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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 pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomas ES laikinasis kelionės 

dokumentas ir panaikinamas Sprendimas 96/409/BUSP 

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0358), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 23 straipsnio 2 dalį, pagal kurį 

Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0386/2018), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-

0433/2018), 

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais; 

2. ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį 

atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą; 

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 

Parlamentas; 

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 

Komisijos pasiūlymą; 

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

19 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) vadovaudamasi Tarpinstitucinio 

susitarimo dėl geresnės teisėkūros24 22 ir 

23 punktais, Komisija turėtų įvertinti šią 

direktyvą, ypač remdamasi informacija, 

surinkta taikant konkrečią stebėsenos 

tvarką, kad būtų įvertintas šios direktyvos 

poveikis ir tolesnių veiksmų poreikis; 

(19) vadovaudamasi Tarpinstitucinio 

susitarimo dėl geresnės teisėkūros24 22 ir 

23 punktais, Komisija turėtų įvertinti šią 

direktyvą, ypač remdamasi informacija, 

surinkta taikant konkrečią stebėsenos 

tvarką, kad būtų įvertintas šios direktyvos 

poveikis, įskaitant jos poveikį 
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pagrindinėms teisėms, ir tolesnių veiksmų 

poreikis. Vertinimas turėtų būti pateiktas 

Europos Parlamentui, Europos duomenų 

apsaugos priežiūros pareigūnui ir 

Pagrindinių teisių agentūrai; 

_________________ _________________ 

24 2016 m. balandžio 13 d. Europos 

Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir 

Europos Komisijos tarpinstitucinis 

susitarimas dėl geresnės teisėkūros 

(OL L 123, 2016 5 12, p. 1). 

24 2016 m. balandžio 13 d. Europos 

Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir 

Europos Komisijos tarpinstitucinis 

susitarimas dėl geresnės teisėkūros 

(OL L 123, 2016 5 12, p. 1). 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Per 36 valandas po 2 dalyje 

nurodytos informacijos gavimo, pilietybės 

valstybė narė į prašymą dėl konsultacijų 

atsako, kaip numatyta pagal Direktyvos 

(ES) 2015/637 10 straipsnio 3 dalį, ir 

patvirtina, ar prašymo teikėjas yra jos 

pilietis. Patvirtinus prašymo teikėjo 

pilietybę, padedančioji valstybė narė ne 

vėliau kaip kitą darbo dieną po pilietybės 

valstybės narės atsakymo, jam išduoda ES 

LKD. 

3. Per 24 valandas po 2 dalyje 

nurodytos informacijos gavimo, pilietybės 

valstybė narė į prašymą dėl konsultacijų 

atsako, kaip numatyta pagal Direktyvos 

(ES) 2015/637 10 straipsnio 3 dalį, ir 

patvirtina, ar prašymo teikėjas yra jos 

pilietis. Patvirtinus prašymo teikėjo 

pilietybę, padedančioji valstybė narė ne 

vėliau kaip kitą darbo dieną po pilietybės 

valstybės narės atsakymo, jam išduoda ES 

LKD. 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Tinkamai pagrįstais išimtiniais 

atvejais valstybės narės gali užtrukti ilgiau 

nei 1 ir 3 dalyje nurodyti terminai. 

4. Tinkamai pagrįstais išimtiniais 

atvejais valstybės narės gali užtrukti 

trumpiau ar ilgiau nei 1 ir 3 dalyje 

nurodyti terminai. 

Pagrindimas 

Susidarius ekstremalioms situacijoms, gali būti būtina, kad padedančioji valstybė narė 
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pristatytų ES LKD anksčiau nei kitą darbo dieną po to, kai gavo pilietybės valstybės narės 

tapatybės patvirtinimą, pavyzdžiui, kad būtų išvengta situacijų, kai uždelsiama dėl savaitgalių 

ar valstybinių švenčių. 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Ne anksčiau kaip praėjus 

penkeriems metams nuo šios direktyvos 

perkėlimo į nacionalinę teisę dienos, 

Komisija atlieka direktyvos vertinimą ir 

pagrindinius vertinimo rezultatus, įskaitant 

informaciją apie asmens duomenų 

apsaugos lygio tinkamumą, pateikia 

Europos Parlamentui ir Tarybai. 

1. Ne anksčiau kaip praėjus trejiems 

metams nuo šios direktyvos perkėlimo į 

nacionalinę teisę dienos, Komisija atlieka 

direktyvos vertinimą ir pagrindinius 

vertinimo rezultatus, įskaitant informaciją 

apie asmens duomenų apsaugos lygio 

tinkamumą ir galimą poveikį 

pagrindinėms teisėms, pateikia Europos 

Parlamentui ir Tarybai. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Europos Parlamentas savo rezoliucijoje dėl 2017 m. pilietybės ataskaitos pažymėjo, kad 

beveik septyni milijonai ES piliečių vyksta į ES nepriklausančias valstybes, kuriose jų pačių 

šalis neturi ambasados ar konsulato, arba ten gyvena ir prognozuojama, kad iki 2020 m. 

neatstovaujamų ES piliečių skaičius padidės bent iki 10 milijonų. ES piliečiai, gyvenantys ES 

nepriklausančios šalies teritorijoje, kurioje nėra jų kilmės valstybės narės atstovybės, turi teisę 

į bet kurios kitos valstybės narės diplomatinių ir konsulinių įstaigų apsaugą tokiomis pačiomis 

sąlygomis, kaip ir tos valstybės piliečiai. 

 

Remdamasis šiomis išvadomis, Parlamentas paragino Komisiją pateikti pasiūlymą dėl naujo, 

saugesnio formato ES laikinojo kelionės dokumento (toliau  – ES LKD) ES piliečiams, 

kuriems neatstovaujama už ES ribų ir kurių pasas buvo pavogtas, pamestas, sugadintas arba 

laikinai nepasiekiamas, kad jiems būtų užtikrinta galimybė saugiai grįžti namo. Tai reiškė, 

kad turi būti panaikintas valstybių narių Vyriausybių atstovų sprendimas 96/409/BUSP, 

kuriuo nustatytas laikinasis kelionės dokumentas, kurį valstybės narės išduoda Sąjungos 

piliečiams šalyse, kuriose jų pilietybės valstybė narė neturi nuolatinės diplomatinės arba 

konsulinės atstovybės. 

 

Remiantis Komisijos aiškinamuoju memorandumu, pridedamu prie pasiūlymo, ES LKD 

išduodami jau 20 metų, todėl būtina atnaujinti Sprendime 96/409/BUSP nustatytas taisykles 

bei ES LKD formą. Neseniai padaryti ES taisyklių dėl konsulinės apsaugos pakeitimai 

Sprendime 96/409/BUSP neatsispindi, o esama ES LKD forma nėra pritaikyta prie dabartinės 

globalios saugumo aplinkos. Jame neatsižvelgiama į kelionės dokumentų apsaugos 

patobulinimus ir jis nepakankamai apsaugotas nuo sukčiavimo ir klastojimo. Todėl ES LKD 

Sąjungoje taikomas fragmentuotai.  

 

Be to, Sprendimas 96/409/BUSP nėra suderintas su Tarybos direktyva (ES) 2015/637. Šia 

direktyva reglamentuojama apskritai visų neatstovaujamų piliečių konsulinė apsauga, joje taip 

pat nustatytos ES LKD išdavimo taisyklės.  

 

Rezoliucijoje dėl 2017 m. pilietybės ataskaitos Parlamentas taip pat paragino visapusiškai ir 

veiksmingai įgyvendinti Direktyvą (ES) 2015/637, siekiant užtikrinti konsulinę ES piliečių 

apsaugą trečiosiose valstybėse, kuriose jų valstybė narė atstovybės neturi.  Pranešėjos 

nuomone, šis pasiūlymas – tai žingsnis ta linkme, nes jame nustatomos priemonės, reikalingos 

neatstovaujamų Sąjungos piliečių dažniausio pobūdžio konsulinei apsaugai, visų pirma 

laikinųjų kelionės dokumentų išdavimui trečiosiose šalyse palengvinti.  

 

Pranešėja mano, kad šiuo pasiūlymu siekiama padėti ES piliečiams naudotis laisvo judėjimo 

teisėmis, kurios yra itin svarbios ES pilietybei ir kuriomis papildomos kitos laisvės, net jei tai 

susiję su neatstovaujamų Sąjungos piliečių konsulinės apsaugos trečiosiose šalyse 

priemonėmis.  

 

Pranešėja pabrėžia, kad Sąjunga turėtų prisidėti prie savo piliečių apsaugos. Viena iš Europos 

solidarumo apraiškų – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 46 straipsnyje įtvirtinta 

pagrindinė neatstovaujamų Sąjungos piliečių teisė į konsulinę apsaugą tokiomis pat 

sąlygomis, kokios taikomos atstovaujamiems piliečiams.  
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Be to, pranešėja mano, kad laikinųjų kelionės dokumentų apsaugos didinimas yra svarbus 

bendros Sąjungos strategijos, kuria siekiama veiksmingai ir efektyviai užkirsti kelią 

grėsmėms saugumui, jas nustatyti ir su jomis kovoti, elementas. Kaip nurodyta 2016 m. 

Komisijos komunikate dėl Europos kovos su kelionės dokumentų klastojimu stiprinimo 

veiksmų plano, dokumentų klastojimas sudaro sąlygas terorizmui ir organizuotam 

nusikalstamumui ir yra susijęs su prekyba žmonėmis ir neteisėtu migrantų gabenimu. Labai 

svarbu užkirsti kelią pažeidimams ir grėsmėms vidaus saugumui, kylančioms dėl dokumentų 

saugumo trūkumų. 

 

Atsižvelgdama į visus pirmiau išdėstytus faktus, pranešėja pritaria pasiūlymui dėl Tarybos 

direktyvos, kuria nustatomas ES laikinasis kelionės dokumentas ir panaikinamas Sprendimas 

96/409/BUSP, be pakeitimų, kad valstybės narės būtų skatinamos sklandžiai priimti šį 

pasiūlymą. 
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