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PR_COD_1amCom

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 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vidaus saugumo 
fondo
(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018) 0472),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 82 
straipsnio 1 dalį, 84 straipsnį ir 87 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė 
pasiūlymą Parlamentui (C8-0267/2018),

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

– atsižvelgdamas į Ispanijos Karalystės Generalinių Rūmų ir Portugalijos Respublikos 
Asamblėjos pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 
pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo 
akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0000/2018),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vidaus saugumo užtikrinimas, kuris 
priklauso valstybių narių kompetencijai, 
turėtų būti bendras ES institucijų, 
atitinkamų Sąjungos agentūrų ir valstybių 
narių siekis. 2015 m. balandžio mėn. 
Europos saugumo darbotvarkėje10

Komisija, Europos Sąjungos Taryba ir 
Europos Parlamentas nustatė bendrus 
2015–2020 m. laikotarpio prioritetus, juos 
Taryba dar kartą patvirtino 2015 m. 
birželio mėn. atnaujintoje Vidaus saugumo 
strategijoje11, o Europos Parlamentas –
2015 m. liepos mėn. rezoliucijoje12. Minėta 
bendra strategija siekiama nustatyti 
strateginę Sąjungos lygmens darbo vidaus 
saugumo srityje sistemą, be to, joje 
nustatyti pagrindiniai veiksmų prioritetai, 
norint užtikrinti veiksmingą Sąjungos 
atsaką į saugumo grėsmes 2015–2020 m. 
laikotarpiu. Visų pirma tai kova su 
terorizmu ir radikalizacijos prevencija, 
organizuoto nusikalstamumo sužlugdymas 
ir kova su kibernetiniais nusikaltimais;

(1) nacionalinis saugumas lieka 
išimtinė valstybių narių kompetencija, bet 
siekiant jį užtikrinti reikia bendrų 
pastangų, prie kurių turėtų kartu prisidėti 
ES institucijos, atitinkamos Sąjungos 
agentūros, privatusis sektorius ir pilietinė 
visuomenė. 2015 m. balandžio mėn. 
Europos saugumo darbotvarkėje10

Komisija, Europos Sąjungos Taryba ir 
Europos Parlamentas nustatė bendrus 
2015–2020 m. laikotarpio prioritetus, juos 
Taryba dar kartą patvirtino 2015 m. 
birželio mėn. atnaujintoje Vidaus saugumo 
strategijoje11, o Europos Parlamentas –
2015 m. liepos mėn. rezoliucijoje12; visų 
pirma tai kova su terorizmu ir radikalėjimo, 
įskaitant radikalėjimą internete, 
prevencija, organizuoto nusikalstamumo 
sužlugdymas ir kova su kibernetiniais 
nusikaltimais;

__________________ __________________

10 COM(2015) 185 final, 2015 m. 
balandžio 28 d.

10 COM(2015) 185 final, 2015 m. 
balandžio 28 d.

11 2015 m. birželio 16 d. Tarybos išvados 
dėl atnaujintos 2015–2020 m. Europos 
Sąjungos vidaus saugumo strategijos.

11 2015 m. birželio 16 d. Tarybos išvados 
dėl atnaujintos 2015–2020 m. Europos 
Sąjungos vidaus saugumo strategijos.

12 2015 m. liepos 9 d. Europos Parlamento 
rezoliucija dėl Europos saugumo 
darbotvarkės (2015/2697(RSP)).

12 2015 m. liepos 9 d. Europos Parlamento 
rezoliucija dėl Europos saugumo 
darbotvarkės (2015/2697(RSP)).

Or. en
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2017 m. rugsėjo 25 d. pasirašytoje 
Romos deklaracijoje 27 valstybių narių 
vadovai patvirtino įsipareigojimą sukurti 
saugią ir patikimą Sąjungą, kurioje visi 
piliečiai jaustųsi saugūs ir galėtų laisvai 
judėti, kurios išorės sienos būtų apsaugotos 
ir kurioje būtų vykdoma veiksminga, 
atsakinga ir tvari migracijos politika 
laikantis tarptautinių normų, ir Europą, kuri 
būtų pasiryžusi kovoti su terorizmu ir 
organizuotu nusikalstamumu;

(2) 2017 m. rugsėjo 25 d. pasirašytoje 
Romos deklaracijoje 27 valstybių narių 
vadovai, Europos Vadovų Taryba, 
Europos Parlamentas ir Europos 
Komisija patvirtino įsipareigojimą sukurti 
saugią ir patikimą Sąjungą, kurioje visi 
piliečiai jaustųsi saugūs ir galėtų laisvai 
judėti, kurios išorės sienos būtų apsaugotos 
ir kurioje būtų vykdoma veiksminga, 
atsakinga ir tvari migracijos politika 
laikantis tarptautinių normų, ir Europą, kuri 
būtų pasiryžusi kovoti su terorizmu ir 
organizuotu nusikalstamumu;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2016 m. gruodžio 15 d. Europos 
Vadovų Taryba paragino tęsti darbą 
siekiant ES informacinių sistemų ir 
duomenų bazių sąveikumo. 2017 m. 
birželio 23 d. Europos Vadovų Taryba 
pabrėžė, kad būtina gerinti duomenų bazių 
sąveikumą, o 2017 m. gruodžio 12 d. 
Komisija priėmė reglamento, kuriuo 
sukuriama ES informacinių sistemų 
(policijos ir teisminio bendradarbiavimo, 
prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo 
sistema, pasiūlymą13;

(3) reaguodama į teroristinius 
išpuolius, kurie krėtė Europą 2015 m.,
2015 m. gruodžio 18 d. Europos Vadovų 
Taryba pakartojo, kad skubu 
suintensyvinti svarbios informacijos 
mainus ir pabrėžė, kaip skubu užtikrinti 
atitinkamų duomenų bazių sąveikumą 
saugumo patikrų reikmėms. 2017 m. 
birželio 23 d. Europos Vadovų Taryba dar 
kartą pabrėžė, kad būtina gerinti duomenų 
bazių sąveikumą, o 2017 m. gruodžio 12 d. 
Komisija priėmė reglamento, kuriuo 
sukuriama ES informacinių sistemų 
(policijos ir teisminio bendradarbiavimo, 
prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo 
sistema, pasiūlymą13, siekdama užtikrinti 
geresnį derėjimą, veiksmingumą ir dėmesį 
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operatyviniams poreikiams;

__________________ __________________

13 COM(2017) 794 final. 13 COM(2017) 794 final.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, 
reikėtų imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu, 
kad žmonės ir prekės būtų apsaugoti nuo 
vis labiau tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių ir kad būtų remiama valstybių 
narių kompetentingų institucijų vykdoma 
veikla. Dėl, be kita ko, terorizmo, sunkaus 
ir organizuoto nusikalstamumo, 
keliaujančių nusikalstamų grupių 
nusikalstamumo, prekybos narkotikais,
korupcijos, kibernetinių nusikaltimų, 
prekybos žmonėmis ir neteisėtos prekybos 
ginklais toliau kyla Sąjungos vidaus 
saugumo problemų;

(5) tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, 
reikėtų imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu, 
kad žmonės, viešosios erdvės ir ypatingai 
svarbi infrastruktūra būtų apsaugoti nuo 
vis labiau tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių ir kad būtų remiama valstybių 
narių kompetentingų institucijų vykdoma 
veikla. Dėl, be kita ko, terorizmo, sunkaus 
ir organizuoto nusikalstamumo, 
keliaujančių nusikalstamų grupių 
nusikalstamumo, prekybos narkotikais, 
korupcijos, kibernetinių nusikaltimų, 
hibridinių grėsmių, prekybos žmonėmis ir 
neteisėtos prekybos ginklais toliau kyla 
Sąjungos vidaus saugumo ir vidaus rinkos
problemų;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Sąjungos lygmeniu 
nustatytus bendrus prioritetus, kuriais 
siekiama užtikrinti aukšto lygio saugumą 
Sąjungoje, fondo lėšomis bus remiami 
veiksmai, kuriais siekiama šalinti 

(11) atsižvelgiant į Sąjungos lygmeniu 
nustatytus bendrus prioritetus, kuriais 
siekiama užtikrinti aukšto lygio saugumą 
Sąjungoje, fondo lėšomis bus remiami 
veiksmai, kuriais siekiama šalinti 
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pagrindines grėsmes saugumui, visų pirma 
kovoti su terorizmu ir radikalizacija, 
sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu ir 
kibernetiniais nusikaltimais, taip pat padėti 
nusikaltimų aukoms ir jas apsaugoti. 
Fondas padės užtikrinti, kad Sąjunga ir jos 
valstybės narės taip pat būtų tinkamai 
pasirengusios reaguoti į kintančias ir 
kylančias grėsmes, kad galėtų įgyvendinti 
tikrą saugumo sąjungą. To turėtų būti 
siekiama teikiant finansinę paramą, kuria 
remiamas geresnis keitimasis informacija, 
didinamas operatyvinis bendradarbiavimas 
ir gerinami nacionaliniai ir kolektyviniai 
gebėjimai;

pagrindines grėsmes saugumui, visų pirma 
užkirsti kelią terorizmui ir radikalėjimui, 
sunkių formų organizuotam 
nusikalstamumui ir kibernetiniams 
nusikaltimams ir su jais kovoti, taip pat 
padėti nusikaltimų aukoms ir jas apsaugoti. 
Fondas padės užtikrinti, kad Sąjunga ir jos 
valstybės narės taip pat būtų tinkamai 
pasirengusios reaguoti į kintančias ir 
kylančias grėsmes, įskaitant hibridines, ir 
taip galėtų įgyvendinti tikrą saugumo 
sąjungą. To turėtų būti siekiama teikiant 
finansinę paramą, padedančią keistis 
informacija, didinti operatyvinį 
bendradarbiavimą ir gerinti nacionalinius ir 
kolektyvinius gebėjimus;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) atsižvelgiant į išsamią fondo 
sistemą, fondo finansinė parama visų pirma 
turėtų padėti remti policijos ir teisminį 
bendradarbiavimą ir prevenciją sunkaus ir 
organizuoto nusikalstamumo, neteisėtos 
prekybos ginklais, korupcijos, pinigų 
plovimo, prekybos narkotikais, nusikaltimų 
aplinkai, keitimosi informacija ir prieigos 
prie informacijos, terorizmo, prekybos 
žmonėmis, naudojimosi neteisėta 
imigracija, seksualinės prievartos prieš 
vaikus, vaikų seksualinio išnaudojimo, 
smurto prieš vaikus vaizdų ir vaikų 
pornografijos platinimo bei kibernetinių 
nusikaltimų srityse. Fondo lėšomis taip pat 
turėtų būti remiama žmonių, viešųjų erdvių 
ir ypatingos svarbos infrastruktūros 
apsauga nuo saugumo incidentų ir 
veiksmingas su saugumu susijusios rizikos 
ir krizių valdymas, be kita ko, plėtojant 
bendrą politiką (strategijas, politikos 

(12) atsižvelgiant į išsamią fondo 
sistemą, fondo finansinė parama visų pirma 
turėtų padėti remti policijos ir teisminį 
bendradarbiavimą ir prevenciją sunkaus ir 
organizuoto nusikalstamumo, neteisėtos 
prekybos ginklais, korupcijos, pinigų 
plovimo, prekybos narkotikais, nusikaltimų 
aplinkai, keitimosi informacija ir prieigos 
prie informacijos, terorizmo, prekybos 
žmonėmis, naudojimosi neteisėta
imigracija, seksualinės prievartos prieš 
vaikus, vaikų seksualinio išnaudojimo, 
smurto prieš vaikus vaizdų ir vaikų 
pornografijos platinimo bei kibernetinių 
nusikaltimų srityse. Fondo lėšomis taip pat 
turėtų būti remiama žmonių, viešųjų erdvių 
ir ypatingos svarbos infrastruktūros 
apsauga nuo saugumo incidentų ir 
veiksmingas su saugumu susijusios rizikos 
ir krizių valdymas, be kita ko, plėtojant 
bendrą politiką (strategijas, politikos 
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ciklus, programas ir veiksmų planus), 
teisės aktus ir praktinį bendradarbiavimą;

ciklus, programas ir veiksmų planus), 
teisės aktus ir praktinį bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekdamos prisidėti prie fondo 
tikslų įgyvendinimo, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad jų programų prioritetais būtų 
atsižvelgiama į konkrečius fondo tikslus, 
kad pasirinkti prioritetai atitiktų II priede 
nustatytas įgyvendinimo priemones ir kad 
išteklių paskirstymas tarp tikslų padėtų 
siekti bendro politikos tikslo;

(18) siekdamos prisidėti prie fondo 
tikslų įgyvendinimo, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad jų programų prioritetais būtų 
atsižvelgiama į konkrečius fondo tikslus, 
kad pasirinkti prioritetai atitiktų 3a 
straipsnyje nustatytas įgyvendinimo 
priemones ir kad išteklių paskirstymas tarp 
tikslų padėtų siekti bendro politikos tikslo;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kad būtų pasiekti šiame reglamente 
nustatyti tikslai, fondas turėtų atitikti 
didesnio lankstumo ir supaprastinimo 
poreikį, kartu turėtų būti laikomasi 
nuspėjamumo reikalavimų ir užtikrinamas 
teisingas ir skaidrus išteklių paskirstymas;

(24) kad būtų pasiekti šiame reglamente 
nustatyti tikslai, fondas turėtų atitikti 
didesnio lankstumo ir supaprastinimo 
poreikį, kartu turėtų būti laikomasi 
nuspėjamumo reikalavimų ir užtikrinamas 
teisingas ir skaidrus išteklių paskirstymas.
Įgyvendinant fondo veiklą reikėtų 
vadovautis išlaidų veiksmingumo, 
efektyvumo ir kokybės principais. Be to, 
fondo veiklos įgyvendinimas turėtų būti 
kuo patogesnis naudotojams;

Or. en



PR\1168568LT.docx 11/42 PE630.441v01-00

LT

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) šios pradinės sumos turėtų būti 
valstybių narių ilgalaikių investicijų 
pagrindas. Kad būtų galima atsižvelgti į 
saugumo grėsmių arba pradinės padėties 
pokyčius, valstybėms narėms laikotarpio 
viduryje turėtų būti skirta papildoma suma, 
remiantis naujausiais turimais statistiniais 
duomenimis, kaip nustatyta paskirstymo 
formulėje, atsižvelgiant į programos 
įgyvendinimo būklę;

(26) šios pradinės sumos turėtų būti 
valstybių narių ilgalaikių investicijų į 
saugumą pagrindas. Kad būtų galima 
atsižvelgti į vidaus ir išorės saugumo 
grėsmių arba pradinės padėties pokyčius, 
valstybėms narėms laikotarpio viduryje 
turėtų būti skirta papildoma suma, 
remiantis naujausiais turimais statistiniais 
duomenimis, kaip nustatyta paskirstymo 
formulėje, atsižvelgiant į programos 
įgyvendinimo būklę;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kadangi saugumo srities uždaviniai 
nuolat kinta, finansavimo paskirstymą 
reikia pritaikyti atsižvelgiant į saugumo 
grėsmių pokyčius ir finansavimą reikia 
skirti prioritetams, kurie teikia didžiausios 
Sąjungos pridėtinės vertės. Siekiant 
tenkinti neatidėliotinus poreikius, 
atsižvelgiant į politikos ir Sąjungos 
prioritetų pokyčius, taip pat norint 
nukreipti finansavimą į veiksmus, 
teikiančius didelės Sąjungos pridėtinės 
vertės, dalis finansavimo bus periodiškai 
skiriama konkretiems veiksmams, 
Sąjungos veiksmams ir pagalbai 
ekstremaliosios situacijos atveju pagal 
teminę priemonę;

(27) kadangi saugumo srities uždaviniai 
nuolat kinta, finansavimo paskirstymą 
reikia pritaikyti atsižvelgiant į vidaus ir 
išorės saugumo grėsmių pokyčius ir 
finansavimą nukreipti į prioritetus, kurie 
teikia didžiausios Sąjungos pridėtinės 
vertės. Siekiant tenkinti neatidėliotinus 
poreikius, atsižvelgiant į politikos ir 
Sąjungos prioritetų pokyčius, taip pat 
norint nukreipti finansavimą į veiksmus, 
teikiančius didelės Sąjungos pridėtinės 
vertės, dalis finansavimo bus periodiškai 
skiriama konkretiems veiksmams, 
Sąjungos veiksmams ir pagalbai 
ekstremaliosios situacijos atveju pagal 
teminę priemonę;

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) siekiant įgyvendinti veiksmus pagal 
pasidalijamojo valdymo principą, fondas 
turėtų būti nuoseklios sistemos, kurią 
sudaro šis reglamentas, Finansinis 
reglamentas ir Bendrų nuostatų 
reglamentas (ES) Nr. X18, dalis;

(37) siekiant įgyvendinti veiksmus pagal 
pasidalijamojo valdymo principą, fondas 
turėtų būti nuoseklios sistemos, kurią 
sudaro šis reglamentas, Finansinis 
reglamentas ir Bendrų nuostatų 
reglamentas (ES) Nr. X[BNR]18, dalis. Jei 
nuostatos viena kitai prieštarautų, šiam 
reglamentui teikiama pirmenybė prieš 
Reglamentą (ES) Nr. X [BNR];

__________________ __________________

18 Išsami nuoroda 18 Išsami nuoroda

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Reglamentu (ES) Nr. X [BNR] 
nustatyta Europos regioninės plėtros fondo 
(EFPF), „Europos socialinio fondo +“ 
(ESF+), Sanglaudos fondo, Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), 
Prieglobsčio ir migracijos fondo (PMIF), 
Vidaus saugumo fondo (VSF) ir sienų 
valdymo ir vizų priemonės, įtrauktos į 
Integruoto sienų valdymo fondą (ISVF), 
veiksmų sistema ir jame visų pirma 
išdėstytos ES fondų, įgyvendinamų pagal 
pasidalijamojo valdymo principą, 
programavimo, stebėsenos ir vertinimo, 
valdymo ir kontrolės taisyklės. Be to, 
šiame reglamente būtina nurodyti Vidaus 
saugumo fondo tikslus ir išdėstyti 
konkrečias nuostatas dėl veiklos, kuri gali 

(38) Reglamentu (ES) Nr. X [BNR] 
nustatyta Europos regioninės plėtros fondo 
(ERPF), „Europos socialinio fondo +“ 
(ESF+), Sanglaudos fondo, Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), 
Prieglobsčio ir migracijos ir integracijos
fondo (PMIF), Vidaus saugumo fondo 
(VSF) ir sienų valdymo ir vizų priemonės, 
įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą 
(ISVF), veiksmų sistema ir jame visų 
pirma išdėstytos ES fondų, įgyvendinamų 
pagal pasidalijamojo valdymo principą, 
programavimo, stebėsenos ir vertinimo, 
valdymo ir kontrolės taisyklės. Be to, 
šiame reglamente būtina nurodyti Vidaus 
saugumo fondo tikslus ir išdėstyti 
konkrečias nuostatas dėl veiklos, kuri gali 
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būti finansuojama teikiant šio fondo 
paramą;

būti finansuojama teikiant šio fondo 
paramą;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201319, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9520, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9621 ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193922 Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal 
Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
ir Reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebuvo sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos nusikalstamos veikos 
atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Tarybos 
reglamentą (ES) 2017/1939 Europos 
prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos 
neteisėtos veiklos atvejus, darančius 
poveikį Sąjungos finansiniams interesams, 
kaip nustatyta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137123, ir 
vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal 
Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba 
subjektas, gaunantis Sąjungos lėšų, turi 
visapusiškai bendradarbiauti siekiant 
apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, 

(40) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201319, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9520, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9621 ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193922 Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal 
Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
ir Reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebuvo sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos nusikalstamos veikos 
atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Tarybos 
reglamentą (ES) 2017/1939 Europos 
prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos 
neteisėtos veiklos atvejus, darančius 
poveikį Sąjungos finansiniams interesams, 
kaip nustatyta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137123, ir 
vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal 
Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba 
subjektas, gaunantis Sąjungos lėšų, turi 
visapusiškai bendradarbiauti siekiant 
apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, 
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suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, 
OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos 
Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos 
Sąjungos lėšų naudojimo procese 
dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų 
lygiavertes teises;

suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, 
OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos 
Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos 
Sąjungos lėšų naudojimo procese 
dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų 
lygiavertes teises; Su fondu susijusių 
pažeidimų arba sukčiavimo tyrimų 
rezultatai turėtų būti prieinami Europos 
Parlamentui; 

__________________ __________________

19 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

19 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

20 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

20 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

21 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

21 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

22 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 
1).

22 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 
1).

23 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

23 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) pagal SESV 349 straipsnį ir 
remdamosi Komisijos komunikatu 
„Sustiprinta ir atnaujinta strateginė 
partnerystė su ES atokiausiais regionais“25, 
kurį Taryba patvirtino savo 2018 m. 
balandžio 12 d. išvadose, atitinkamos 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų 
programomis būtų sprendžiami konkretūs 
atokiausių regionų uždaviniai. Fondas 
padeda šioms valstybėms narėms gauti 
tinkamų išteklių ir prireikus padėti šiems 
regionams;

Išbraukta.

__________________

25 COM(2017) 623 final.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant šio reglamento tikslų tai nesvarbu!

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros26 22 ir 23 dalimis, fondą reikia 
vertinti remiantis informacija, surinkta 
taikant konkrečius stebėsenos 
reikalavimus, kartu vengiant pernelyg 
didelio reguliavimo ir administracinės
naštos, tenkančios visų pirma valstybėms 
narėms. Prireikus šie reikalavimai gali 
apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali 
būti remiamasi vertinant fondo poveikį 
vietoje. Norint įvertinti fondo laimėjimus, 

(44) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros26 22 ir 23 dalimis, fondą reikia 
vertinti remiantis informacija, surinkta 
taikant konkrečius stebėsenos
reikalavimus, kartu vengiant pernelyg 
didelio reguliavimo ir administracinės 
naštos, tenkančios visų pirma valstybėms 
narėms. Kai tikslinga, šie reikalavimai gali 
apimti išmatuojamus kokybinius ir
kiekybinius rodiklius, kaip pagrindą fondo 
poveikiui vietoje įvertinti; Norint įvertinti 
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reikėtų nustatyti su kiekvienu fondo 
konkrečiu tikslu susijusius rodiklius ir 
susijusias siektinas reikšmes;

fondo pasiekimus, reikėtų nustatyti su 
kiekvienu fondo konkrečiu tikslu susijusius 
rodiklius ir susijusias siektinas reikšmes;

__________________ __________________

26 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. 1–14.

26 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. 1–14.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, remiantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šis fondas padės 
integruoti klimato politikos veiksmus ir 
siekti bendro tikslo 25 proc. ES biudžeto 
išlaidų skirti klimato srities tikslams 
įgyvendinti. Rengiant ir įgyvendinant 
fondą bus nustatyti atitinkami veiksmai, 
kurie bus dar kartą vertinami atliekant 
vertinimą ar peržiūrą;

(45) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, remiantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šis fondas padės 
integruoti klimato politikos veiksmus ir 
siekti bendro tikslo 25 proc. ES biudžeto 
išlaidų skirti klimato srities tikslams 
įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Turint omeny šio reglamento taikymo sritį, galimybių veikti klimato kaitos srityje maža...

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis



PR\1168568LT.docx 17/42 PE630.441v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) atsižvelgdamos į šiuos rodiklius ir 
finansines ataskaitas, Komisija ir valstybės 
narės turėtų stebėti fondo įgyvendinimą 
pagal atitinkamas Reglamento (ES) Nr. X 
[BNR] ir šio reglamento nuostatas;

(46) atsižvelgdamos į šiuos rodiklius ir 
finansines ataskaitas, Komisija ir valstybės 
narės turėtų stebėti fondo įgyvendinimą 
pagal atitinkamas Reglamento (ES) Nr. X 
[BNR] ir šio reglamento nuostatas. 
Komisija turėtų kasmet pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai priimtų metinių 
veiklos rezultatų ataskaitų santrauką. 
Gavusi prašymą, Komisija turėtų pateikti 
Europos Parlamentui ir Tarybai visą 
metinių veiklos rezultatų ataskaitų tekstą;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) siekiant papildyti ir iš dalies 
pakeisti šio reglamento neesmines 
nuostatas, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal SESV 290 
straipsnį, kiek tai susiję su sąrašu veiksmų, 
kurie atitinka didesnio bendro finansavimo 
reikalavimus, kaip nurodyta IV priede, ir 
veiklos parama, siekiant toliau plėtoti 
stebėsenos ir vertinimo sistemą. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 
su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais principais;

(47) siekiant papildyti ir iš dalies 
pakeisti šio reglamento neesmines 
nuostatas, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal SESV 290 
straipsnį, susijusius su teminės priemonės 
darbo programomis, sąrašu veiksmų, kurie 
atitinka didesnio bendro finansavimo 
reikalavimus, kaip nurodyta IV priede, ir 
veiklos parama ir siekiu toliau plėtoti 
stebėsenos ir vertinimo sistemą. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 
su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais principais;

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai27. 
Nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma 
įgyvendinimo aktams, kuriais nustatomos 
bendros valstybių narių pareigos, visų 
pirma teikti informaciją Komisijai, o 
patariamoji procedūra turėtų būti taikoma 
priimant įgyvendinimo aktus, susijusius su 
informacijos teikimo Komisijai pagal 
programavimo ir ataskaitų teikimo tvarką 
sąlygomis, atsižvelgiant į visiškai techninį 
jų pobūdį;

(48) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo
įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai27. priimant 
įgyvendinimo aktus, susijusius su 
informacijos teikimo Komisijai pagal 
programavimo ir ataskaitų teikimo tvarką 
sąlygomis, atsižvelgiant į visiškai techninį 
jų pobūdį turėtų būti taikoma patariamoji 
procedūra;

__________________ __________________

27 OL L 55, 2011 2 28, p. 13. 27 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas Vidaus 
saugumo fondas (toliau – fondas).

1. Šiuo reglamentu 2021 m. sausio 1 
d.–2017 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui
įsteigiamas Vidaus saugumo fondas (toliau 
– Fondas).

Or. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jame nustatomi fondo tikslai, 
2021–2027 m. biudžetas, Sąjungos 
finansavimo formos ir tokio finansavimo 
teikimo taisyklės.

2. Šiame reglamente nustatomi:

fondo tikslai;

konkretūs tikslai ir jų įgyvendinimo 
priemonės;

2021–2027 m. biudžetas;

Sąjungos finansavimo formos ir tokio 
finansavimo teikimo taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) ES politikos ciklas – žvalgybos 
informacija grindžiama tarpdisciplininė 
iniciatyva, kuria siekiama kovoti su 
Sąjungai kylančiomis didžiausiomis sunkių 
formų ir organizuoto nusikalstamumo 
grėsmėmis, skatinant valstybių narių, 
Sąjungos institucijų, agentūrų ir, kai 
tinkama, trečiųjų šalių bei organizacijų 
bendradarbiavimą;

f) ES politikos ciklas – žvalgybos 
informacija grindžiama tarpdisciplininė 
iniciatyva, kuria siekiama kovoti su 
Sąjungai kylančiomis didžiausiomis sunkių 
formų ir organizuoto nusikalstamumo 
grėsmėmis, skatinant valstybių narių, 
Sąjungos institucijų, Sąjungos teisingumo 
ir vidaus reikalų agentūrų ir, kai tinkama, 
trečiųjų šalių bei organizacijų 
bendradarbiavimą;

Or. en
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) keitimasis informacija ir prieiga 
prie jos – SESV 87 straipsnyje nurodytoms 
institucijoms ir Europolui svarbios su 
nusikalstamų veikų, visų pirma 
tarpvalstybiniu organizuotu 
nusikalstamumu, prevencija, nustatymu, 
tyrimu ir baudžiamuoju persekiojimu už jas 
susijusios informacijos saugus rinkimas, 
kaupimas, apdorojimas, analizavimas ir 
keitimasis ja;

g) keitimasis informacija ir prieiga 
prie jos – SESV 87 straipsnyje nurodytoms 
institucijoms, Europolui ir Eurojustui
svarbios su nusikalstamų veikų, visų pirma 
terorizmu, kibernetiniais nusikaltimais ir
tarpvalstybinio sunkių formų ir
organizuoto nusikalstamumo prevencija, 
nustatymu, tyrimu ir baudžiamuoju 
persekiojimu už jas susijusios informacijos 
saugus rinkimas, kaupimas, apdorojimas, 
analizavimas ir keitimasis ja;

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) teisminis bendradarbiavimas –
teisminis bendradarbiavimas 
baudžiamosiose bylose;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikia, nes tekste daugiau tai neminima; nenurodomas ir policijos bendradarbiavimas.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) LETS (angl. European Law i) LETS (angl. European Law 
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Enforcement Training Scheme) – Europos 
teisėsaugos pareigūnų mokymo sistema, 
kurios paskirtis – padėti teisėsaugos 
pareigūnams įgyti žinių ir gebėjimų, 
reikalingų, kad veiksmingai 
bendradarbiaujant būtų užtikrinama 
efektyvi tarpvalstybinio nusikalstamumo 
prevencija ir kova su juo, kaip išdėstyta 
2013 m. kovo 27 d. Komisijos komunikate 
dėl LETS31 sukūrimo ir kaip nurodyta 
CEPOL reglamente32;

Enforcement Training Scheme) – Europos 
teisėsaugos pareigūnų mokymo sistema, 
kurios paskirtis – padėti teisėsaugos 
pareigūnams įgyti žinių ir gebėjimų, 
reikalingų, kad veiksmingai 
bendradarbiaujant būtų užtikrinama 
efektyvi tarpvalstybinio sunkių formų ir
organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo
prevencija ir kova su juo, kaip išdėstyta 
2013 m. kovo 27 d. Komisijos komunikate 
dėl LETS31 sukūrimo ir kaip nurodyta 
CEPOL reglamente32;

__________________ __________________

31 COM(2013) 172, kuriuo sukuriama 
Europos teisėsaugos pareigūnų mokymo 
sistema (LETS).

31 COM(2013) 172, kuriuo sukuriama 
Europos teisėsaugos pareigūnų mokymo 
sistema (LETS).

32 2015 m. lapkričio 25 d. Reglamentas 
(ES) 2015/2219 dėl Europos Sąjungos 
teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL).

32 2015 m. lapkričio 25 d. Reglamentas 
(ES) 2015/2219 dėl Europos Sąjungos 
teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL).

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fondo politikos tikslas – padėti 
užtikrinti aukštą saugumo lygį Sąjungoje, 
visų pirma kovojant su terorizmu, 
radikalėjimu, sunkių formų bei organizuotu 
nusikalstamumu ir kibernetiniais 
nusikaltimais, taip pat teikiant pagalbą ir 
apsaugą nusikaltimų aukoms.

1. Fondo politikos tikslas – padėti 
užtikrinti aukštą saugumo lygį Sąjungoje
aktyviau bendradarbiaujant, visų pirma 
vykdant terorizmo, radikalėjimo, sunkių 
formų bei organizuoto nusikalstamumo ir 
kibernetinių nusikaltimų prevenciją ir su 
tuo kovojant, taip pat teikiant pagalbą ir 
apsaugą nusikaltimų aukoms.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gerinti Sąjungos teisėsaugos 
institucijų tarpusavio keitimąsi informacija 
bei keitimąsi informacija jų viduje ir su 
kitomis kompetentingomis institucijomis 
bei kitomis atitinkamomis Sąjungos 
įstaigomis, taip pat su trečiosiomis šalimis 
ir tarptautinėmis organizacijomis;

a) didinti ir gerinti Sąjungos 
teisėsaugos institucijų, kitų kompetentingų 
institucijų ir kitų atitinkamų Sąjungos 
įstaigų, taip pat trečiųjų valstybių ir 
tarptautinių organizacijų tarpusavio 
keitimąsi informacija ir keitimąsi 
informacija jų viduje;

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant 2 dalyje nurodytų 
konkrečių tikslų, fondo veikla 
įgyvendinama taikant II priede išvardytas 
įgyvendinimo priemones.

3. Siekiant 2 dalyje nurodytų 
konkrečių tikslų, fondo veikla 
įgyvendinama taikant 3a straipsnyje
išvardytas įgyvendinimo priemones.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Finansuojami veiksmai 
įgyvendinami užtikrinant visapusišką 
pagarbą pagrindinėms teisėms ir žmogaus 
orumui. Veiksmai visų pirma atitinka 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos, Sąjungos duomenų apsaugos 
teisės ir Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
(EŽTK) nuostatas. Jei įmanoma, 
įgyvendindamos veiksmus valstybės narės 
ypatingą dėmesį pirmiausia skiria 

4. Finansuojamos operacijos
įgyvendinamos užtikrinant visapusišką 
pagarbą pagrindinėms teisėms ir žmogaus 
orumui. Operacijos visų pirma atitinka 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos, Sąjungos duomenų apsaugos 
teisės ir Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
(EŽTK) nuostatas. Jei įmanoma, 
įgyvendindamos veiksmus valstybės narės 
ypatingą dėmesį pirmiausia skiria pagalbai, 
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pažeidžiamiems asmenims, visų pirma 
vaikams ir nelydimiems nepilnamečiams, 
teikiamai pagalbai ir jų apsaugai.

teiktinai pažeidžiamiems asmenims, visų 
pirma vaikams ir nelydimiems 
nepilnamečiams, ir jų apsaugai.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1. Fondas padeda įgyvendinti 3 straipsnio 
2 dalies a punkte nustatytą konkretų 
tikslą, daugiausia dėmesio skiriant 
įgyvendinimo priemonėms, kuriomis 
siekiama: 

a) užtikrinti, kad būtų vienodai taikomas 
Sąjungos saugumo acquis, keičiantis 
informacija, pvz., pagal Priumo, ES 
keleivio duomenų įrašo (PNR) ir SIS II 
sistemas, be kita ko, įgyvendinant 
rekomendacijas, pateiktas taikant kokybės 
kontrolės ir vertinimo mechanizmus, kaip 
antai Šengeno vertinimo mechanizmą ir 
kitus kokybės kontrolės ir vertinimo 
mechanizmus;

b) sukurti, pritaikyti ir prižiūrėti su 
saugumu susijusias Sąjungos IT sistemas 
ir ryšių tinklus, be kita ko, užtikrinant jų 
sąveikumą, ir parengti atitinkamas 
nustatytų spragų šalinimo priemones; 

c) didinti aktyvų su saugumu susijusių 
Sąjungos keitimosi informacija 
priemonių, sistemų ir duomenų bazių 
naudojimą, gerinti su saugumu susijusių 
nacionalinių duomenų bazių tarpusavio 
jungtis ir jų jungtis su Sąjungos duomenų 
bazėmis ir užtikrinti, kad jos būtų 
pildomos aukštos kokybės duomenimis;

d) remti atitinkamas nacionalines 
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priemones, kurių reikia konkretiems 
tikslams, išdėstytiems 3 straipsnio 2 dalies 
a punkte, įgyvendinti. 

2. Fondas padeda įgyvendinti 3 straipsnio 
2 dalies b punkte nustatytą konkretų 
tikslą, daugiausia dėmesio skiriant 
įgyvendinimo priemonėms, kuriomis 
siekiama:

a) stiprinti valstybių narių teisėsaugos 
operacijas, vykdomas tarpusavyje ir, kai 
tinkama, su kitais atitinkamais subjektais, 
visų pirma siekiant palengvinti ir 
pagerinti bendrų tyrimų grupių, bendro 
patruliavimo, persekiojimo kertant sieną, 
atsargaus sekimo ir kitų operatyvinio 
bendradarbiavimo mechanizmų 
naudojimą, atsižvelgiant į ES politikos 
ciklą (EMPACT), ypatingą dėmesį 
skiriant tarpvalstybinėms operacijoms; 

b) stiprinti teisėsaugos ir kitų 
kompetentingų institucijų veiklos 
koordinavimą ir bendradarbiavimą 
valstybėse narėse ir tarp jų bei su kitais 
atitinkamais subjektais, pavyzdžiui, per 
specializuotų nacionalinių padalinių 
tinklus, Sąjungos tinklus ir 
bendradarbiavimo struktūras, taip pat 
Sąjungos centrus; 

c) gerinti tarpžinybinį ir Sąjungos 
lygmens bendradarbiavimą tarp valstybių 
narių arba tarp valstybių narių ir 
atitinkamų Sąjungos įstaigų, organų ir 
agentūrų, taip pat nacionalinių institucijų 
tarpžinybinį bendradarbiavimą 
nacionaliniu lygmeniu kiekvienoje 
valstybėje narėje. 

3. Fondas padeda įgyvendinti 3 straipsnio 
2 dalies c punkte nustatytą konkretų 
tikslą, daugiausia dėmesio skiriant 
įgyvendinimo priemonėms, kuriomis 
siekiama: 

a) stiprinti teisėsaugos pareigūnų 
mokymą, pratybas, tarpusavio mokymąsi, 
specializuotas mainų programas ir
dalijimąsi geriausia patirtimi, be kita ko, 
trečiosiose šalyse ir su trečiosiomis šalimis 
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bei kitais susijusiais subjektais; 

b) išnaudoti sąveiką sutelkiant valstybių 
narių ir kitų susijusių subjektų, įskaitant 
pilietinę visuomenę, išteklius ir žinias,
pavyzdžiui, kuriant bendrus 
kompetencijos centrus, rengiant bendrus 
rizikos vertinimus arba bendrus 
operatyvinės paramos centrus bendrai 
vykdomų veiksmų reikmėms; 

c) skatinti ir plėtoti ankstyvo nustatymo, 
taip pat liudytojų, informatorių ir 
nusikaltimų aukų apsaugos ir paramos 
jiems priemones, kitas apsaugos 
priemones, mechanizmus ir geriausią 
praktiką, taip pat plėtoti atitinkamą 
valdžios institucijų ir kitų susijusių 
subjektų partnerystę;

d) įsigyti atitinkamos įrangos ir sukurti 
arba modernizuoti specializuotus mokymo 
įrenginius ir kitą svarbią su saugumu 
susijusią infrastruktūrą, siekiant gerinti 
parengtį, atsparumą visuomenės 
informuotumą ir tinkamiau reaguoti į 
grėsmes saugumui. 

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant 3 straipsnyje nurodytų 
tikslų ir laikantis II priede išvardytų 
įgyvendinimo priemonių šio fondo lėšomis 
visų pirma remiami III priede išvardyti 
veiksmai.

1. Laikantis 3a straipsnyje išvardytų 
įgyvendinimo priemonių šio fondo lėšomis 
remiami veiksmai, kuriais prisidedama 
prie 3 straipsnyje nurodytų tikslų 
įvykdymo. Tai gali apimti III priede 
išvardytus veiksmus.

Or. en

Pagrindimas

III priede pateiktas sąrašas nurodomas kaip pavyzdys; veiksmai, kurie turi būti finansuojami 
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„visų pirma“, yra išvardyti IV priede, jiems taikomas didesnis bendro finansavimo lygis.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant šio reglamento tikslų šio 
fondo lėšomis gali būti remiami III priede 
nurodytus Sąjungos prioritetus atitinkantys 
veiksmai, susiję su trečiosiomis šalimis, ir 
prireikus trečiosiose šalyse pagal 5 
straipsnį.

2. Siekiant šio reglamento 3 
straipsnyje nurodytų tikslų šio fondo 
lėšomis gali būti, be kita ko, remiami III 
priede nurodytus Sąjungos prioritetus 
atitinkantys veiksmai, susiję su 
trečiosiomis šalimis, ir prireikus trečiosiose 
šalyse pagal 5 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal šį reglamentą teikiama 
parama papildo nacionalinius, regionų ir 
vietos intervencinius veiksmus ir ja 
pirmiausia siekiama suteikti pridėtinę vertę 
šio reglamento tikslams.

1. Pagal šį reglamentą teikiama 
parama papildo nacionalinius, regionų ir 
vietos intervencinius veiksmus ir ja 
pirmiausia siekiama suteikti Sąjungos 
pridėtinę vertę šio reglamento tikslams.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ir valstybės narės 
užtikrina, kad pagal šį reglamentą ir 
valstybių narių teikiama parama derėtų su 
atitinkamais Sąjungos veiksmais, politika ir 

2. Komisija ir valstybės narės 
užtikrina, kad pagal šį reglamentą ir 
valstybių narių teikiama parama derėtų su 
atitinkamais Sąjungos veiksmais, politika ir 
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prioritetais ir papildytų kitas Sąjungos 
priemones.

prioritetais ir papildytų kitas Sąjungos ir 
nacionalines priemones.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansavimas pagal teminę 
priemonę skiriamas prioritetams, kurie 
suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės
arba kuriais reaguojama į neatidėliotinus
poreikius, laikantis II priede išdėstytų 
sutartų Sąjungos prioritetų.

2. Finansavimas pagal teminę 
priemonę skiriamas prioritetams, kurie 
suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės, 
kad būtų reaguojama į neatidėliotinus 
poreikius, laikantis 3a straipsnyje išdėstytų 
sutartų Sąjungos prioritetų, arba 19 
straipsnyje išdėstytoms paramos 
priemonėms.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos iniciatyva teikiama techninė parama.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija pagal metinius Sąjungos 
biudžeto asignavimus nustato bendrą sumą, 
skirtiną teminei priemonei. Komisija 
priima Finansinio reglamento [110] 
straipsnyje nurodytus teminei priemonei 
skirtus finansavimo sprendimus, kuriuose
nustatomi remtini tikslai bei veiksmai ir 
nurodomos konkrečios kiekvienai jos 
sudedamajai daliai, kaip nurodyta 1 dalyje, 
skiriamos sumos. Prireikus finansavimo 
sprendimuose nustatoma bendra derinimo 

5. Komisija pagal metinius Sąjungos 
biudžeto asignavimus nustato bendrą sumą, 
skirtiną teminei priemonei. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai pagal 28 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
papildomas šis reglamentas nustatant
teminei priemonei skirtas darbo 
programas, nurodytas Finansinio 
reglamento [110] straipsnyje, kuriose
nustatomi remtini tikslai bei veiksmai ir 
nurodomos konkrečios kiekvienai jos 
sudedamajai daliai, kaip nurodyta 1 dalyje, 
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operacijoms rezervuota suma. skiriamos sumos. Kai taikoma, darbo 
programose nustatoma bendra derinimo 
operacijoms rezervuota suma. Siekdama 
užtikrinti, kad ištekliai būtų skirti laiku, 
Komisija gali atskirai priimti pagalbos 
ekstremaliosios situacijos atveju darbo
programą.

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priėmusi finansavimo sprendimus, 
kaip nurodyta 3 dalyje, Komisija gali iš 
dalies atitinkamai pakeisti programas, 
įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį 
valdymą.

6. Priėmusi darbo programą, kaip 
nurodyta 5 dalyje, Komisija gali iš dalies 
atitinkamai pakeisti programas, 
įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį 
valdymą.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Šie finansavimo sprendimai gali 
būti metiniai arba daugiamečiai ir gali būti 
skirti vienai ar kelioms teminės priemonės 
sudedamosioms dalims.

7. Šios darbo programos gali būti 
metinės arba daugiametės ir gali būti 
skirtos vienai ar kelioms teminės 
priemonės sudedamosioms dalims.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, 
kad jos programose nustatyti prioritetai 
derėtų su Sąjungos prioritetais saugumo 
srityje ir jais būtų reaguojama į toje srityje 
kylančius uždavinius ir kad jie visiškai 
atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus 
Sąjungos prioritetus. Apibrėždamos šiuos 
savo programų prioritetus valstybės narės 
užtikrina, kad programoje būtų tinkamai 
atsižvelgta į II priede išdėstytas 
įgyvendinimo priemones.

1. Kiekviena valstybė narė ir 
Komisija užtikrina, kad programose 
nustatyti prioritetai derėtų su Sąjungos 
prioritetais saugumo srityje ir jais būtų 
reaguojama į toje srityje kylančius 
uždavinius ir kad jie visiškai atitiktų 
susijusį Sąjungos acquis ir sutartus 
Sąjungos prioritetus. Apibrėždamos šiuos 
savo programų prioritetus valstybės narės 
užtikrina, kad programoje būtų tinkamai 
atsižvelgta į 3a straipsnyje išdėstytas 
įgyvendinimo priemones.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prireikus Komisija gali įtraukti 
Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo 
agentūrą (Europolą), Europos Sąjungos 
teisėsaugos mokymo agentūrą (CEPOL) ir 
Europos narkotikų ir narkomanijos 
stebėsenos centrą (EMCDDA) į 5 skirsnyje 
nurodytą stebėsenos ir vertinimo veiklą, 
visų pirma siekdama užtikrinti, kad 
vykdomi veiksmai, kuriems teikiama fondo 
parama, atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir 
sutartus Sąjungos prioritetus.

3. Prireikus Komisija gali įtraukti 
Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo 
agentūrą (Europolą), Europos Sąjungos 
teisėsaugos mokymo agentūrą (CEPOL), 
Europos didelės apimties IT sistemų 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje 
operacijų valdymo agentūrą („eu-LISA“)
ir Europos narkotikų ir narkomanijos 
stebėsenos centrą (EMCDDA) į 5 skirsnyje 
nurodytą stebėsenos ir vertinimo veiklą, 
visų pirma siekdama užtikrinti, kad 
vykdomi veiksmai, kuriems teikiama fondo 
parama, atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir 
sutartus Sąjungos prioritetus.

Or. en
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įrangai, transporto priemonėms 
įsigyti arba su saugumu susijusiai 
infrastruktūrai įrengti gali būti 
panaudojama ne daugiau kaip 15 proc.
valstybės narės programos asignavimo. Ši 
riba gali būti viršyta tik tinkamai 
pagrįstais atvejais.

4. Įrangai, transporto priemonėms 
įsigyti arba su saugumu susijusiai 
infrastruktūrai įrengti pagal valstybės narės 
programą gali būti panaudojama tinkamą 
nacionalinių asignavimų dalis.

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Prireikus programa iš dalies 
pakeičiama, kad būtų atsižvelgta į 5 dalyje 
nurodytas rekomendacijas. Priklausomai 
nuo pakeitimų poveikio, Komisija gali
patvirtinti patikslintą programą.

6. Prireikus programa iš dalies 
pakeičiama, kad būtų atsižvelgta į 5 dalyje 
nurodytas rekomendacijas ir į pažangą 
siekiant tarpinių reikšmių ir tikslų, 
įvertintą metinėse veiklos rezultatų 
ataskaitose, kaip nurodyta 26 straipsnio 2 
dalies a punkte. Priklausomai nuo 
pakeitimų poveikio, Komisija turi
patvirtinti patikslintą programą, 
laikydamasi Reglamento (ES) Nr. X 
[BNR] 19 straipsnyje nustatytos tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Programavimas, kaip nurodyta 9. pagal Reglamento (ES) Nr. X 
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Reglamento (ES) Nr. [BNR] 17 straipsnio 
5 dalyje, grindžiamas VI priedo 1 lentelėje 
nurodytų rūšių intervenciniais veiksmais.

[BNR] 17 straipsnį kiekvienoje 
programoje kiekvienam konkrečiam 
tikslui nustatomos intervencijos rūšys 
pagal VI priedo 1 lentelę ir orientacinis 
programuojamų išteklių paskirstymas 
pagal intervencijos rūšį arba paramos 
sritį.

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei tarpinio mokėjimo paraiškų, 
teikiamų pagal Reglamento (ES) 
Nr. [BNR] 85 straipsnį, negauta dėl bent 
10 proc. pirminio programos asignavimo, 
nurodyto 10 straipsnio 1 dalies a punkte, 
atitinkama valstybė narė neatitinka 
reikalavimų gauti papildomą asignavimą 
savo programai, nurodytai 1 dalyje.

2. Jei tarpinio mokėjimo paraiškų, 
teikiamų pagal Reglamento (ES) 
Nr. [BNR] 85 straipsnį, negauta dėl bent 
30 proc. pirminio programos asignavimo, 
nurodyto 10 straipsnio 1 dalies a punkte, 
atitinkama valstybė narė neatitinka 
reikalavimų gauti papildomą asignavimą 
savo programai, nurodytai 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2025 m. skiriant lėšas pagal 
teminę priemonę, kai tinkama,
atsižvelgiama į pažangą, padarytą siekiant 
veiklos peržiūros plano tarpinių reikšmių, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. [BNR] 
12 straipsnyje, ir į nustatytus įgyvendinimo 
trūkumus.

3. Nuo 2025 m. skiriant lėšas pagal 
teminę priemonę atsižvelgiama į pažangą, 
padarytą siekiant veiklos peržiūros plano 
tarpinių reikšmių, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. X [BNR] 12
straipsnyje, ir į nustatytus įgyvendinimo 
trūkumus.

Or. en
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiklos parama sudaro dalį 
valstybės narės asignavimo, kuris gali būti 
naudojamas kaip parama valdžios 
institucijoms, atsakingoms už užduotis ir 
paslaugas, kurios yra Sąjungai naudinga 
viešoji paslauga, finansuoti.

1. Veiklos parama sudaro dalį 
valstybės narės asignavimo, kuris gali būti 
naudojamas kaip parama valdžios 
institucijoms, atsakingoms už užduotis ir 
paslaugas, kurios yra Sąjungai naudinga 
viešoji paslauga, finansuoti tiek, kiek jos 
prisideda užtikrinant aukštą saugumo lygį 
Sąjungoje kaip visumoje.

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė gali iki 10 proc. 
sumos, iš fondo skirtos programai, naudoti 
veiklos paramai valdžios institucijoms, 
atsakingoms už užduotis ir paslaugas, 
kurios yra Sąjungai naudinga viešoji 
paslauga, finansuoti.

2. Valstybė narė gali iki 20 proc. 
sumos, iš fondo skirtos programai, naudoti 
veiklos paramai valdžios institucijoms, 
atsakingoms už užduotis ir paslaugas, 
kurios yra Sąjungai naudinga viešoji 
paslauga, finansuoti.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis valstybių narių turės naudoti ES finansinę paramą įrangos ir (arba) IT veikimui 
užtikrinti, kad būtų užtikrintas ryšys su Europos IT sistemomis.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Veiklos parama daugiausia 
skiriama konkrečioms VII priede 
nurodytoms užduotims ir paslaugoms.

5. Veiklos parama daugiausia 
skiriama konkretiems VII priede 
nurodytiems veiksmams.

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fondo lėšomis gali būti remiamos 
Komisijos iniciatyva arba jos vardu 
įgyvendinamos techninės paramos 
priemonės. Tos priemonės gali būti 
finansuojamos 100 proc.

Fondo lėšomis gali būti remiamos 
Komisijos iniciatyva arba jos vardu 
įgyvendinamos techninės paramos 
priemonės. Tos priemonės, t. y. 
parengiamieji, stebėsenos, kontrolės, 
audito, vertinimo, komunikacijos, 
įskaitant institucijų komunikaciją apie 
Sąjungos politikos prioritetus saugumo 
srityje, matomumo, taip pat visi 
administracinės ir techninės paramos 
veiksmai, reikalingi šiam reglamentui 
įgyvendinti, prireikus su trečiosiomis 
valstybėmis gali būti finansuojamos 
100 proc.

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos lėšų gavėjas nurodo 
Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 
matomumą (visų pirma viešindami
veiksmus ir jų rezultatus) teikdami 
nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą 

1. Sąjungos lėšų gavėjas viešina
veiksmus ir jų rezultatus teikdami 
nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą 
tikslinę informaciją įvairioms tikslinėms 
auditorijoms, įskaitant žiniasklaidą ir 
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tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, 
įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

visuomenę. Siekdami užtikrinti Sąjungos 
lėšų matomumą, Sąjungos lėšų gavėjai 
turi nurodyti jų kilmę viešindami 
veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fondo finansinė parama teikiama,
siekiant tenkinti skubius ir konkrečius 
poreikius ekstremaliosios situacijos, 
kilusios dėl su saugumu susijusio incidento 
arba naujos grėsmės, atsižvelgiant į šio 
reglamento taikymo sritį, kuri daro arba 
gali daryti neigiamą poveikį vienos ar kelių 
valstybių narių piliečių saugumui, atveju.

1. Komisija gali nuspręsti teikti 
Fondo finansinę paramą siekiant tenkinti 
skubius ir konkrečius poreikius 
ekstremaliosios situacijos, kilusios dėl su 
saugumu susijusio incidento arba naujos 
grėsmės, atsižvelgiant į šio reglamento 
taikymo sritį, kuri daro arba gali daryti 
neigiamą poveikį vienos ar kelių valstybių 
narių piliečių saugumui, atveju. Tokiais 
atvejais ji apie tai laiku informuoja 
Europos Parlamentą ir Tarybą.

Or. en

Pagrindimas

Būtina patikslinti, kas priima sprendimus. Siekiant užtikrinti skaidrumą EP ir Taryba turi būti 
informuoti.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei tai būtina veiksmui įgyvendinti, 
pagalba ekstremaliosios situacijos atveju 
gali būti skiriama išlaidoms, kurios buvo 
patirtos iki dotacijos paraiškos arba 
prašymo suteikti paramą pateikimo 
dienos, bet ne anksčiau kaip 2021 m. 
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sausio 1 d., padengti.

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmui, kuriam iš šio fondo 
skirtas įnašas, taip pat gali būti skirtas kitos 
Sąjungos programos, taip pat ir fondų, 
kuriems taikomas pasidalijamasis 
valdymas, įnašas, jei tais įnašais 
nekompensuojamos tos pačios išlaidos. 
Sąjungos programų taisyklės taikomos 
atitinkamiems įnašams, kurie pagal tas 
programas skiriami veiksmams. Sudėtinio 
finansavimo suma neviršija bendrų 
finansuoti tinkamų veiksmo išlaidų sumos, 
o iš skirtingų Sąjungos programų skiriamos 
paramos sumos apskaičiuojamos 
proporcingai pagal dokumentus, kuriuose 
nustatytos paramos sąlygos.

1. Veiklai, kuriai iš šio fondo skirtas 
įnašas, taip pat gali būti skirtas kitos 
Sąjungos programos, taip pat ir fondų, 
kuriems taikomas pasidalijamasis 
valdymas, įnašas, jei tais įnašais 
nekompensuojamos tos pačios išlaidos. 
Sąjungos programų taisyklės taikomos 
atitinkamiems įnašams, kurie pagal tas 
programas skiriami veiksmams. Sudėtinio 
finansavimo suma neviršija bendrų 
finansuoti tinkamų veiklos išlaidų sumos, o 
iš skirtingų Sąjungos programų skiriamos 
paramos sumos apskaičiuojamos 
proporcingai pagal dokumentus, kuriuose 
nustatytos paramos sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažangumo ženklu pažymėtiems 
veiksmams arba veiksmams, kurie atitinka 
visas šias sudėtines palyginamas sąlygas:

Pažangumo ženklu pažymėtai veiklai arba 
veiklai, kuri atitinka visas šias sudėtines 
palyginamas sąlygas:

Or. en
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gali būti skiriama parama iš Europos 
regioninės plėtros fondo, Sanglaudos 
fondo, „Europos socialinio fondo +“ arba 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 
laikantis Reglamento (ES) X [BNR] [67] 
straipsnio 5 dalies arba Reglamento (ES) 
X [Bendros žemės ūkio politikos 
finansavimo, valdymo ir stebėsenos 
reglamento] [8] straipsnio, su sąlyga, kad 
tie veiksmai dera su atitinkamos programos 
tikslais. Taikomos fondo, iš kurio teikiama 
parama, taisyklės.

gali būti skiriama parama iš Europos 
regioninės plėtros fondo, Sanglaudos 
fondo, „Europos socialinio fondo +“ arba 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 
laikantis Reglamento (ES) X [BNR] [67] 
straipsnio 5 dalies arba Reglamento (ES) 
X [Bendros žemės ūkio politikos 
finansavimo, valdymo ir stebėsenos 
reglamento] [8] straipsnio, su sąlyga, kad 
ta veikla dera su atitinkamos programos 
tikslais. Taikomos fondo, iš kurio teikiama 
parama, taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija kasmet pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai metinių veiklos 
rezultatų ataskaitų santrauką. Europos 
Parlamentui ir Tarybai paprašius reikia 
pateikti visą metinių veiklos rezultatų 
ataskaitų tekstą.

Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 12, 15, 24 ir 27 straipsniuose 2. 8, 12, 15, 24 ir 27 straipsniuose 
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nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. 
gruodžio 31 d.

nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. 
gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 12, 15, 24 ir 27 
straipsniuose nurodytus deleguotuosius 
įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 
atšaukimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti deleguotieji įgaliojimai. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 8, 12, 15, 24 ir 27 
straipsniuose nurodytus deleguotuosius 
įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 
atšaukimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti deleguotieji įgaliojimai. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 12, 15, 24 ir 27 straipsnius 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 

6. Pagal 8, 12, 15, 24 ir 27 straipsnius 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
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pratęsiamas dviem mėnesiais. pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei komitetas nuomonės 
nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto 
projekto nepriima. Ši nuostata netaikoma 
26 straipsnio 4 dalyje nurodytam 
įgyvendinimo aktui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fondo lėšomis remtini veiksmai pagal 4 
straipsnį

Fondo lėšomis pagal 4 straipsnį remtinų 
reikalavimus atitinkančių veiksmų 
pavyzdžiai

Or. en
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama iš Vidaus saugumo fondo gali 
būti skiriama, inter alia, šių rūšių 
veiksmams:

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— IT sistemos ir tinklai, padedantys
įgyvendinti šio reglamento tikslus, 
mokymas apie tokių sistemų naudojimą, 
tokių sistemų bandymai ir jų sąveikos bei 
duomenų kokybės gerinimas;

— IT sistemų ir tinklų, padedančių
įgyvendinti šio reglamento tikslus, 
kūrimas, mokymas apie tokių sistemų 
naudojimą, tokių sistemų bandymai ir jų 
sąveikos bei duomenų kokybės gerinimas;

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— Projektai, kuriais siekiama užkirsti 
kelią radikalizacijai ir su ja kovoti.

— Projektai, kuriais siekiama užkirsti 
kelią radikalizacijai ir su ja kovoti, visų 
pirma priemonės, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią radikalizacijai kalėjimuose, 
ir projektai, kuriais rengiami konkrečiai 
teisėsaugos institucijoms skirti mokymai.

Or. en
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— Projektai, kuriais siekiama kovoti 
su kibernetiniais nusikaltimais

Or. en

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— Projektai, kuriais siekiama kovoti 
su organizuoto nusikalstamumo 
struktūromis, kurios, anot Europos kovos 
su nusikalstamumo grėsmėmis 
daugiadalykės platformos (EMPACT), yra 
ypač pavojingos

Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 3 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisėsaugos institucijoms 
bendradarbiaujant tarpusavyje
tarpvalstybiniu lygmeniu konfiskuotų 
neteisėtų narkotikų vertė.

Teisėsaugos institucijų tarpusavio 
bendradarbiavimo tarpvalstybiniu 
lygmeniu, kuriam vykdyti teikiama fondo 
parama, rezultate konfiskuotų neteisėtų 
narkotikų vertė.

Or. en
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Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 lentelės „Skirtingų intervencinių veiksmų sričių kodai“ 10 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10a OC – nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimas

Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 lentelės „Skirtingų intervencinių veiksmų sričių kodai“ 24 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

24a CC – smurto prieš vaikus vaizdų ir vaikų pornografijos platinimas

Or. en

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 1 dalies 1 punkto 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) paieškų Europos nuosprendžių 
registrų informacinėje sistemoje, skirtoje 
trečiųjų šalių piliečiams (ECRIS-TCN), 
skaičių.

Or. en
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 1 dalies 1 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenų šaltinis: Europolas, „eu-LISA“, 
Taryba, valstybės narės

Duomenų šaltinis: Europolas, „eu-LISA“, 
valstybės narės

Or. en

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 1 dalies 3 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl paramos fondo lėšomis atsiradusių 
papildomų aktyvių ES ir, kai tinkama, 
nacionalinių su saugumu susijusių 
keitimosi informacija priemonių, sistemų ir 
duomenų bazių naudotojų skaičius, 
palyginti su visų naudotojų skaičiumi.

Dėl paramos fondo lėšomis atsiradusių 
papildomų ES ir, kai tinkama, nacionalinių 
su saugumu susijusių keitimosi informacija 
priemonių, sistemų ir duomenų bazių 
naudotojų skaičius, palyginti su visų
reikalavimus atitinkančių naudotojų 
skaičiumi.

Or. en

Pagrindimas

Kad rodiklis būtų prasmingas, reikėtų suskaičiuoti papildomus naudotojus, palyginti su visais 
naudotojais (visais aktyviais arba reikalavimus atitinkančiais).


	1168568LT.docx

