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Tema: Pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio asmenų judėjimą per valstybių 
sienas reguliuojančias taisykles apimantį Bendrijos kodeksą, teisinis pagrindas 
(KOM(2004)0391 – C6-0080/2004 – 2004/0127(COD))1.

Gerb. Pirmininke,

vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 35 straipsnio 2 dalimi, Jūs 2005 m. sausio 30 d. 
laišku kreipėtės į Teisės reikalų komitetą, prašydamas patikrinti minėto Komisijos pasiūlymo 
teisinio pagrindo pagrįstumą ir tinkamumą.

2005 m. balandžio 21 d. posėdyje komitetas apsvarstė šį klausimą.

Siūlomas šio reglamento teisinis pagrindas yra EB steigimo sutarties 62 straipsnio 1 dalis ir 2 
dalies a punktas.
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešėjas Michael Cashman ketina 
pasiūlyti EB steigimo sutarties 62 straipsnio 3 dalį kaip papildomą teisinį pagrindą, kurio 
reikia, nes buvo padaryta tam tikrų pakeitimų.

Todėl pranešėjas siūlo panaikinti Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo 
įgyvendinimo 22 straipsnį (85 ir 70 pakeitimai).2
Be to, visų pirma reikia priminti, kad, vadovaujantis 1999 m. gegužės 20 d. Tarybos 

1 Dar neskelbta OL.
2 Šengeno konvencijos 22 straipsnyje numatyta, kad „užsieniečiai“ privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą 
kompetentingose institucijose „arba įvažiuodami, arba per tris darbo dienas nuo įvažiavimo dienos“.
Valstybės narės nustato deklaravimo sąlygas ir netaikymo atvejus.
 















PE 357.706v01-00 2/2 PA\564839LT.doc

LT

sprendimu 1999/436/EB, nustatančiu kiekvienos nuostatos ar sprendimo, sudarančių Šengeno 
acquis, teisinį pagrindą, atsižvelgiant į atitinkamas Europos bendrijos steigimo sutarties ir 
Europos Sąjungos sutarties nuostatas, minėto 22 straipsnio teisinis pagrindas yra EB steigimo 
sutarties 3 dalis (žr. minėto sprendimo A priedą ir 2 straipsnį).

Vadinasi, EB steigimo sutarties 62 straipsnio 3 dalis yra tinkamas bet kokio įstatymo leidėjo 
veiksmo, kuriam taikomas Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 22 straipsnis, 
teisinis pagrindas.

Per antrąjį svarstymą reikėtų stebėti, ar dėl siūlomo papildymo nepasikeistų teisės akto 
priėmimo procedūra, kadangi abiem atvejais reikia taikyti bendro sprendimo procedūrą 
vadovaujantis 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu, pagal kurį tam tikroms sritims, 
nurodytoms Europos Bendrijos steigimo sutarties III dalies IV antraštinėje dalyje, taikoma 
minėtos sutarties 251 straipsnyje numatyta tvarka (2004/927/EB).

Remdamasis šiomis įžvalgomis ir pranešėjo Manuel Medina Ortegos pasiūlymu, 2005 m. 
balandžio 21 d. posėdyje Teisinių reikalų komitetas vienbalsiai1 nusprendė pritarti tam, kad 
būtų pateiktas pakeitimas, kuriuo siekiama, kad EB steigimo sutarties 62 straipsnio 3 dalis 
taptų Komisijos pasiūlyto teisinio pagrindo, t. y. EB steigimo sutarties 1 ir 2 dalių, papildomu 
teisiniu pagrindu.

Pagarbiai,

Giuseppe Gargani

1 Balsuojant dalyvavo Giuseppe Gargani (Pirmininkas), Manuel Medina Ortega (nuomonės pranešėjas ir 
pavaduojantis Maria Berger), Marek Aleksander Czarnecki, Kurt Lechner (pavaduojantis Bert Doorn), Klaus-
Heiner Lehne, Antonio López-Ist?riz White, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas, József Szįjer 
(pavaduojantis Rainer Wieland), Nicola Zingaretti ir Jaroslav Zvěřina.


