai tokio asmens pirštų atspaudų 
neįmanoma paimti dėl priemonių, kurių 
imtasi siekiant užtikrinti asmens sveikatą, 
apsaugoti visuomenės sveikatą arba dėl 
techninių priežasčių, atitinkama valstybė 
narė asmens pirštų atspaudus paima ir 
išsiunčia per 2 dalyje nustatytą terminą nuo 
tų priežasčių išnykimo.

Or. en

Pagrindimas

Techninės problemos gali įvykti bet kuriuo metu, todėl būtina jas įtraukti.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prašymus palyginti duomenis su 
EURODAC sistemos duomenimis 
Europolas teikia neviršydamas savo 
kompetencijos ir kai to reikia jo užduotims 
pagal Europolo sprendimą vykdyti, taip pat 
specialios analizės arba bendro pobūdžio 
ir strateginės analizės tikslais.

1. Prašymus palyginti duomenis su 
EURODAC sistemos duomenimis 
Europolas teikia neviršydamas savo 
kompetencijos ir kai to reikia jo užduotims 
pagal Europolo sprendimą vykdyti.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas siūlomas siekiant suderinti tekstą su 20 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytais 
reikalavimais.



PE450.875v03-00 16/24 PR\913490LT.doc

LT

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) teisę susipažinti su duomenimis apie jį ir 
teisę prašyti ištaisyti neteisingus jo 
duomenis arba ištrinti neteisėtai apdorotus
jo duomenis, taip pat teisę gauti 
informaciją apie naudojimosi šiomis 
teisėmis tvarką, įskaitant 31 straipsnio 
1 dalyje nurodyto duomenų valdytojo ir 
nacionalinių priežiūros institucijų 
duomenis ryšiams .

e) teisę susipažinti su duomenimis apie jį ir 
teisę prašyti ištaisyti netikslius jo duomenis 
arba ištrinti neteisėtai tvarkomus jo 
duomenis, taip pat naudojimosi šiomis 
teisėmis tvarką, įskaitant 31 straipsnio 
1 dalyje nurodyto duomenų valdytojo ir 
nacionalinių priežiūros institucijų
kontaktinius duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Tikslas – paaiškinti, jog asmuo, kuriam taikomos šio reglamento nuostatos, turi būti 
informuojamas apie tai, kad jis turi teisę susipažinti su jam ar jai svarbiais duomenimis, o ne 
apie tai, kad tokios teisės esama. Kartu būtų aiškiau, jeigu būtų nurodyta, kad asmuo bus 
informuotas apie „naudojimosi šiomis teisėmis tvarką“, kaip savo nuomonėje jau siūlė ir 
Europos duomenų apsaugos pareigūnas.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai asmuo, kuriam šis reglamentas 
taikomas, yra nepilnametis, valstybė narė 
informaciją suteikia jo amžiui tinkamu 
būdu. 

Kai asmuo, kuriam šis reglamentas 
taikomas, yra nepilnametis, valstybė narė 
informaciją suteikia jo amžiui tinkamu 
būdu. Taikydamos šį straipsnį valstybės 
narės visų pirma atsižvelgia į vaiko 
interesus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu reglamentas suderinamas su direktyva dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir 
panaikinimo tvarkos valstybėse narėse būtiniausių reikalavimų, kurioje nurodoma, kad 
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įgyvendinant reglamentą pirmiausia turi būti atsižvelgiama į vaiko interesus. Taip pat ir 
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas savo 2008–2009 m. veiklos ataskaitoje 
atkreipė dėmesį į nustatyto amžiaus asmenų teises.
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AIŠKINAMOJI DALIS

EURODAC sistema sukurta Reglamentu (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos 
sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją1.
2008 m. gruodžio mėn. Komisija priėmė naujos redakcijos pasiūlymą dėl dalinio EURODAC 
reglamento keitimo siekiant veiksmingiau remti Dublino reglamento taikymą, tinkamai spręsti 
duomenų apsaugos problemas ir atsižvelgti į pokyčius acquis prieglobsčio srityje ir į techninę 
pažangą nuo 2000 m., kai buvo priimtas minėtasis reglamentas. Be to, šiame pasiūlyme 
informacinių technologijų (IT) valdymo sistema derinama su antrosios kartos Šengeno 
informacinės sistemos (SIS II) ir Vizų informacinės sistemos (VIS) IT valdymo sistemomis ir 
numatoma, kad sistemos EURODAC operacijų valdymo veiklą perims būsimoji didelės 
apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra2.

2009 m. gegužės mėn. Europos Parlamentas priėmė teisėkūros rezoliuciją3, kurioje pritarta 
Komisijos pasiūlymui su tam tikrais pakeitimais.

2009 m. rugsėjo mėn. Komisija patvirtino iš dalies pakeistą pasiūlymą siekdama, viena vertus, 
atsižvelgti į Europos Parlamento rezoliuciją ir į derybų Taryboje rezultatus, o antra vertus, 
sudaryti valstybių narių teisėsaugos institucijoms ir Europolui galimybę naudotis sistemos 
EURODAC centrine duomenų baze teroristinių ir kitų sunkių baudžiamųjų nusikaltimų 
prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais4. Remiantis šiuo pasiūlymu patvirtinta pereinamoji 
nuostata, skirta prieigai teisėsaugos tikslais užtikrinti, taip pat numatytos būtinos papildomos 
nuostatos ir iš dalies pakeistas 2008 m. gruodžio mėn. pasiūlymas. Tuo pat metu Komisija 
pateikė pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų ir 
Europolo prašymų palyginti duomenis su EURODAC duomenimis teisėsaugos tikslais5, 
kuriame pateikta tiksli šios prieigos tvarka.
Europos Parlamentas neparengė teisėkūros rezoliucijos dėl 2009 m. rugsėjo mėn. pasiūlymų. 

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Tarybos sprendimas buvo pamirštas. Komisijos komunikate 
dėl Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikio šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms 
sprendimų priėmimo procedūroms6 nurodyta, kad šis pasiūlymas būtų oficialiai atšauktas ir 

                                               
1 OL L 62, 2002 3 5, p. 1.
2 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama didelės 

apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo 
agentūra [COM(2009) 293 galutinis], priimtas 2009 m. birželio 24 d. Iš dalies 
pakeistas pasiūlymas priimtas 2010 m. kovo 19 d.: iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. .../..., kuriuo įsteigiama didelės 
apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo 
agentūra, COM(2010) 93.

3 Sistemos Eurodac sukūrimas pirštų atspaudams lyginti (nauja redakcija), 
P6_TA(2009)0378.
4 Parengti tokį pasiūlymą paraginta 2007 m. birželio 12–13 d. Tarybos išvadose dėl 

galimybės valstybių narių policijos bei teisėsaugos institucijoms ir Europolui naudotis 
„Eurodac“ sistema.

5 COM (2009) 344.
6 COM(2009) 665 galutinis/2.
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pakeistas nauju pasiūlymu, kuriuo būtų atsižvelgta į naują Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) sistemą. 

Pasiūlyme, kurį 2010 m. spalio 11 d. pateikė Komisija, nebenumatyta 2009 m. rugsėjo mėn. 
pateiktame pasiūlyme minima galimybė suteikti prieigą teisėsaugos tikslais ir įtraukti du 
papildomi elementai:
– 18 straipsnio 4 dalyje paaiškinama, kodėl pirštų atspaudų specialistas turėtų patikrinti 
automatiškai gautą atitikties rezultatą,
– 24 straipsnio 1 dalyje įterptos atitinkamos nuostatos, kad pagal Dublino reglamentą įsteigtas 
komitetas galėtų įtraukti informaciją apie sistemą EURODAC į brošiūrą, kuri bus parengta 
remiantis 4 straipsnio 3 dalies nuostatomis.
2011 m. vasario 3 d. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas patvirtino 
preliminarų balsavimą dėl Komisijos pasiūlymo.  

Dabartiniu pasiūlymu atšaukiamas 2010 m. pasiūlymas, kuris pakeičiamas nauju pasiūlymu, 
siekiant, pirma, labiau atsižvelgti į Europos Parlamento rezoliuciją ir derybų Taryboje 
rezultatus ir, antra, suteikti valstybių narių teisėsaugos institucijoms ir Europolui galimybę 
naudotis EURODAC centrine duomenų baze teroristinių ir kitų sunkių nusikalstamų veikų 
prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais. Siekiant kompromiso derybose dėl bendros 
Europos prieglobsčio sistemos teisės aktų rinkinio, reikia numatyti ir teisėsaugos institucijų 
prieigą prie EURODAC sistemos, kad šis rinkinys būtų parengtas iki 2012 m. pabaigos.  

Trečiųjų šalių organizuoto nusikalstamumo tinklai siekia naudotis prieglobsčio sistema, kad 
perkeltų nusikalstamo tinklo narius į ES valstybes nares ir turėtų kontaktinius asmenis savo 
nusikalstamai veiklai vykdyti. Šie organizuoto nusikalstamumo tinklo nariai, patekę į ES 
valstybės narės teritoriją, prašo prieglobsčio pateikdami suklastotus tapatybės dokumentus 
siekdami gauti teisėtą leidimą gyventi ES be jokio teistumo. Be to, iš Europolo pateiktos 
informacijos matyti, kad prekiautojai žmonėmis taip pat siekia pasinaudoti prieglobsčio 
sistema – prašydami prieglobsčio nurodo neteisingą kilmės šalį. Pranešėja, turėdama mintyje 
pirmiau nurodytas problemas, palankiai vertina valstybių narių paskirtų institucijų ir Europos 
policijos biuro (Europolo) galimybes kreiptis su prašymu palyginti pirštų atspaudų duomenis 
pagal duomenų atitikties ar jos nebuvimo principą su EURODAC duomenų bazėje sukauptais 
duomenimis kovojant su teroristiniais ir kitais sunkiais nusikalstimais. Pranešėjos nuomone, 
prieigos prie EURODAC suteikimas teisėsaugos institucijoms – tai didelis žingsnis, palyginti 
su paskutiniuoju pasiūlymu, padėsiantis užkirsti kelią pirmiau aprašytiems atvejams, jei kartu 
nustatomos būtinos garantijos. 

Pranešėja pritaria Komisijos pasiūlymui. Ji pateikė keletą pakeitimų, kuriuos galima skirstyti į 
dvi kategorijas: techniniai pakeitimai (pvz.,  derinimas su Lisabonos sutarties nuostatomis, 
nuorodos į naujos redakcijos pasiūlymą dėl Priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų 
direktyvos, vidinės nuorodos) ir pakeitimai, skirti dokumento tekstui tikslinti (pvz.,
4 straipsnyje sąvoka „technologija“ keičiama sąvoka „metodai“, papildomas skirsnis dėl 
statistikos ir tikslinamos nuostatos dėl teisės pasinaudoti duomenimis). Papildomų pakeitimų 
tikslas – įtraukti reikiamas Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pastabas.
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PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
Nuoroda: D(2012)46723

Juanui Fernando Lópezui Aguilarui
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkui 
ASP 11G306
Briuselis

Tema: Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
dėl EURODAC sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant 
veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. [.../...], [kuriuo sukuriami valstybės 
narės, atsakingos už vienoje iš valstybių narių trečiosios šalies piliečio arba 
asmens be pilietybės pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, 
nustatymo kriterijai ir mechanizmai] ir  dėl valstybių narių teisėsaugos 
institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti 
duomenis su EURODAC sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties 
IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra 
(nauja redakcija)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

Gerb. pirmininke,

Teisės reikalų komitetas, kuriam vadovauju, išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento 
darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta: 

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad, be tų esminių pakeitimų, kurie jau 
buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam 
komitetui.

Šiuo atveju, be 156 ir 157 straipsniuose išdėstytų sąlygų, atsakingas komitetas laiko 
priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau, jei atsakingas komitetas pagal Tarpinstitucinio susitarimo 8 punktą taip pat ketina 
pateikti kodifikuotų pasiūlymo dalių pakeitimus, jis nedelsdamas praneša apie tai Tarybai ir 
Komisijai, o pastaroji iki 54 straipsnyje numatyto balsavimo turėtų pranešti komitetui savo 
poziciją dėl šių pakeitimų ir ar ji ketina atsiimti pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija.“

Atsižvelgdamas į Teisės tarnybos, kurios atstovai dalyvavo posėdžiuose konsultacinės darbo 
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grupės, nagrinėjusios išdėstymo nauja redakcija pasiūlymą, nuomonę ir laikydamasis 
nuomonės referento rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad aptariamajame 
pasiūlyme, be jau nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kad, kalbant apie 
nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama 
tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų savo 2012 m. rugsėjo 17 d. posėdyje 
rekomenduoja atsakingam komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis 87 
straipsniu (už balsavo 17 narių, 2 prieš, susilaikiusiųjų nebuvo1).

Pagarbiai

(pasirašyta) Klaus-Heiner LEHNE

Pridedama: Konsultacinės darbo grupės nuomonė.

                                               
1 Dalyvavę nariai: Charalampos Angourakis, Raffaele Baldassarre, Edit Bauer, Luigi 
Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Piotr Borys, Françoise Castex, Christian Engström, 
Marielle Gallo, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn 
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PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS 
TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

TEISĖS TARNYBŲ
KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2012 m. birželio 18 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI
TARYBAI
KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl EURODAC sistemos 
pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 
[.../...], [kuriuo sukuriami valstybės narės, atsakingos už vienoje iš valstybių narių 
trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės pateikto tarptautinės apsaugos 
prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai] ir  dėl valstybių narių
teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti 
duomenis su EURODAC sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (nauja redakcija)
2012 m. gegužės 30 d. COM(2012)0254 – 2008/0242(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, 2012 m. birželio 14 ir 20 d. 
susirinko į posėdžius, kuriuose be kitų klausimų buvo svarstytas minėtasis Komisijos 
pateiktas pasiūlymas.

Per šiuos posėdžius, svarstydama pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 
kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti 2000 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant 
veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją ir 2002 m. vasario 28 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 407/2002, nustatantį tam tikras taisykles įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 2725/2000 
dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti 
Dublino konvenciją, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

1) dėl aiškinamojo memorandumo pažymėtina, kad siekiant parengti tokio tipo dokumentą 
visiškai laikantis atitinkamų Tarpinstituciniame susitarime nustatytų reikalavimų, dokumente 
turėtų būti nurodoma, kurios ankstesnio teisės akto nuostatos pasiūlyme liko nepakeistos, kaip 
numatyta minėto susitarimo 6 straipsnio a punkto iii papunktyje;
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2) pasiūlyme dėl išdėstymo nauja redakcija kaip esminiai pakeitimai pilka spalva turėjo būti 
pažymėtos šios teksto dalys:

– teisės akto pavadinime paskutiniai žodžiai „ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei 
Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su EURODAC sistemos 
duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama 
Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų 
valdymo agentūra“;

– 8 straipsnio 1 dalyje įžanginė formuluotė, 24 straipsnio 1, 5 it 6 dalyse ir 26 straipsnyje 
žodžius „centrinis padalinys“ pakeičiantis žodis „agentūra“;

– 9 straipsnio 3 dalyje žodžiai „išskyrus pagal 10 straipsnio b punktą perduotus duomenis“;

– 9 straipsnio 5 dalyje straipsnio numerį nurodančius žodžius „5 straipsnio 1 dalyje“ 
pakeičiantys numerį nurodantys žodžiai „8 straipsnio a–g punktuose“;

– 17 straipsnio 4 dalyje – išbraukiami žodžiai „ir 6“;

– 24 straipsnio 2 dalyje žodžiai „14 straipsnio 2 dalyje ir 17 straipsnio 2 dalyje“;

– 27 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžiai „12 straipsnio 4 dalies a punktą“;

3) dabartinės Reglamento (EB) Nr. 2725/2000 13, 14, 20 ir 23 konstatuojamųjų dalių 
formuluotės turėjo būti įtrauktos į pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija. Šios formuluotės 
turėjo būti išbrauktos dvigubu brūkšniu ir pažymėtos pilka spalva kaip paprastai žymimi 
esminiai pakeitimai, kuriais siūloma išbraukti esamą tekstą;

4) 2 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktyje pateikiama nuoroda „6 straipsnis“ yra neteisinga 
ir turi būti pakeista teisinga nuoroda;

5) 2 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje pateikiama nuoroda „11 straipsnis“ turi būti 
pakeista nuoroda „14 straipsnis“;

6) 2 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktyje pateikiama nuoroda „14 straipsnis“ turi būti 
pakeista nuoroda „17 straipsnis“;

7) 2 straipsnio 1 dalies e punkte pateikiama nuoroda į „18 straipsnio 4 dalį“ turi būti pakeista 
nuoroda į „25 straipsnio 4 dalį“;

8) 8 straipsnio 1 dalies a punkte žodžiai „prieglobsčio prašytojus bei“, įrašyti prieš žodžius 
„9 straipsnio“ esamoje Reglamento (EB) Nr. 2725/2000 3 straipsnio 3 dalies pirmos 
pastraipos a punkto formuluotėje turi būti įrašyti ir išbraukti dvigubu brūkšniu;

9) 9 straipsnio 3 dalyje žodžiai „Centrinis padalinys“, įrašyti tarp žodžių „duomenis“ ir 
„lygina su“ esamoje Reglamento (EB) Nr. 2725/2000 4 straipsnio 3 dalies formuluotėje turi 
būti įrašyti ir išbraukti dvigubu brūkšniu;

10) 16 straipsnio 2 dalyje pateikiama nuoroda į „28 straipsnio 3 dalį“ turi būti pakeista 
nuoroda į „27 straipsnio 3 dalį“;
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11) 29 straipsnio 13 dalyje pateikiama nuoroda „13 dalį“ turėtų būti pakeista nuoroda 
„11 dalį“;

12) esama Reglamento (EB) Nr. 2725/2000 20 straipsnio formuluotė turi būti palikta ir jo 
žodžiai turi būti išbraukti dvigubu brūkšniu;

13) esamos Reglamento (EB) Nr. 407/2002 1 straipsnio įžanginės formuluotės ir a ir b punktai 
turi būti palikti ir atitinkami žodžiai turi būti išbraukti dvigubu brūkšniu. To paties straipsnio 
c punktas taip pat turi būti paliktas ir jo žodžiai turi būti išbraukti dvigubu brūkšniu ir 
pažymėti pilkai;

14) esama Reglamento (EB) Nr. 407/2002 5 straipsnio formuluotė turi būti palikta naujos 
redakcijos formuluotėje ir jo žodžiai turi būti išbraukti dvigubu brūkšniu.

Taigi apsvarsčiusi pasiūlymą grupė bendru sutarimu nusprendė, kad jame nėra jokių kitų 
esminių pakeitimų, išskyrus tuos, kurie nurodyti kaip esminiai pakeitimai. Konsultacinė darbo 
grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų 
esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą 
nekeičiant jo esmės.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas Juriskonsultas generalinis direktorius


