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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2010 m. vasario 24 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo siūloma iš dalies 
pakeisti Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantį Europos operatyvaus 
bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą 
(FRONTEX).

Pasiūlymo dėl teisės akto tikslas – priimti reglamentą, atsižvelgiant į 2008 m. Komisijos 
komunikatą dėl FRONTEX vertinimo ir būsimosios plėtros ataskaitos ir Valdančiosios 
tarybos rekomendacijų, ir taip stiprinti agentūros veiklos galimybes. Tiksliau, šis pasiūlymas 
suteiktų agentūrai svarbesnį vaidmenį rengiant, koordinuojant ir įgyvendinant veiklą, 
ypatingai atkreipiant dėmesį į užduočių pasidalijimą su ES valstybėmis narėmis, kiek tai 
susiję su žmogiškųjų išteklių ir techninės įrangos paskirstymu. Be to, priėmus šį pasiūlymą, 
būtų labai išplėsti vidaus ir išorės įgaliojimai ir pavedimai. Agentūra kartu su ES valstybėmis 
narėmis galėtų bendrai vadovauti pasienio kontrolės operacijoms, dislokuoti ryšių palaikymo 
pareigūnus trečiosiose šalyse, koordinuoti bendras grąžinimo operacijas, pradėti ir finansuoti 
bandomuosius projektus.

FRONTEX įgaliojimų peržiūra bus atlikta žymiai ir laipsniškai padidinus jos biudžetą. 
Agentūros biudžetas, kuris 2004 m. sudarė 6,2 mln., 2009 m. padidėjo iki 83 mln. 

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai sukurta nauja teisinė sistema, į kurią šiuo atveju reikia 
atsižvelgti, kadangi pagal ją laisvės, saugumo ir teisingumo sritys priskiriamos Bendrijos 
kompetencijai, praplečiama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcija šioje srityje, 
išplečiamos Europos Parlamento galios teisės aktų leidybos procese ir jam suteikiamos lygios 
teisės su Taryba, taip pat sustiprinami pagrindinių teisių principai, nes Pagrindinių teisių 
chartija tapo privaloma, be to, ES dalyvauja prisijungimo prie EŽTK procese.  

Užsienio reikalų komiteto žmogaus teisių pakomitečio parengtu nuomonės projektu siekiama 
kruopščiai ištirti, kaip FRONTEX, atsižvelgiant į tai, kad vykdoma jos įgaliojimų peržiūra ir 
pratęsimas, galėtų garantuoti, apsaugoti ir skatinti gerbti pagrindines teises, kaip nurodyta jos, 
kaip ES agentūros, įpareigojimuose. Tuo pat metu siekiama spręsti atsakomybės, 
atskaitomybės ir skaidrumo stokos agentūroje klausimus siekiant, kad ji atitiktų Lisabonos 
sutarties nuostatas ir dvasią. Komisijos pasiūlyme bendras atsakomybės pasiskirstymo tarp 
valstybių narių pareigūnų, priimančiosios valstybės narės pasienio kontrolės pareigūnų ir 
FRONTEX darbuotojų principas išlieka neaiškus ir neapibrėžtas; jis turėtų būti svarstomas 
pagrindiniame Parlamento komitete kartu su atvirais klausimais, kad, pastebėjus migrantų 
žmogaus teisių pažeidimus, būtų aišku, kokiai kompetentingai institucijai pateikti skundą.

Komisijos siūlomuose pakeitimuose esama teigiamų poslinkių; jais siekiama formalizuoti 
agentūros įsipareigojimus ir prievoles, susijusias su pagrindinių teisių užtikrinimu šiose 
srityse:

- aiškiau išdėstyti FRONTEX veiklos teisinę sistemą patvirtinant, kad agentūros veiksmai 
atitinka Šengeno sienų kodeksą ir turi būti vykdomi laikantis Sąjungos ir tarptautinių teisės 
aktų bei įsipareigojimų, susijusių su prieiga prie tarptautinės apsaugos ir pagrindinių teisių,
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- rengti mokymus pagrindinių teisių srityje, kurie būtų privalomi visiems darbuotojams, 
dalyvaujantiems bendrose operacijose,
- sukurti pranešimų apie įvykius ir jų vertinimo sistemą,
- finansinę paramą bendroms grąžinimo operacijoms teikti tik tuo atveju, jei visiškai 
gerbiamos pagrindinės teisės,
- parengti nelegalių migrantų iš trečiųjų šalių grąžinimo operacijų elgesio kodeksą, taip pat 
sukurti veiksmingą priverstinio grąžinimo stebėjimo sistemą, kurią taikant nepriklausomas 
stebėtojas tikrintų, kaip atliekamos grąžinimo operacijos ir teiktų ataskaitas Komisijai,
- reikalauti, kad Valdančiosios tarybos pateikiamame vertinime kas penkeri metai būtų 
įtrauktas konkretus tyrimas apie tai, kaip laikomasi Pagrindinių teisių chartijos.

Tačiau šie pasiūlymai vis dar riboti ir nesistemingi. Kad taptų veiksmingomis, pasiūlytos 
priemonės turėtų būti privalomos ir įgyvendinamos sistemingai. Be to, nepriklausomi ir labai 
aukštos kvalifikacijos pagrindinių teisių ir tarptautinės apsaugos specialistai yra būtini visuose 
FRONTEX vykdomų operacijų lygmenyse ir etapuose. 

Nagrinėjant Valdančiosios tarybos kas penkeri metai atliekamo agentūros veiklos vertinimo 
procesą matyti, kad jos veikla niekada nebuvo nuodugniai įvertinta žmogaus teisių aspektu, 
nepaisant to, kad Europos Parlamentas 2008 m. gruodžio 18 d. rezoliucijoje prašė 
„nuodugniai įvertinti FRONTEX veiklą atsižvelgiant į jos poveikį pagrindinėms laisvėms ir 
teisėms, įskaitant atsakomybę už apsaugojimą“. Todėl atsižvelgiant į tai, kad siūloma 
sustiprinti agentūros vidaus ir išorės įgaliojimus, būtina atlikti išsamų ir nepriklausomą 
FRONTEX bei jos partnerių, kaip antai Pagrindinių teisių agentūros ir JTPRVK bei 
atitinkamos patirties turinčių nevyriausybinių organizacijų, vertinimą. Be to, pranešėjas siūlo 
pakeisti naujo 33 straipsnio 2b dalį ir įtraukti reikalavimą, kad vertinant pagrindinis dėmesys 
būtų skiriamas ne tam, kaip laikomasi Pagrindinių teisių chartijos reikalavimų, o tam, kaip 
užtikrinamos šioje chartijoje numatytos teisės. Būtų netgi tinkama pridėti tokį vertinimą prie 
FRONTEX bendrosios metinės ataskaitos.

Ne tik šis kas penkeri metai atliekamas vertinimas, bet ir pačios FRONTEX bendrų operacijų 
ir bandomųjų projektų vertinimas turi būti nuolat stebimas ir turi būti vykdomi nepriklausomi 
vertinimai, atsakantys į klausimą, kaip pagrindinių teisių užtikrinimo reikalavimai vykdomi 
praktiškai. Vertinimas neturėtų apsiriboti vien tik informacija, kad įsipareigojimai vykdomi. 
Peržiūrėtame reglamente turėtų būti numatyta tokia nepriklausoma kontrolė. Vertinimas, 
kuriame būtų pateikiama informacija apie tai, kaip laikomasi pagrindinių teisių, suteiktų 
Komisijai galimybę reaguoti į bet kokius trūkumus, susijusius su FRONTEX veiksmais 
taikant ES teisės aktus. Dabartinis bendradarbiavimas su JTPRVK turėtų būti pratęstas 
siekiant suteikti JT agentūrai galimybę dalyvauti bendrų operacijų parengiamuosiuose ir 
įgyvendinimo veiksmuose prieglobsčio teikimo klausimais.

Sprendimas įtraukti ataskaitas ir vertinimo sistemas, taip pat apimančias pranešimų apie 
įvykius nuostatas, į teisės akto pasiūlymą yra teisingas, bet vis dar neparengtos konkrečios 
procedūros, kurias taikant būtų užtikrinama, kad bus laikomasi Pagrindinių teisių chartijos ir 
kontroliuojama atskaitomybė ir atsakomybė, pastaroji Komisijos pasiūlyme aptariama itin 
neaiškiai. Atsižvelgiant į bendroms grąžinimo operacijoms numatytus kontrolės reikalavimus, 
į persvarstytą reglamentą turėtų būti įtrauktas privalomas reikalavimas, kad visos FRONTEX 
operacijos būtų kontroliuojamos nepriklausomų stebėtojų ir kad ES institucijoms būtų 
pateikiama jų vykdymo ataskaita, visų pirma ES teisės ir pagrindinių teisių laikymosi aspektu.
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Palankiai vertina naujojo teisės akto projekto nuostatas, kuriomis siekiama, kad tinkamas 
mokymas būtų privalomas visiems, kurie dalyvauja bendrose operacijose. FRONTEX ir 
Pagrindinių teisių agentūra neseniai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriame daug 
dėmesio skiriama FRONTEX personalo mokymo poreikių nustatymui ir mokymo bei 
pagrindinių teisių įgyvendinimo vertinimui. FRONTEX ir JTPRVK taip pat įformino 
bendradarbiavimą šioje srityje 2008 m. pasirašydami atitinkamą susitarimą. 

Ne paisant to, Komisija Parlamentui turi suteikti prieigą prie informacijos, susijusios su 
mokymais, įskaitant vertinimus, kuriuos privalo pateikti Pagrindinių teisių agentūra. 
Sustiprintas bendradarbiavimas gebėjimų ugdymo srityje, kaip antai bendri Pagrindinių teisių 
agentūros ir JTPRVK mokymai, galėtų neabejotinai būti laikomas pridėtine verte. FRONTEX 
taip pat turėtų užtikrinti pilietinės visuomenės organizacijų įtraukimą į mokymo programų 
vystymo ir įgyvendinimo procesą. 

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad teisinės pagalbos teikimo galimybė FRONTEX turėtų būti 
sustiprinta sudarant ekspertų, kurie specializuojasi užsieniečių teisių ir tarptautinės apsaugos 
srityse, įskaitant su prieglobsčiu susijusius aspektus, grupę. Tokia grupė, kurios pagrindinė 
užduotis būtų teikti patarimus prieglobsčio prašytojams ir kitiems asmenims, kurie yra itin 
pažeidžiami, pvz., nėščioms moterims, vaikams ir prekybos žmonėmis aukoms, nuolatos 
dirbtų ten, kur vykdomos FRONTEX operacijos, ir bendradarbiautų su atitinkamomis 
nacionalinėmis prieglobsčio suteikimo tarnybomis ir atitinkamos patirties turinčiomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis.

Žvelgiant iš žmogaus teisių perspektyvos, FRONTEX išplėsti išorės įgaliojimai kelia nerimą. 
Turėtų būti numatyta įvairių apsaugos priemonių, užtikrinančių, kad bus laikomasi ES 
pagrindinių teisių įsipareigojimų. Pranešėjas itin rekomenduoja, kad į teisės akto projektą 
būtų įtraukta aiški nuoroda į negrąžinimo principo taikymą, kaip nurodyta Pagrindinių teisių 
chartijos 19 straipsnyje, ir į kiekvieno asmens teisę išvykti iš šalies, taip pat ir savosios, kaip 
nurodyta TPPTP 12 straipsnio 2 dalyje ir EŽTK 4-ojo protokolo 2 straipsnio 2 dalyje. 
Komisijos pasiūlyme užtikrinama, kad palaikymo pareigūnai turi vykdyti savo pareigas 
laikydamiesi ES teisės aktų ir pagrindinių teisių principų; be to, jie turi būti dislokuoti 
trečiosiose šalyse, kuriose sienos valdomos laikantis minimalių žmogaus teisių standartų. 
Tačiau šios apsaugos priemonės be abejonės turėtų būti taikomos ir palaikymo pareigūnams. 
Atsižvelgiant į tai, pranešėjas pabrėžia, kad būtina paaiškinti jų funkcijas, nes jos panašios į 
patarėjų funkcijas, kurias kartais atlieka nacionaliniai palaikymo pareigūnai, be to, būtina 
užtikrinti aukštos kokybės mokymus pagrindinių teisių srityje ir prieigą prie tarptautinės 
apsaugos. Be to, prieš vykdant sustiprintą bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, kurį 
formaliai patvirtina FRONTEX ir trečiųjų šalių dvišaliai darbo susitarimai, turi būti 
atliekamas šios trečiosios šalies vertinimas žmogaus teisių aspektu. 

Atsižvelgiant į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę, reikia sukurti 
konkretų teisinį pagrindą, kuriuo remiantis būtų sprendžiami FRONTEX atliekamo asmens 
duomenų tvarkymo klausimai, taip pat paaiškinti, kokiomis aplinkybėmis agentūra šiuos 
duomenis gali tvarkyti ir kokios apsaugos priemonės taikomos. Tinkamos teisinės bazės 
sukūrimas ir apsaugos priemonių įtraukimas į šį teisės akto projektą yra esminiai klausimai, 
kuriuos nagrinėja pranešėjas, atsižvelgdamas į FRONTEX išplėstą išorės ir vidaus vaidmenį ir 
įsipareigojimus, ypač klausimai, susiję su tuo, kaip laikomasi negrąžinimo principo.
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Atsižvelgiant į FRONTEX ir trečiųjų šalių valdžios institucijų darbo susitarimus, pagal 
Komisijos pasiūlymą Komisija tik suteikia pirminį patvirtinimą, Europos Parlamentas 
nevykdo jokios demokratinės priežiūros. Kadangi FRONTEX yra Sąjungos organas, kuriam 
taikomi visiškos demokratinės kontrolės ir skaidrumo principai, būtų tinkama ir teisėta 
suteikti Europos Parlamentui išsamią informaciją apie tokius darbo susitarimus. Be to, prieš 
sudarant susitarimus dėl skaidrumo Parlamentas turėtų turėti neribotą prieigą prie atitinkamų 
dokumentų, kaip antai rizikos ataskaitų, bendrų operacijų įvertinimų ir privalomų žmogaus 
teisių padėties vertinimų.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Šiame reglamente gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažįstamų, visų pirma, Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, 
būtent žmogaus orumo, kankinimo ir 
nežmoniško ar žeminančio elgesio arba 
baudimo uždraudimo, teisės į laisvę ir 
saugumą, teisių į asmens duomenų 
apsaugą, teisės į prieglobstį, negrąžinimo 
principo, nediskriminavimo, vaiko teisių ir 
teisės į veiksmingą teisinę gynybą. 
Valstybės narės šį reglamentą turėtų taikyti 
nepažeisdamos šių teisių ir principų.

(4) Šiame reglamente gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažįstamų, visų pirma, Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje 
(toliau – Chartija), būtent žmogaus orumo, 
kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio 
elgesio arba baudimo uždraudimo, teisės į 
laisvę ir saugumą, teisių į asmens duomenų 
apsaugą, teisės į prieglobstį, negrąžinimo 
principo, nediskriminavimo, vaiko teisių ir 
teisės į veiksmingą teisinę gynybą. Šiame 
reglamente patvirtinamos 2004 m. 
balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 
2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar 
asmenų be pilietybės priskyrimo 
pabėgėliams ar asmenims, kuriems 
reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso 
ir suteikiamos apsaugos pobūdžio 
būtiniausių standartų1, 2008 m. gruodžio 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų 
nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių 
grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse 
narėse2, taip pat 2005 m. gruodžio 1 d. 
Tarybos direktyvos 2005/85/EB, 
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nustatančios būtiniausius reikalavimus 
dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir 
panaikinimo tvarkos valstybėse narėse3, ir 
2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvos 
2003/9/EB, nustatančios minimalias 
normas dėl prieglobsčio prašytojų 
priėmimo4, nuostatos. Valstybės narės šį 
reglamentą turėtų taikyti nepažeisdamos 
šių teisių ir principų.
___________________

1 OL L 304, 2004 9 30, p. 12–23.
2 OL L 348, 2008 12 24, p. 98–107.

3 OL L 326, 2005 12 13, p. 13–34.

4 OL L 31, 2003 2 6, p. 18–25.

Pagrindimas

Agentūra FRONTEX turi laikytis 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 2004/83/EB dėl 
trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems 
reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių 
standartų, nuostatų, kaip nurodyta sienų valdymo veiklos plane ir suderinta su tarptautiniais 
apsaugos įsipareigojimais.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Agentūra turėtų užtikrinti 
visapusišką Chartijos nuostatų, pagal 
kurias tinkamai atsižvelgiama į migrantų 
žmogaus teises ir jų apsaugą, ir 1951 m. 
Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių statuso 
taikymą. Visi Agentūros veiksmai turėtų 
atitikti atitinkamas tarptautinės teisės 
nuostatas ir įsipareigojimus, susijusius su 
galimybe gauti tarptautinę apsaugą.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Veiksmingai valdant išorės sienas 
pasitelkus patikrinimus ir stebėjimą yra 
lengviau kovoti su neteisėta imigracija ir 
prekyba žmonėmis ir sumažinti grėsmę 
valstybių narių vidaus saugumui, viešajai 
tvarkai, visuomenės sveikatai bei valstybių 
narių tarptautiniams santykiams.

(7) Veiksmingai valdant išorės sienas 
pasitelkus efektyvius patikrinimus ir 
efektyvią stebėseną yra lengviau kovoti su 
neteisėta imigracija ir prekyba žmonėmis ir 
sumažinti grėsmę valstybių narių vidaus 
saugumui, viešajai tvarkai, visuomenės 
sveikatai bei valstybių narių tarptautiniams 
santykiams. 

(Šis pakeitimas taikomas visam dokumento 
tekstui. Jį priėmus reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Pagrindimas

Siekiant suderinti šio reglamento tekstą su atitinkamų šią sritį reglamentuojančių teisės aktų 
tekstu, pranešėjas siūlo terminą „nelegali“ pakeisti terminu „neteisėta“, kai kalbama apie 
imigraciją ir migrantus.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Todėl reikėtų patikslinti Agentūros 
įgaliojimus siekiant, visų pirma padidinti 
Agentūros operacijų vykdymo gebėjimus ir 
užtikrinti, kad visos priemonės, kurių 
imamasi, būtų proporcingos siekiamiems 
tikslams ir vykdant šias priemones būtų 
visiškai gerbiamos pagrindinės teisės ir 
pabėgėlių bei prieglobsčio prašytojų teisės, 
įskaitant visų pirma draudimą grąžinti.

(10) Atsižvelgiant į minėtus spręstinus 
klausimus, taip pat į vis didėjantį 
migracijos kanalų sudėtingumą ir 
įvairovę, reikėtų patikslinti ir išplėsti 
Agentūros įgaliojimus ir visų pirma 
padidinti Agentūros operacijų vykdymo 
gebėjimus ir užtikrinti, kad visos 
priemonės, kurių imamasi, būtų 
proporcingos siekiamiems tikslams ir 
vykdant šias priemones būtų visiškai 
gerbiamos pagrindinės teisės ir pabėgėlių 
bei prieglobsčio prašytojų teisės, įskaitant 
visų pirma draudimą grąžinti.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Agentūra turėtų sienos apsaugos 
tarnybų pareigūnų nacionaliniams 
instruktoriams rengti Europos lygmens 
mokymus, įskaitant pagrindinių teisių sritį, 
ir rengti kompetentingų nacionalinių 
tarnybų pareigūnams skirtus papildomus 
mokymus bei seminarus, susijusius su 
išorės sienų kontrole bei stebėjimu ir 
valstybėse narėse neteisėtai esančių 
trečiųjų šalių piliečių išsiuntimu. Agentūra 
gali rengti mokymus kartu su valstybėmis 
narėmis jų teritorijoje. Valstybės narės 
turėtų įtraukti Agentūros darbo šioje srityje 
rezultatus į savo sienos apsaugos tarnybų 
pareigūnų nacionalines mokymo 
programas.

(19) Agentūra turėtų sienos apsaugos 
tarnybų pareigūnų nacionaliniams 
instruktoriams rengti Europos lygmens 
mokymus pagrindinių teisių, tarptautinės 
teisės ir nacionalinių prieglobsčio 
suteikimo institucijų struktūros temomis, 
ir rengti kompetentingų nacionalinių 
tarnybų pareigūnams skirtus papildomus 
mokymus bei seminarus, susijusius su 
išorės sienų kontrole bei stebėsena ir 
valstybėse narėse neteisėtai esančių 
trečiųjų šalių piliečių išsiuntimu. Agentūra 
gali rengti mokymus kartu su valstybėmis 
narėmis jų teritorijoje. Valstybės narės 
turėtų įtraukti Agentūros darbo šioje srityje 
rezultatus į savo sienos apsaugos tarnybų 
pareigūnų nacionalines mokymo 
programas. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Daugumoje valstybių narių neteisėtai 
jose esančių trečiųjų valstybių piliečių 
grąžinimo praktiniai aspektai priklauso už 
išorės sienų kontrolę atsakingų institucijų 
kompetencijai. Kadangi akivaizdžiai 
naudinga atlikti šiuos veiksmus Sąjungos 
lygmeniu, Agentūra, visiškai laikydamasi 
Sąjungos grąžinimo politikos, turėtų teikti 
reikiamą pagalbą ir koordinuoti valstybių 
narių organizuojamas bendras grąžinimo 
operacijas, taip pat nurodyti geriausią 
praktiką, susijusią su kelionės dokumentų 
įgijimu, ir apibrėžti elgesio kodeksą, kurio 
reikėtų laikytis išsiunčiant neteisėtai 

(21) Daugumoje valstybių narių neteisėtai 
jose esančių trečiųjų valstybių piliečių 
grąžinimo praktiniai aspektai priklauso už 
išorės sienų kontrolę atsakingų institucijų 
kompetencijai. Kadangi akivaizdžiai 
naudinga atlikti šiuos veiksmus Sąjungos 
lygmeniu, Agentūra, visiškai laikydamasi 
Sąjungos grąžinimo politikos, turėtų teikti 
reikiamą pagalbą ir koordinuoti valstybių 
narių organizuojamas bendras grąžinimo 
operacijas, taip pat nurodyti geriausią 
praktiką, susijusią su kelionės dokumentų 
įgijimu, ir apibrėžti elgesio kodeksą, kurio 
reikėtų laikytis išsiunčiant neteisėtai 
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valstybių narių teritorijose esančius 
trečiųjų šalių piliečius. Sąjungos 
finansavimas neturėtų būti skiriamas 
veiklai ar operacijoms, kurias vykdant 
nesilaikoma Pagrindinių teisių chartijos.

valstybių narių teritorijose esančius 
trečiųjų šalių piliečius. Sąjunga neturėtų 
vykdyti ar finansuoti veiklos ar operacijų, 
neatitinkančių Pagrindinių teisių chartijos 
nuostatų. Pažeidus Pagrindinių teisių 
chartiją, turi būti nutrauktos grąžinimo 
operacijos ir ištirtas pažeidimas.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Vis svarbiau tampa bendradarbiauti su 
trečiosiomis šalimis į 
Reglamento (EB) Nr. 2007/2004 taikymo 
sritį įeinančiais klausimais. Kad Agentūra 
galėtų sukurti tvirtą bendradarbiavimo 
modelį su atitinkamomis trečiosiomis 
šalimis, ji turėtų turėti galimybę pradėti ir 
finansuoti techninės pagalbos projektus 
trečiosiose šalyse ir į jas siųsti ryšių 
palaikymo pareigūnus. Agentūra, suteikusi 
reikalingą mokymą, turėtų turėti galimybę 
kviesti trečiųjų šalių atstovus dalyvauti jos 
veikloje. Bendradarbiauti su trečiosiomis 
šalimis taip svarbu siekiant skatinti, kad 
būtų laikomasi Europos sienų valdymo 
standartų, įskaitant pagarbą pagrindinėms 
teisėms ir žmogaus orumui.

(23) Vis svarbiau tampa bendradarbiauti su 
trečiosiomis šalimis į 
Reglamento (EB) Nr. 2007/2004 taikymo 
sritį įeinančiais klausimais. Kad Agentūra 
galėtų sukurti tvirtą bendradarbiavimo 
modelį su atitinkamomis trečiosiomis 
šalimis, ji turėtų turėti galimybę pradėti ir 
finansuoti techninės pagalbos projektus 
trečiosiose šalyse ir į jas siųsti ryšių 
palaikymo pareigūnus. Agentūra, suteikusi 
reikalingą mokymą, taip pat turėtų turėti 
galimybę kviesti trečiųjų šalių atstovus 
dalyvauti jos veikloje. Bendradarbiauti su 
trečiosiomis šalimis taip svarbu siekiant 
skatinti, kad būtų laikomasi Europos sienų 
valdymo standartų, įskaitant pagarbą 
pagrindinėms teisėms ir žmogaus orumui.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nors atsakomybė už išorės sienų 
kontrolę ir stebėjimą tenka valstybėms 
narėms, Agentūra palengvina ir padaro 
veiksmingesnį esamų bei būsimų Europos 

2. Nors atsakomybė už išorės sienų 
kontrolę ir stebėseną tenka valstybėms 
narėms, Agentūra palengvina ir padaro 
veiksmingesnį esamų bei būsimų Europos 
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Sąjungos priemonių, susijusių su išorės 
sienų valdymu, visų pirma Šengeno sienų 
kodekso taikymą, laikydamasi atitinkamos 
Sąjungos teisės, tarptautinės teisės, su 
galimybe gauti tarptautinę apsaugą 
susijusių įpareigojimų ir pagrindinių teisių. 
Ji tai daro užtikrindama valstybių narių 
veiksmų koordinavimą įgyvendinant tas 
priemones ir taip prisideda prie 
veiksmingo, aukšto ir vienodo asmenų 
kontrolės ir valstybių narių išorės sienų 
stebėjimo lygio.

Sąjungos priemonių, susijusių su išorės 
sienų valdymu, visų pirma Šengeno sienų 
kodekso, taip pat Pagrindinių teisių 
chartijos ir 1951 m. Ženevos konvencijos 
dėl pabėgėlių statuso, taikymą, 
laikydamasi atitinkamos Sąjungos teisės, 
tarptautinės teisės, su galimybe gauti 
tarptautinę apsaugą susijusių įpareigojimų 
ir pagrindinių teisių. Ji tai daro 
užtikrindama valstybių narių veiksmų 
koordinavimą įgyvendinant tas priemones 
ir taip prisideda prie veiksmingo, aukšto ir 
vienodo asmenų kontrolės ir valstybių 
narių išorės sienų stebėsenos lygio tuo pat 
metu laikydamasi Pagrindinių teisių 
chartijos nuostatų ir gerbdama bei 
gindama migrantų žmogaus teises. Jei 
pažeidžiamos tarptautinės teisės arba 
Pagrindinių teisių chartijos, ypač jos 1, 4, 
6, 18 ir 19 straipsnių nuostatos, būtina 
sustabdyti veiklą, kurią vykdant nustatytas 
pažeidimas.

Pagrindimas

Agentūra FRONTEX, vykdydama savo, kaip ES agentūros, įsipareigojimus, turi taip pat 
atsakingai įgyvendinti ES priemones, susijusias su išorės sienų kontrolės valdymu, bei laikytis 
Pagrindinių teisių chartijoje nurodytų principų.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atlieka rizikos analizę, įskaitant 
valstybių narių gebėjimo kovoti su 
grėsmėmis ir sunkumais prie išorės sienų 
vertinimą; 

c) atlieka rizikos analizę, įskaitant 
valstybių narių gebėjimo kovoti su 
grėsmėmis ir sunkumais prie išorės sienų 
vertinimą ir įtraukia JT pabėgėlių reikalų 
vyriausiojo komisaro (JTPRVK), JT 
Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 
išvadas, ypač apie asmenų, kuriems 
reikalinga tarptautinė apsauga, padėtį, ir 
reguliariai teikia pranešimus Europos 
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Parlamentui, Komisijai ir valstybėms 
narėms;

Pagrindimas

Svarbu, kad agentūra FRONTEX į savo rizikos analizės procesą įtrauktų nepriklausomas ir 
išsamias išvadas dėl migrantų žmogaus teisių padėties tranzito šalyse.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
2 straipsnio 1 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Visi valstybių narių sienos apsaugos 
tarnybų pareigūnai ir kitas personalas, taip 
pat Agentūros darbuotojai, prieš 
dalyvaudami Agentūros rengiamoje 
operatyvioje veikloje, yra baigę 
atitinkamus ES ir tarptautinės teisės, 
įskaitant pagrindines teises ir galimybę 
gauti tarptautinę apsaugą, mokymus.

1a. Visi valstybių narių sienos apsaugos 
tarnybų pareigūnai ir kitas personalas, taip 
pat Agentūros darbuotojai ir jos ryšių 
palaikymo pareigūnai, prieš dalyvaudami 
Agentūros rengiamoje operatyvioje 
veikloje, arba, ryšių palaikymo pareigūnų 
atveju, prieš pradėdami dirbti trečiojoje 
šalyje, yra baigę atitinkamus ES ir 
tarptautinės teisės, įskaitant pagrindines 
teises ir galimybę gauti tarptautinę 
apsaugą, mokymus.

Pagrindimas

Turėtų būti nustatytas aiškus reikalavimas agentūros FRONTEX ryšių palaikymo 
darbuotojams, dislokuotiems trečiosiose šalyse, būti baigusiems ES ir tarptautinės teisės, 
įskaitant pagrindines teises ir galimybę gauti tarptautinę apsaugą, mokymus. 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra gali pati, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, inicijuoti bendras 

Agentūra gali pati, bendradarbiaudama su 
dalyvaujančiomis valstybėmis narėmis ir 
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operacijas ir bandomuosius projektus. sutarusi su priimančiąja valstybe nare, 
inicijuoti bendras operacijas ir 
bandomuosius projektus ir informuoti 
Europos Parlamentą, pagal 20 straipsnio 
2 dalies b punkto nuostatas parengdama 
bendrą Agentūros ataskaitą.

Pagrindimas

Agentūra gali inicijuoti bendras operacijas tik gavusi priimančiosios valstybės narės 
sutikimą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
3 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra taip pat gali nutraukti bendras 
operacijas ir bandomuosius projektus, jei 
nebesilaikoma šioms iniciatyvoms vykdyti 
nustatytų sąlygų.

Agentūra, gavusi priimančiosios valstybės 
narės sutikimą, taip pat gali nutraukti 
bendras operacijas ir bandomuosius 
projektus, jei nebesilaikoma šioms 
iniciatyvoms vykdyti nustatytų sąlygų. 
Dalyvaujančios valstybės narės gali 
paprašyti Agentūros nutraukti bendrą 
operaciją ar bandomąją programą.

Pagrindimas

Nutraukiant operaciją, priimančioji valstybė narė privalo turėti lemiamą žodį ir vaidmenį.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Agentūra įvertina bendrų operacijų ir 
bandomųjų projektų rezultatus ir per 60 
dienų nuo veiklos pabaigos perduoda 

4. Agentūra įvertina bendrų operacijų 
rezultatus ir per 60 dienų nuo veiklos 
pabaigos perduoda išsamias vertinimo 
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išsamias vertinimo ataskaitas Valdančiajai 
tarybai. Agentūra atlieka išsamią 
lyginamąją šių rezultatų analizę, kuri turi 
būti įtraukta į 20 straipsnio 2 dalies 
b punkte numatytą Agentūros bendrąją 
ataskaitą, siekdama pagerinti būsimų 
operacijų ir projektų, kokybę, darnumą bei 
veiksmingumą.

ataskaitas Valdančiajai tarybai ir Europos 
Parlamentui. Agentūra atlieka išsamią 
lyginamąją šių rezultatų analizę, kuri turi 
būti įtraukta į 20 straipsnio 2 dalies 
b punkte numatytą Agentūros bendrąją 
ataskaitą, siekdama pagerinti būsimų 
operacijų ir projektų, kokybę, darnumą bei 
veiksmingumą. Vertinimo ataskaitose 
nurodoma, ar bendros operacijos ir 
bandomieji projektai vykdomi užtikrinant 
pagrindines teises, taip pat atsižvelgiama į 
išvadas, pagrįstas nepriklausomų 
stebėtojų atliktos stebėsenos rezultatais.

Pagrindimas

Vertinimai neturėtų apsiriboti atsakymu į klausimą, ar konkreti operacija buvo tinkamai 
įvykdyta, juose taip pat turėtų būti pateiktas nepriklausomas vertinimas, ar užtikrinamos 
pagrindinės teisės, nes tai – agentūros FRONTEX operacijų vykdymo teisinio pagrindo dalis.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
3a straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos plane pateikiama informacija 
apie:

Veiklos planas apima visus būtinus 
bendroms operacijoms ir bandomiesiems 
projektams vykdyti taikytinus aspektus, 
taip pat informaciją apie:

Pagrindimas

Veiklos plane turi būti konkrečiai nurodyti svarbūs bendrų operacijų ir bandomųjų projektų 
vykdymo duomenys.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
3a straipsnio 1 dalies 2 pastraipos e punktas



AD\853585LT.doc 15/28 PE448.907v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) pakviestųjų pareigūnų būrių sudėtį; e) pakviestųjų pareigūnų būrių sudėtį ir 
kito personalo dislokavimą;

Pagrindimas

Veiksmų plane turi būti konkrečiai nurodyta, kaip bus panaudojami pakviestųjų pareigūnų 
būriai ir kitas personalas.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
3a straipsnio 1 dalies antros pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) atsiskaitymo ir vertinimo schemą, 
kurioje pateiktos išsamios nuostatos dėl 
pranešimų apie įvykius, vertinimo 
ataskaitos lyginamųjų standartų ir galutinės 
vertinimo ataskaitos galutinės pateikimo 
datos pagal 3 straipsnio 4 dalį. 

h) atsiskaitymo ir vertinimo schemą, 
kurioje pateiktos išsamios nuostatos dėl 
pranešimų apie įvykius, vertinimo 
ataskaitos lyginamųjų standartų ir galutinės 
vertinimo ataskaitos galutinės pateikimo 
datos pagal 3 straipsnio 4 dalį. Pranešimų 
apie įvykius sistema apima informaciją, 
susijusią su patikimais pareiškimais dėl, 
visų pirma, šio Reglamento arba Šengeno 
sienų kodekso, įskaitant pagrindines 
žmogaus teises vykdant bendras 
operacijas ir bandomuosius projektus, 
pažeidimų, kurią agentūra nedelsiant 
perduoda atitinkamoms nacionalinėms 
valdžios institucijoms ir Valdančiajai 
tarybai. 

Pagrindimas

Pranešimai apie įvykius ir jų vertinimas yra itin svarbūs elementai, lemiantys tinkamą 
agentūros FRONTEX teisinės sistemos įgyvendinimą. Būtina paaiškinti, kad pranešimai apie 
įvykius apima ir pareiškimus dėl Šengeno sienų kodekso arba pagrindinių teisių pažeidimų, 
kaip nurodyta siūlomoje 17 konstatuojamoje dalyje. 
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
3a straipsnio 1 dalies antros pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) konkrečius reikalavimus operacijoms 
jūroje, būtent reikalavimus dėl taikytinos 
jurisdikcijos ir jūrų teisės nuostatų, 
susijusių su geografine vietove, kurioje 
vykdoma bendra operacija.

i) konkrečius reikalavimus operacijoms 
jūroje, būtent reikalavimus dėl taikytinos 
jurisdikcijos ir atitinkamų teisės aktų, 
susijusių su geografine vietove, kurioje 
vykdoma bendra operacija.

Pagrindimas

Operacijos jūroje turi būti grindžiamos atitinkamais taikytinais teisės aktais.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
3a straipsnio 1 dalies 2 pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) prireikus, bendradarbiavimo su 
trečiosiomis šalimis nuostatas ir 
atsižvelgiant į atitinkamuose 
bendradarbiavimo susitarimuose 
numatytas nuostatas.

Pagrindimas

Veiksmų plane kiekvienu atveju turi būti nurodytas bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 
būdas, atsižvelgiant į atitinkamus bendradarbiavimo susitarimus.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
3b straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės Agentūros prašymu 
skiria sienos apsaugos tarnybų pareigūnus 
dislokuoti, išskyrus išskirtinių situacijų 
atvejus, dėl kurių tampa itin sunku vykdyti 
nacionalines užduotis. Toks prašymas 
pateikiamas likus bent trisdešimt dienų iki 
planuojamos dislokacijos. Buveinės 
valstybės narės savarankiškumas, susijęs su 
personalo atranka ir dislokavimo trukme, 
nesikeičia.

3. Valstybės narės Agentūros prašymu 
skiria sienos apsaugos tarnybų pareigūnus 
dislokuoti, išskyrus išskirtinių situacijų 
atvejus, dėl kurių tampa itin sunku vykdyti 
nacionalines užduotis. Toks prašymas 
pateikiamas likus bent trisdešimt dienų iki 
planuojamos dislokacijos. Buveinės 
valstybės narės savarankiškumas, susijęs su 
personalo atranka ir dislokavimo trukme, 
nesikeičia. Agentūros ir kiekvienos 
valstybės narės dvišaliuose metiniuose 
susitarimuose nustatomas atitinkamos 
valstybės narės indėlis, susijęs su sienos 
apsaugos tarnybų pareigūnų skyrimu 
kiekvienos operacijos metu.

Pagrindimas

Pavienių valstybių narių indėlio į kiekvieną operaciją konkrečios ypatybės turi būti nustatytos 
Agentūros ir atitinkamos valstybės narės kasmet sudaromuose dvišaliuose susitarimuose.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra nustato ir toliau plėtoja bendrąją 
pagrindinę sienos apsaugos tarnybų 
pareigūnų mokymo programą ir Europos 
lygmeniu rengia valstybių narių 
nacionalinių sienos apsaugos tarnybų 
pareigūnų instruktorių mokymus, įskaitant 
pagrindinių teisių ir galimybės gauti 
tarptautinę apsaugą sritį. Valstybės narės 
įtraukia bendrąją pagrindinę programą į 
savo nacionalinių sienos apsaugos tarnybų 
pareigūnų mokymą.

Agentūra nustato ir toliau plėtoja bendrąją 
pagrindinę sienos apsaugos tarnybų 
pareigūnų mokymo programą ir Europos 
lygmeniu rengia valstybių narių 
nacionalinių sienos apsaugos tarnybų 
pareigūnų instruktorių mokymus, įskaitant 
pagrindinių teisių ir galimybės gauti 
tarptautinę apsaugą sritį. Europos 
Parlamentas informuojamas apie bendros 
pagrindinės programos turinį. Valstybės 
narės įtraukia bendrąją pagrindinę 
programą į savo nacionalinių sienos 
apsaugos tarnybų pareigūnų mokymą. 
Agentūra FRONTEX, plėtodama, 
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įgyvendindama ir vertindama bendrąją 
pagrindinę programą, glaudžiai 
bendradarbiauja su Pagrindinių teisių 
agentūra, taip pat su JTPRVK. 

Pagrindimas

Europos Parlamentas privalo turėti prieigą prie informacijos apie mokymus. Sustiprintas 
bendradarbiavimas įgyvendinant gebėjimų ugdymo iniciatyvas, kaip antai bendri Pagrindinių 
teisių agentūros ir JTPRVK mokymai, galėtų iš tiesų duoti papildomos naudos. 

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jeigu įranga įsigyjama, Agentūra 
oficialiai susitaria su viena valstybe nare, 
kad ši pasirūpins įrangos registracija;

– jeigu įranga įsigyjama, Agentūra 
oficialiai susitaria su viena valstybe nare, 
kad ši, atsižvelgdama į šioje valstybėje 
narėje galiojančius įstatymus, pasirūpins 
įrangos registracija;

Pagrindimas

Registruojant naują įrangą kiekvienu atveju reikia laikytis nacionalinių įstatymų.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
7 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Agentūra finansuoja įrangos, 
priklausančios minimaliam įrangos, kurią 
atitinkama valstybė narė tiekia tam tikrais 
metais, kiekiui, dislokavimą. Įrangos, 
nepriklausančios minimaliam įrangos 
kiekiui, dislokavimą bendrai finansuoja 
Agentūra – daugiausiai iki 60 proc. 

5. Agentūra finansuoja įrangos, 
priklausančios minimaliam įrangos, kurią 
atitinkama valstybė narė tiekia tam tikrais 
metais, kiekiui, dislokavimą. Įrangos, 
nepriklausančios minimaliam įrangos 
kiekiui, dislokavimą bendrai finansuoja 
Agentūra – daugiausiai iki 60 proc. 



AD\853585LT.doc 19/28 PE448.907v02-00

LT

reikalavimus atitinkančių išlaidų. reikalavimus atitinkančių išlaidų. Agentūra 
padengia įrangos naudojimo išlaidas.

Pagrindimas

Valstybėms narėms svarbu, kad įrangos naudojimo išlaidas padengtų Agentūra.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
8e straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Pridedamas šis punktas:
„ga) Agentūros nedelsiant teikiamus 
valdančiajai tarybai ir atitinkamoms 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
pranešimus apie įvykius.“

Pagrindimas

Agentūra turi nedelsiant informuoti Valdančiąją tarybą ir susijusias nacionalines valdžios 
institucijas apie nenumatytus įvykius.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
8e straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) atsiskaitymo ir vertinimo schemą, 
kurioje pateiktos išsamios nuostatos dėl 
pranešimų apie įvykius, vertinimo 
ataskaitos lyginamųjų standartų ir galutinės 
vertinimo ataskaitos galutinės pateikimo 
datos pagal 3 straipsnio 4 dalį.

h) atsiskaitymo ir vertinimo schemą, 
kurioje pateiktos vertinimo ataskaitos 
lyginamųjų standartų ir galutinės vertinimo 
ataskaitos galutinės pateikimo datos pagal 
3 straipsnio 4 dalį.

Pagrindimas

Pranešimai apie įvykius atskirai paminėti ankstesniame punkte.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
8e straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) konkrečius reikalavimus operacijoms 
jūroje, būtent reikalavimus dėl taikytinos 
jurisdikcijos ir jūrų teisės nuostatų, 
susijusių su geografine vietove, kurioje 
vykdoma bendra operacija.

i) konkrečius reikalavimus operacijoms 
jūroje, būtent reikalavimus dėl taikytinos 
jurisdikcijos ir atitinkamų teisės aktų, 
susijusių su geografine vietove, kurioje 
vykdoma bendra operacija.

Pagrindimas

Operacijos jūroje turi būti grindžiamos šioje srityje taikytinais teisės aktais.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
 1 straipsnio 12 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra parengia elgesio kodeksą, 
skirtą neteisėtai esančių trečiųjų šalių 
piliečių išsiuntimui oro transportu, kuris 
taikomas vykdant visas Agentūros 
koordinuojamas bendras grąžinimo 
operacijas ir kuriame aprašytos bendros 
standartinės procedūros, kurias taikant 
turėtų būti paprasčiau organizuoti bendrus 
grąžinimo skrydžius ir užtikrinti asmenų 
grąžinimą žmonišku būdu ir visiškai 
gerbiant pagrindines teises, visų pirma 
laikantis žmogaus orumo, kankinimo ir 
nežmoniško ar žeminančio elgesio arba 
baudimo uždraudimo, teisės į laisvę ir 
saugumą, teisių į asmens duomenų 
apsaugą, ir nediskriminavimo principų.

2. Agentūra parengia elgesio kodeksą, 
skirtą neteisėtai esančių trečiųjų šalių 
piliečių išsiuntimui oro transportu, kuris 
taikomas vykdant visas Agentūros 
koordinuojamas bendras grąžinimo 
operacijas ir kuriame aprašytos bendros 
standartinės procedūros, kurias taikant 
turėtų būti paprasčiau organizuoti bendrus 
grąžinimo skrydžius ir užtikrinti asmenų 
grąžinimą žmonišku būdu ir visiškai 
gerbiant pagrindines teises, visų pirma 
laikantis žmogaus orumo, kankinimo ir 
nežmoniško ar žeminančio elgesio arba 
baudimo uždraudimo, teisės į laisvę ir 
saugumą, teisių į asmens duomenų 
apsaugą, ir nediskriminavimo principų. 
Elgesio kodekse turėtų būti numatyta 
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galimybė sustabdyti grąžinimą, jei yra 
akivaizdus pagrindas manyti, kad 
grąžinus būtų pažeidžiamos pagrindinės 
teisės.

Pagrindimas

Galimybė sustabdyti grąžinimą, jei manoma, kad grąžinus būtų pažeidžiamos žmogaus teisės, 
yra esminė procedūrinė garantija. 

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
 1 straipsnio 12 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elgesio kodekse daugiausia dėmesio bus 
skirta Direktyvos 2008/115/EB 8 straipsnio 
6 dalyje nustatytam įpareigojimui nustatyti 
veiksmingą priverstinio grąžinimo 
stebėsenos sistemą. Bendrų grąžinimo 
operacijų stebėsena turėtų būti vykdoma 
nepriklausomai ir apimti visą bendrą 
grąžinimo operaciją – nuo etapo prieš 
išvykimą iki grąžinamų asmenų perdavimo 
grįžimo šalyje. Be to, stebėtojo, kuris 
vertina, kaip laikomasi elgesio kodekso, 
visų pirma pagrindinių teisių, pastabos 
pateikiamos Komisijai ir įtraukiamos į 
vidinę galutinę grąžinimo operacijos 
ataskaitą. Siekiant užtikrinti priverstinio 
grąžinimo operacijų skaidrumą ir darnų 
vertinimą, stebėsenos ataskaitos 
įtraukiamos į metinį atsiskaitymo 
mechanizmą.

3. Elgesio kodekse daugiausia dėmesio bus 
skirta Direktyvos 2008/115/EB 8 straipsnio 
6 dalyje nustatytam įpareigojimui nustatyti 
veiksmingą priverstinio grąžinimo 
stebėsenos sistemą. Bendrų grąžinimo 
operacijų stebėsena turėtų būti vykdoma 
nepriklausomai ir apimti visą bendrą 
grąžinimo operaciją – nuo etapo prieš 
išvykimą iki grąžinamų asmenų perdavimo 
grįžimo šalyje. Stebėtojams reikėtų turėti 
prieigą prie visų susijusių objektų, 
įskaitant arešto įstaigas ir lėktuvus, ir jie 
turėtų būti specialiai apmokyti, kad galėtų 
tinkamai vykdyti pareigas. Be to, 
stebėtojo, kuris vertina, kaip laikomasi 
elgesio kodekso, visų pirma pagrindinių 
teisių, pastabos pateikiamos Komisijai ir 
įtraukiamos į vidinę galutinę grąžinimo 
operacijos ataskaitą. Siekiant užtikrinti 
priverstinio grąžinimo operacijų skaidrumą 
ir darnų vertinimą, stebėsenos ataskaitos 
įtraukiamos į metinį viešą atsiskaitymo 
mechanizmą.

Pagrindimas

Siekiant, kad priverstiniai grąžinimai būtų išsamiai ir veiksmingai kontroliuojami, 
stebėtojams turi būti leidžiama nekliudomai patekti į visus susijusius objektus. Kontrolės 
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kokybė ir veiksmingumas taip pat priklauso nuo to, ar stebėtojai tinkamai apmokyti. 

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra gali bendradarbiauti su Europolu, 
Europos prieglobsčio paramos biuru, 
Pagrindinių teisių agentūra, kitomis 
Europos Sąjungos agentūromis ir 
įstaigomis ir su tarptautinėmis 
organizacijomis, kompetentingomis šio 
reglamento taikymo sričiai priklausančiais 
klausimais, vadovaudamasi su šiomis 
institucijomis sudarytais darbo susitarimais 
ir laikydamasi atitinkamų Sutarties 
nuostatų bei nuostatų dėl šių institucijų 
kompetencijos.

Agentūra gali bendradarbiauti su Europolu, 
Europos prieglobsčio paramos biuru, 
Pagrindinių teisių agentūra, kitomis 
Europos Sąjungos agentūromis ir 
įstaigomis ir su tarptautinėmis 
organizacijomis, kompetentingomis šio 
reglamento taikymo sričiai priklausančiais 
klausimais, vadovaudamasi su šiomis 
institucijomis sudarytais darbo susitarimais 
ir laikydamasi atitinkamų Sutarties 
nuostatų bei nuostatų dėl šių institucijų 
kompetencijos. Europos Parlamentas turi 
būti informuojamas apie bet kokius 
agentūros sudarytus susitarimus.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vadovaudamasi Europos Sąjungos 
išorės santykių politika, įskaitant žmogaus 
teises, Agentūra palengvina valstybių narių 
ir trečiųjų šalių operatyvų 
bendradarbiavimą savo veiklos sričiai 
priklausančiais klausimais, ir tiek, kiek 
reikia jos uždaviniams atlikti.

1. Vadovaudamasi Europos Sąjungos 
išorės santykių politika, visų pirma 
vykdoma įgyvendinant Europos 
kaimynystės politiką ir susijusią su 
Viduržemio jūros regiono valstybių 
sąjungos veikla, taip pat atsižvelgdama į 
žmogaus teises, Agentūra palengvina 
valstybių narių ir trečiųjų šalių operatyvų 
bendradarbiavimą savo veiklos sričiai 
priklausančiais klausimais, ir tiek, kiek 
reikia jos uždaviniams atlikti.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra gali trečiosiose šalyse 
dislokuoti ryšių palaikymo pareigūnus, 
kuriems vykdant pareigas turėtų būti 
užtikrinta didžiausia įmanoma apsauga. Jie 
priklauso valstybių narių ryšių palaikymo 
pareigūnų vietos arba regioniniams 
bendradarbiavimo tinklams, sukurtiems 
pagal Tarybos reglamentą Nr. 377/2004. 
Ryšių palaikymo pareigūnai dislokuojami 
tik tose trečiosiose šalyse, kuriose sienos 
valdomos laikantis minimalių žmogaus 
teisių standartų. Dislokuojama turėtų būti 
pirmiausia tose trečiosiose šalyse, kurios 
pagal rizikos analizės išvadas yra 
neteisėtos migracijos kilmės arba tranzito 
šalys. Abipusiu pagrindu Agentūra taip pat 
gali ribotam laikotarpiui priimti tų trečiųjų 
šalių paskirtus ryšių palaikymo pareigūnus. 
Vykdomojo direktoriaus siūlymu 
Valdančioji taryba kasmet priima prioritetų 
sąrašą pagal 24 straipsnio nuostatas.

2. Agentūra gali trečiosiose šalyse 
dislokuoti ryšių palaikymo pareigūnus, 
kuriems vykdant pareigas turėtų būti 
užtikrinta didžiausia įmanoma apsauga. Jie 
priklauso valstybių narių ryšių palaikymo 
pareigūnų vietos arba regioniniams 
bendradarbiavimo tinklams, sukurtiems 
pagal Tarybos reglamentą Nr. 377/2004. 
Po to, kai Valdančioji taryba pritaria, 
ryšių palaikymo pareigūnai dislokuojami 
tik tose trečiosiose šalyse, kuriose sienos 
valdomos laikantis pagrindinių teisių ir 
tarptautinių apsaugos įsipareigojimų. 
Įgyvendinant ES išorės politiką, turėtų 
būti dislokuojama pirmiausia tose 
trečiosiose šalyse, kurios pagal rizikos 
analizės išvadas yra neteisėtos migracijos 
kilmės arba tranzito šalys. Abipusiu 
pagrindu Agentūra taip pat gali ribotam 
laikotarpiui priimti tų trečiųjų šalių 
paskirtus ryšių palaikymo pareigūnus. 
Vykdomojo direktoriaus siūlymu 
Valdančioji taryba kasmet priima prioritetų 
sąrašą pagal 24 straipsnio nuostatas.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
 1 straipsnio 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikantis Europos Sąjungos teisės ir 
gerbiant pagrindines teises, ryšių 

3. Laikantis Europos Sąjungos teisės ir 
gerbiant pagrindines teises, ypač 
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palaikymo pareigūnų užduotys, be kita ko, 
yra užmegzti ir palaikyti ryšius su 
trečiosios šalies, į kurią jie yra paskirti, kad 
padėtų užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir 
kovoti su ja ir grąžinti neteisėtus 
migrantus, kompetentingomis 
institucijomis.

atsižvelgiant į kiekvieno asmens teisę 
išvykti iš šalies, taip pat ir iš gimtosios, 
ryšių palaikymo pareigūnų užduotys, be 
kita ko, yra užmegzti ir palaikyti ryšius su 
trečiosios šalies, į kurią jie yra paskirti, kad 
padėtų užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir 
kovoti su ja ir grąžinti neteisėtus 
migrantus, kompetentingomis 
institucijomis.

Pagrindimas

Reglamentuojant trečiosiose šalyse dislokuotų ryšių palaikymo pareigūnų veiklą, reikėtų į 
reglamentą įtraukti aiškią nuorodą į tai, kad kiekvienas asmuo turi teisę išvykti iš šalies, 
įskaitant gimtąją šalį, kaip nurodyta TPPTP 12 straipsnio 2 dalyje ir EŽTK 4-ojo protokolo 
2 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
 1 straipsnio 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Agentūra gali gauti Sąjungos 
finansavimą pagal atitinkamas Sąjungos 
išorės santykių politikos paramos 
priemonių nuostatas. Ji gali pradėti ir 
finansuoti techninės pagalbos projektus 
trečiosiose šalyse į šio reglamento taikymo 
sritį įeinančiose srityse. Agentūra taip pat 
gali kviesti trečiųjų šalių, kitų Europos 
Sąjungos agentūrų ir įstaigų arba 
tarptautinių organizacijų atstovus dalyvauti 
3, 4 ir 5 straipsniuose nurodytoje veikloje. 
Šie atstovai, prieš dalyvaudami minėtoje 
veikloje, yra atitinkamai Agentūros 
parengiami.

4. Agentūra gali gauti Sąjungos 
finansavimą pagal atitinkamas Sąjungos 
išorės santykių politikos paramos 
priemonių nuostatas. Ji gali pradėti ir 
finansuoti techninės pagalbos projektus 
trečiosiose šalyse į šio reglamento taikymo 
sritį įeinančiose srityse siekdama padėti 
pagerinti jų pajėgumus, be kita ko, 
žmogaus teisių srityje. Agentūra užtikrina, 
kad pagalba operacijoms, vykdomoms 
pagal šių projektų programas, neskiriama 
trečiosioms šalims, jei yra aiškių 
priežasčių manyti, kad šios operacijos 
taptų pagrindinių teisių pažeidimų 
priežastimi. Agentūra, susitarusi su 
priimančiąja valstybe nare, taip pat gali 
kviesti trečiųjų šalių, kitų Europos 
Sąjungos agentūrų ir įstaigų arba 
tarptautinių organizacijų atstovus dalyvauti 
3, 4 ir 5 straipsniuose nurodytoje veikloje. 
Šie atstovai, prieš dalyvaudami minėtoje 
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veikloje, yra atitinkamai Agentūros 
parengiami, ypač pagrindinių teisių 
srityje.

Pagrindimas

Remiantis prie Europos Komisijos pasiūlymo pridedamame poveikio vertinime išdėstytu 
principu, ES lėšos neskiriamos trečiosioms šalims, jei galima numanyti, kad vykdant bendras 
operacijas gali būti pažeidžiamos pagrindinės teisės.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
 1 straipsnio 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės, sudarydamos dvišalius 
susitarimus su trečiosiomis šalimis, kaip 
nurodyta 2 straipsnio 2 dalyje, prireikus 
įtraukia nuostatas dėl Agentūros vaidmens 
ir kompetencijos, visų pirma dėl Agentūros 
dislokuotų būrių narių naudojimosi 
vykdomaisiais įgaliojimais vykdant 
3 straipsnyje nurodytą veiklą.

5. Valstybės narės, sudarydamos dvišalius 
bendradarbiavimo operacijų lygmeniu 
susitarimus su trečiosiomis šalimis, kaip 
nurodyta 2 straipsnio 2 dalyje, prireikus 
įtraukia nuostatas dėl Agentūros vaidmens 
ir kompetencijos, visų pirma dėl Agentūros 
dislokuotų būrių narių naudojimosi 
vykdomaisiais įgaliojimais vykdant 
3 straipsnyje nurodytą veiklą. Šių dvišalių 
susitarimų tekstas perduodamas Europos 
Parlamentui ir Komisijai.

Pagrindimas

Valstybių narių dvišaliai susitarimai su trečiosiomis valstybėmis kartu su agentūros 
FRONTEX vaidmenį ir kompetenciją nustatančiomis nuostatomis turėtų būti pateikiami 
nagrinėti Europos Parlamentui ir galimybė su jais susipažinti suteikiama Europos Komisijai 
siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų valstybių narių įsipareigojimus pagal ES teisę ir 
pagrindines teises, kaip nurodyta šiame reglamente.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
 1 straipsnio 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
14 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Agentūra gali bendradarbiauti su trečiųjų 
šalių institucijomis, kompetentingomis šio 
reglamento taikymo sričiai priklausančiais 
klausimais, vadovaudamasi su šiomis 
institucijomis sudarytais darbo susitarimais 
ir laikydamasi atitinkamų Sutarties 
nuostatų.

6. Agentūra gali bendradarbiauti su trečiųjų 
šalių institucijomis, kompetentingomis šio 
reglamento taikymo sričiai priklausančiais 
klausimais, vadovaudamasi su šiomis 
institucijomis sudarytais darbo susitarimais 
ir laikydamasi atitinkamų Sutarties ir ypač 
Pagrindinių teisių chartijos ir tarptautinės 
teisės nuostatų, visų pirma susijusių su 
negrąžinimo principo laikymusi. Pagal 
minėtus susitarimus užtikrinama, kad 
trečiosios šalys laikytųsi tarptautinių 
žmogaus teisių ir humanitarinės teisės.

Pagrindimas

Agentūra FRONTEX, kaip ES agentūra, vykdydama savo veiklą privalo visiškai laikytis ir 
skatinti ginti pagrindines teises (Pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnis). Šie pagrindiniai 
principai taip pat taikomi ir tais atvejais, kai sudaromi bendradarbiavimo susitarimai su 
trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
14 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 2 ir 6 dalyse nurodytai veiklai vykdyti 
būtina gauti išankstinę palankią Komisijos 
nuomonę.

7. 2 ir 6 dalyse nurodytai veiklai vykdyti 
būtina gauti išankstinę palankią Komisijos 
nuomonę. Europos Parlamentas 
informuojamas apie Agentūros ir trečiųjų 
šalių valdžios institucijų sudaromus 
bendradarbiavimo susitarimus.

Pagrindimas

Agentūra FRONTEX yra ES organas ir turi laikytis visiškos demokratinės kontrolės ir 
skaidrumo principų. Šie darbo susitarimai turi atitikti ES išorės politikos nuostatas, o 
Komisija turi paaiškinti priežastis, kuriomis ji remiasi išreikšdama palankią nuomonę.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 23 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004
33 straipsnio 2 b dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Vertinant konkrečiai nagrinėjama, kaip 
taikant šį reglamentą laikytasi Pagrindinių 
teisių chartijos.

2b. Vertinant konkrečiai nagrinėjama, kaip 
taikant šį reglamentą užtikrinamos teisės, 
nurodytos Pagrindinių teisių chartijoje. 
Metinis šio analizės vertinimas 
pridedamas prie agentūros FRONTEX 
bendros ataskaitos.
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