
 

 

 PE441.844/ 1 

 LT 

 

 

 

 

12.5.2010 A7-0125/ 001-011 

 

 

PAKEITIMAI 001-011  

pateik÷ Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

 

Pranešimas 

Rui Tavares A7-0125/2010 

Europos pab÷g÷lių fondas 2008–2013 m. laikotarpiu (Tarybos sprendimo Nr. 573/2007/EB 

pakeitimas) 

 

Pasiūlymas d÷l sprendimo (COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l sprendimo – iš dalies keičiantis aktas 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Tod÷l tinkama, kad Komisija 

sprendžia d÷l bendrų ES metinių 

prioritetų, susijusių su konkrečiais 

geografiniais regionais, tautyb÷mis ir 

konkrečiomis perkeltinų pab÷g÷lių 

kategorijomis. 

(2) Siekiant Europos Parlamento ir 

Tarybos sprendimo Nr. 573/2007/EB
1
 

tikslų, Komisijai reik÷tų suteikti 

įgaliojimus pagal Sutarties d÷l Europos 

Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti 

deleguotus teis÷s aktus, kuriais nustatomi 

bendri ES metiniai prioritetai, susiję su 

geografiniais regionais ir konkrečiomis 

perkeltinų pab÷g÷lių kategorijomis. Labai 

svarbu, kad parengiamųjų darbų metu 

Komisija tinkamai konsultuotųsi, 

įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. 

 Kad Komisija nenumatytais kritiniais 

atvejais gal÷tų skubiai patikslinti šiuos 

bendrus ES metinius prioritetus, jai 

reik÷tų suteikti įgaliojimus skubos tvarka 

priimti deleguotus teis÷s aktus.  

 
1
 OL L 144, 2007 6 6, p. 1.  
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Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l sprendimo – iš dalies keičiantis aktas 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) Siekiant paskatinti daugiau valstybių 

narių dalyvauti perk÷limo veiksmuose, 

valstyb÷ms nar÷s, kurios perk÷limo 

programoje dalyvauja pirmą kartą, tur÷tų 

būti skiriama papildoma finansin÷ 

parama. 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l sprendimo – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 1 punktas 

Sprendimas Nr. 573/2007/EB 

13 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstyb÷s nar÷s gauna fiksuotą 4 000 EUR 

sumą už kiekvieną persik÷lusį asmenį, 

kuris priklauso vienai iš kategorijų, 

apibr÷žtų pagal bendrus ES metinius 

prioritetus, nustatytus pagal 13 straipsnio 6 

dalį, atsižvelgiant į geografinius regionus 

ir tautybes bei konkrečias perkeltinų 

pab÷g÷lių kategorijas. 

4. Valstyb÷s nar÷s gauna fiksuotą 4 
000 EUR sumą už kiekvieną asmenį, 

persik÷lusį pagal bendrus ES metinius 

prioritetus, nustatytinus pagal 13 straipsnio 

6 ir 6a dalis, atsižvelgiant į geografinius 

regionus ir tautybes. 

 Toliau išvardytos pažeidžiamų pab÷g÷lių 

grupių kategorijos visais atvejais laikomos 

bendrais ES metiniais prioritetais, 

nepriklausomai nuo metinių prioritetų, 

susijusių su geografiniais regionais ir 

tautyb÷mis: 

 – vaikai ir moterys, kuriems gresia 

pavojus, ypač psichologinis, fizinis ar 

lytinis smurtas ar išnaudojimas,  

 – nelydimi mažamečiai, kurių perk÷limas 

geriausiai apsaugotų jų interesus, 

laikantis Europos Sąjungos pagrindinių 

teisių chartijos ir JT Vaiko teisių 

konvencijos, 

 −−−− asmenys, turintys rimtų medicininių 

poreikių, d÷l kurių jiems reikia ypatingos 

priežiūros, ypač esantys tokios sveikatos 
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būkl÷s, kuri gali būti taisoma tik jiems 

persik÷lus,   

 – smurtą ir kankinimus išgyvenę asmenys, 

 – asmenys, kuriuos reikia neatid÷liotinai 

ar skubiai perkelti d÷l teisinių ir apsaugos 

priežasčių. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į iki šiol įgytą patirtį taikant perk÷limą EPF ir suderinami 
specialūs kriterijai (buvę ankstesniame tekste), kuriais remiantis galima lanksčiai reaguoti, 
atsižvelgiant į tikruosius poreikius ir esant nenumatytiems atvejams. 
 

Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l sprendimo – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 1 a punktas (naujas) 

Sprendimas Nr. 573/2007/EB 

13 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a) Į 13 straipsnį įterpiama ši dalis: 

 „4a. Valstyb÷ms nar÷ms, kurios kreipiasi 

d÷l finansavimo pagal šį straipsnį pirmą 

kartą, pirmaisiais kalendoriniais metais 

nustatoma fiksuota 6 000 EUR suma už 

kiekvieną persik÷lusį asmenį, o antraisiais 

kalendoriniais metais – 5 000 EUR suma. 

V÷lesniais metais nustatoma 4 000 EUR 

fiksuota suma už kiekvieną persik÷lusį 

asmenį. Papildomos l÷šos, kurias naujai 

dalyvaujančios valstyb÷s nar÷s gauna per 

pirmuosius dvejus savo dalyvavimo metus, 

investuojamos į tvarios perk÷limo 

programos pl÷tojimą.“ 

 

Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l sprendimo – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 4 punktas 

Sprendimas Nr. 573/2007/EB 

13 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

52 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 6. Kad būtų pasiektas šio sprendimo 
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Komisija nustato bendrus ES metinius 

perk÷limo srities prioritetus. 

tikslas užtikrinti, jog perk÷limas būtų 

veiksminga apsaugos priemon÷, Komisija, 

pagal 52a, 52b ir 52c straipsnius 

priimdama deleguotus teis÷s aktus, 

nustato bendrus ES metinius perk÷limo 

srities prioritetus. 

 

Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l sprendimo – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 4 a punktas (naujas) 

Sprendimas Nr. 573/2007/EB 

13 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a) 13 straipsnyje įterpiama tokia dalis: 

„6a. Kai nenumatytais kritiniais atvejais 

reikia skubiai patikslinti bendrus ES 

metinius perk÷limo srities prioritetus, 

pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiems 

teis÷s aktams taikomas 52d straipsnis.“  

 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l sprendimo – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 5 punktas 

Sprendimas Nr. 573/2007/EB 

13 straipsnio 7 dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„Per dvidešimt kalendorinių dienų nuo 

pranešimo apie Komisijos sprendimą, 

kuriuo pagal 13 straipsnio 6 dalį nustatomi 

bendri ES metiniai perk÷limo srities 

prioritetai, valstyb÷s nar÷s Komisijai 

pateikia apytikrį asmenų, kuriuos perkels 

per kitus kalendorinius metus pagal šiuos 

bendrus ES metinius prioritetus, skaičių. 

Komisija šią informaciją perduoda 

komitetui, nurodytam 52 straipsnyje. 

7. Per dvidešimt kalendorinių dienų nuo 

pranešimo apie Komisijos sprendimą, 

kuriuo pagal 13 straipsnio 6 ir 6a dalis 

nustatomi bendri ES metiniai perk÷limo 

srities prioritetai, valstyb÷s nar÷s Komisijai 

pateikia apytikrį asmenų, kuriuos perkels 

per kitus kalendorinius metus pagal šiuos 

bendrus ES metinius prioritetus, skaičių. 

Komisija šią informaciją perduoda 

Europos Parlamentui ir Tarybai. 
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Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l sprendimo – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 10 a punktas (naujas) 

Sprendimas Nr. 573/2007/EB 

52 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  10a) Įterpiamas šis straipsnis: 

 „52a straipsnis 

Delegavimas 

 1. 13 straipsnio 6 ir 6a dalyse nurodyti 

įgaliojimai priimti deleguotus teis÷s aktus 

Komisijai suteikiami 1 straipsnio pirmoje 

pastraipoje nurodytam laikotarpiui. 

 2. Pri÷musi deleguotą teis÷s aktą, 

Komisija vienu metu praneša apie jį 

Europos Parlamentui ir Tarybai. 

 3. Komisijai suteiktam įgaliojimui priimti 

deleguotus teis÷s aktus taikomos 52b ir 

52c straipsniuose nustatytos sąlygos. Kai 

to reikia d÷l neatid÷liotinų skubos 

priežasčių, taikomas 52d straipsnis." 

Pakeitimas  9 

Pasiūlymas d÷l sprendimo – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 10 b punktas (naujas) 

Sprendimas Nr. 573/2007/EB 

52 b straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 10b) Įterpiamas šis straipsnis: 

 „52b straipsnis 

Delegavimo atšaukimas 

 1. Europos Parlamentas ir Taryba gali bet 

kada atšaukti 13 straipsnio 6 ir 6a dalyse 

nurodytų įgaliojimų delegavimą. 

 2. Institucija, prad÷jusi vidaus procedūrą, 

kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų 

delegavimą, stengiasi pranešti apie tai 

kitai institucijai ir Komisijai, nurodydama 

deleguotus įgaliojimus, kurie gali būti 

atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis. 
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 3. Sprendimu d÷l atšaukimo 

nutraukiamas jame nurodytų įgaliojimų 

perdavimas. Sprendimas įsigalioja 

nedelsiant arba jame nurodytą v÷lesnę 

dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių 

deleguotų teis÷s aktų galiojimui. Jis 

skelbiamas Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje.“ 

 

Pakeitimas  10 

Pasiūlymas d÷l sprendimo – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 10 c punktas (naujas) 

Sprendimas Nr. 573/2007/EB 

52 c straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 10c) Įterpiamas šis straipsnis: 

 „52c straipsnis 

Prieštaravimai deleguotiems teis÷s aktams 

 1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 

paprieštarauti deleguotiems teis÷s aktams 

per vieną m÷nesį nuo pranešimo 

pateikimo dienos. Europos Parlamento 

arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali 

būti pratęstas vienu m÷nesiu.  

 2. Jeigu pra÷jus tam laikotarpiui nei 

Europos Parlamentas, nei Taryba 

nepareišk÷ prieštaravimų d÷l deleguoto 

teis÷s akto, jis skelbiamas Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje ir 

įsigalioja jame nurodytą dieną. 

 3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 

prieštarauja deleguotam teis÷s aktui, jis 

neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija 

nurodo prieštaravimo deleguotam teis÷s 

aktui priežastis.“ 

 

Pakeitimas  11 

Pasiūlymas d÷l sprendimo – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 10 d punktas (naujas) 

Sprendimas Nr. 573/2007/EB 

52 d straipsnis (naujas) 



 

 

 PE441.844/ 7 

 LT 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 10d) Įterpiamas šis straipsnis: 

 „52d straipsnis 

Skubos procedūra 

 1. Pagal skubos procedūrą priimtas 

deleguotas teis÷s aktas įsigalioja 

nedelsiant ir taikomas, jei pagal 2 dalį 

nepareiškiama prieštaravimų. 

 Akto pranešime Europos Parlamentui ir 

Tarybai išd÷stomos skubos procedūros 

taikymo priežastys. 

 2. Europos Parlamentas ir Taryba gali 

pareikšti prieštaravimus d÷l deleguoto 

teis÷s akto per tris m÷nesius nuo 

pranešimo datos. Tokiu atveju aktas 

nustoja galioti. 

 Prieštaraujanti institucija nurodo 

prieštaravimo deleguotam teis÷s aktui 

priežastis.“ 

 

 

 

 


