
 

RR\1091366LV.doc  PE560.876v03-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Sesijas dokuments 
 

A8-0079/2016 

6.4.2016 

***I 
ZIŅOJUMS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 

apceļošanas vīzu un groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas Nolīgumu, un 

groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 un Regulu (EK) Nr. 767/2008 

(COM(2014)0163 – C7-0135/2014 – 2014/0095(COD)) 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 

Referents: Brice Hortefeux 

 



 

PE560.876v03-00 2/47 RR\1091366LV.doc 

LV 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido apceļošanas 

vīzu un groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas Nolīgumu, un groza Regulu (EK) 

Nr. 562/2006 un Regulu (EK) Nr. 767/2008 

(COM(2014)0163 – C7-0135/2014 – 2014/0095(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2014)0163), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 77. panta 

2. punkta a), b) un c) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi 

priekšlikumu (C7-0135/2014), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 10. septembra 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Transporta un 

tūrisma komitejas atzinumu (A8-0079/2016), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

-1. apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (-1) Līgumā par Eiropas Savienības 

darbību (LESD) ir izšķirti nosacījumi 

ieceļošanai dalībvalstīs un kopējas 

                                                 
1 OV C 458, 19.12.2014., 36. lpp. 
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īstermiņa vīzu politikas attīstīšana 

(77. panta 2. punkts), no vienas puses, un 

nosacījumi ieceļošanai ar mērķi likumīgi 

uzturēties dalībvalstī un ilgtermiņa vīzu 

un uzturēšanās atļauju izsniegšana šim 

mērķim (79. pants), no otras puses. Tomēr 

LESD nav definēts īstermiņa uzturēšanās 

jēdziens. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  

(2) Ir pieņemtas vairākas nozaru 

direktīvas attiecībā uz trešo valstu 

valstspiederīgo uzņemšanas noteikumiem 

dalībvalsts teritorijā uz laiku, kas ir ilgāks 

par trim mēnešiem. Konvencijas, ar ko 

īsteno Šengenas Nolīgumu 21. pantā1 tiem 

trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir 

kādas dalībvalsts izsniegtas derīgas 

uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas, 

paredzēta brīvība pārvietoties pārējo 

dalībvalstu teritorijā uz laiku, kas 

nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu 

laikposmā. 

(2) Konvencijas, ar ko īsteno Šengenas 

Nolīgumu 21. pantā1 tiem trešo valstu 

valstspiederīgajiem, kuriem ir kādas 

dalībvalsts izsniegtas derīgas uzturēšanās 

atļaujas vai ilgtermiņa vīzas, paredzēta 

brīvība pārvietoties pārējo dalībvalstu 

teritorijā uz laiku, kas nepārsniedz 

90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā. 

 
________________ 

1Konvencija, ar ko īsteno Šengenas 

Nolīgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp 

Beniluksa Ekonomikas savienības valstu 

valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas 

valdību un Francijas Republikas valdību 

par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie 

kopīgām robežām, OV L 239, 22.9.2000., 

19. lpp. 

 

1Konvencija, ar ko īsteno Šengenas 

Nolīgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp 

Beniluksa Ekonomikas savienības valstu 

valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas 

valdību un Francijas Republikas valdību 

par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie 

kopīgām robežām, OV L 239, 22.9.2000., 

19. lpp. 
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Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 
(2a) Turklāt ir pieņemtas vairākas nozaru 

direktīvas attiecībā uz noteikumiem par 

trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanu 

dalībvalstu teritorijā uz laiku, kas ir ilgāks 

par trim mēnešiem. Līdz ar to tiem trešo 

valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem 

attiecas minētās direktīvas, šo regulu 

nebūtu jāpiemēro. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Gan tiem trešo valstu 

valstspiederīgajiem, kuriem ir 

nepieciešama vīza, gan tiem, kuriem tā nav 

nepieciešama, var būt likumīga interese 

ceļot Šengenas zonā ilgāk par 90 dienām 

jebkurā 180 dienu laikposmā, neuzturoties 

nevienā konkrētā dalībvalstī ilgāk par 

90 dienām. Tāpēc būtu jāpieņem 

noteikumi, kas šo iespēju ļautu. 

(3) Gan tiem trešo valstu 

valstspiederīgajiem, kuriem ir 

nepieciešama vīza, gan tiem, kuriem tā nav 

nepieciešama, var būt profesionāla interese 

ceļot Šengenas zonā ilgāk par 90 dienām 

jebkurā 180 dienu laikposmā, neuzturoties 

nevienā konkrētā dalībvalstī ilgāk par 

90 dienām. Atbilstošu atļauju trūkums 

nozīmē, ka tiek zaudēti potenciālie 

apmeklētāji un dalībvalstis un Savienība 

cieš ekonomiskus zaudējumus. Tāpēc būtu 

jāpieņem noteikumi, kas ļautu attiecīgi 

ieinteresētu trešo valstu valstspiederīgo 

kategorijām ceļot Šengenas zonā ilgāk par 

90 dienām jebkurā 180 

dienu laikposmā.  

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Izpildītājmākslas nozares pārstāvji jo 

īpaši saskaras ar grūtībām, organizējot 

turnejas Savienībā. Arī studenti, pētnieki, 

kultūras jomas profesionāļi, pensionāri, 

uzņēmēji, pakalpojumu sniedzēji un 

tūristi var vēlēties uzturēties Šengenas 

zonā ilgāk par 90 dienām jebkurā 

180 dienu laikposmā. Atbilstošu atļauju 

neesība nozīmē, ka tiek zaudēti 

potenciālie apmeklētāji un, attiecīgi, ciesti 

ekonomiski zaudējumi. 

(4) Izpildītājmākslas nozares pārstāvjiem 

un viņus pavadošajam personālam, 

augsta līmeņa sportistiem un viņus 

pavadošajam personālam, kā arī 

personām, kas ceļo saistībā ar 

uzņēmējdarbību, kuri vēlas uzturēties 

Šengenas zonā ilgāk par 90 dienām jebkurā 

180 dienu laikposmā, lai veiktu savu 

darbību, un kuri nevar saņemt vīzas 

pagarinājumu saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. xxx/xxxx1a, ir jāatstāj Šengenas zona 

uz 90 dienām noteiktā 180 dienu 

laikposmā, lai varētu tajā atkārtoti ieceļot. 

Līdz ar to šādās situācijās Šengenas 

sistēma ne vienmēr ir pilnībā efektīva. 

 ___________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) Nr. xxx/xxxx (xxx) par 

Savienības vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) 

(pārstrādāta redakcija) (OV L x, xxx, 

x. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Līgumā tiek izšķirti nosacījumi 

ieceļošanai dalībvalstīs un kopējas 

īstermiņa vīzu politikas attīstība, no 

vienas puses, un nosacījumi ieceļošanai 

ar mērķi likumīgi uzturēties dalībvalstī un 

ilgtermiņa vīzu un uzturēšanās atļauju 

izsniegšana šim mērķim, no otras puses. 

Tomēr līgumā nav definēts īstermiņa 

uzturēšanās jēdziens. 

svītrots 

(Tehnisks grozījums — kļūst par 1. apsvērumu.) 
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Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Būtu jāievieš jauna veida vīza 

(“apceļošanas vīza”) trešo valstu 

valstspiederīgajiem — gan tiem, kuriem 

vīza nav nepieciešama, gan tiem, kuriem tā 

ir vajadzīga —, kuri plāno pārvietoties divu 

vai vairāku dalībvalstu teritorijā ilgāk par 

90 dienām, ar nosacījumu, ka viņi neplāno 

uzturēties vienas un tās pašas dalībvalsts 

teritorijā ilgāk par 90 dienām jebkurā 

180 dienu laikposmā. Vienlaikus būtu 

jāsaglabā noteikums par 90 dienām jebkurā 

180 dienu laikposmā kā vispārīga 

robežšķirtne starp īstermiņa un ilgtermiņa 

uzturēšanos, jo tā nerada nekādas 

problēmas lielajam vairumam ceļotāju. 

(6) Attiecīgi būtu jāievieš jauna veida vīza 

(“apceļošanas vīza”) trešo valstu 

valstspiederīgajiem — gan tiem, kuriem 

vīza nav nepieciešama, gan tiem, kuriem tā 

ir vajadzīga —, kuri profesionālos nolūkos 

plāno pārvietoties divu vai vairāku 

dalībvalstu teritorijā ilgāk par 90 dienām, 

ar nosacījumu, ka viņi neplāno uzturēties 

vienas un tās pašas dalībvalsts teritorijā 

ilgāk par 90 dienām jebkurā 180 dienu 

laikposmā. Vienlaikus būtu jāsaglabā 

noteikums par 90 dienām jebkurā 

180 dienu laikposmā kā vispārīga 

robežšķirtne starp īstermiņa un ilgtermiņa 

uzturēšanos, jo tā nerada nekādas 

problēmas lielajam vairumam ceļotāju. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Atbilstošos gadījumos apceļošanas vīzu 

pieteikumiem un izsniegšanai būtu 

jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (ES) Nr. xxx/201x4 un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 

Nr. 767/20085 noteikumi. Tomēr, ņemot 

vērā to trešo valstu valstspiederīgo, kuri 

pieteiktos apceļošanas vīzām, dažādās 

vajadzības un apstākļus, kā arī 

ekonomisko un drošības apsvērumu dēļ 
būtu jāievieš īpaši noteikumi cita starpā 

par iestādēm, kas piedalīsies procedūrās, 

pieteikumu iesniegšanas posmā, 

pieteikumu izskatīšanā un lēmumu 

pieņemšanā par tiem, kā arī apceļošanas 

vīzu izsniegšanā vai atteikšanā. 

(7) Atbilstošos gadījumos apceļošanas vīzu 

pieteikumiem un izsniegšanai būtu 

jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (ES) Nr. xxx/201x4 un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 

Nr. 767/20085 noteikumi. Pie šajā regulā 

noteiktajām kategorijām piederošo 

personu darbības īpašo apstākļu dēļ būtu 

jāparedz īpaši noteikumi par apceļošanas 

vīzām. Šiem noteikumiem būtu jāattiecas 

uz iestādēm, kas piedalās procedūrās, 

pieteikumu iesniegšanas posmu, 

pieteikumu izskatīšanu un lēmumu 

pieņemšanu par tiem, kā arī apceļošanas 

vīzu izsniegšanu un atteikšanu.  
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____________ ___________ 

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. xxx/201x (xxx), ar ko izveido 

Savienības vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) 

(pārstrādāta redakcija) (OV L, x, xxx, 

x. lpp.) 

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. xxx/201x (xxx), ar ko izveido 

Savienības vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) 

(pārstrādāta redakcija) (OV L x, xxx, 

x. lpp.) 

5 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (EK) Nr. 767/2007 (2008. gada 

9. jūlijs) par Vīzu informācijas sistēmu 

(VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm 

saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) 

(OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.). 

5 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (EK) Nr. 767/2007 (2008. gada 

9. jūlijs) par Vīzu informācijas sistēmu 

(VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm 

saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) 

(OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Padomes Regulas (EK) Nr. 539/20016 

II pielikumā6 uzskaitīto trešo valstu 

valstspiederīgajiem būtu jāgūst konkrēti 

labumi, tādi kā atbrīvojums no pirkstu 

nospiedumu iegūšanas prasības. 

svītrots 

____________  

6Padomes Regula (EK) Nr. 539/2001 

(2001. gada 15. marts), ar ko izveido to 

trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, 

šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir 

jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu 

sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība 

neattiecas (OV L 81, 21.3.2001., 1. lpp.). 

 

Pamatojums 

Ņemot vērā, ka apceļošanas vīzas turētāji pārvietosies ES teritorijā ilgāk nekā vienu mēnesi 

un līdz pat gadam (vai ilgāk pagarināšanas gadījumā), nebūtu jāatšķiras attieksmei pret 

dažādu valstu valstspiederīgajiem. Līdz ar to pirkstu nospiedumu noņemšanai ir jābūt 

obligātai visiem. 
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Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Lai nodrošinātu tiesisko drošību, būtu 

jāprecizē mijiedarbība starp uzturēšanos, 

kas pamatota ar īstermiņa vīzām, 

ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām, 

un uzturēšanos, kas pamatota ar 

apceļošanas vīzu. Vajadzētu būt iespējai 

uzturēšanos, pamatojoties uz apceļošanas 

vīzām, kombinēt ar iepriekšējām un 

turpmākām bezvīzu uzturēšanos, 

īstermiņa vīzām, ilgtermiņa vīzām vai 

uzturēšanās atļaujām.  

(9) Lai nodrošinātu tiesisko drošību, būtu 

jāprecizē mijiedarbība starp uzturēšanos, 

kas pamatota ar īstermiņa vīzām, valsts 

ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām, 

un uzturēšanos, kas pamatota ar 

apceļošanas vīzu. Vajadzētu būt iespējai 

uzturēšanos, pamatojoties uz apceļošanas 

vīzām, kombinēt ar iepriekšējiem un 

turpmākiem bezvīzu uzturēšanās 

periodiem un iepriekšējiem un 

turpmākiem uzturēšanās periodiem, 

pamatojoties uz īstermiņa vīzām,  ja vīzas 

turētāji neplāno uzturēties vienā un tajā 

pašā dalībvalstī ilgāk par 90 dienām 

jebkurā 180 dienu laikposmā. 

Uzturēšanās periodam, pamatojoties uz 

valsts ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās 

atļauju apvienojumā ar apceļošanas vīzu, 

vajadzētu būt konkrētās dalībvalsts 

imigrācijas politikas jautājumam.  

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Būtu jābūt iespējai pagarināt atļauto 

uzturēšanos, ņemot vērā konkrētus 

ceļošanas plānus un vajadzības, ar 

nosacījumu, ka apceļošanas vīzas turētāji 

turpina atbilst ieceļošanas un vīzas 

izsniegšanas nosacījumiem un var 

pierādīt, ka viņu pagarinātās uzturēšanās 

laikā viņi turpina atbilst prasībai par 

neuzturēšanos vienas un tās pašas 

dalībvalsts teritorijā ilgāk par 90 dienām 

jebkurā 180 dienu laikposmā. 

svītrots 
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Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Pēc apceļošanas vīzas ieviešanas būtu 

jāgroza 20. panta 2. punkts Konvencijā, ar 

ko īsteno Šengenas Nolīgumu, jo tas 

neatbilst Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 77. panta 2. punkta a) un 

c) apakšpunktam sakarā ar to, ka kopējo 

vīzu politiku nevar balstīt uz dalībvalstu 

noslēgtu divpusēju nolīgumu par vīzu 

režīma atcelšanu esību vai neesību. Trešo 

valstu valstspiederīgo brīvības ceļot 

apmēram nevajadzētu būt atkarīgam no 

pagātnē noslēgtu tādu divpusēju 

nolīgumu skaita un satura. 

(12) Pēc apceļošanas vīzas ieviešanas un 

ieceļošanas/izceļošanas sistēmas 

pakāpeniskas ieviešanas būtu jāpārbauda 

divpusēju nolīgumu par vīzu režīma 

atcelšanu attiecīgo noteikumu atbilstība 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 

77. panta 2. punkta a) un c) apakšpunktam, 

kā arī minēto noteikumu un apceļošanas 

vīzas līdzāspastāvēšana. Sakarā ar 

juridisko nenoteiktību un neatbilstīgas 

migrācijas risku, ko izraisa minēto 

nolīgumu esamība, kā arī ar Savienības 

ārējo robežu nepilnībām un dalībvalstu 

iekšējās drošības apdraudējuma 

pieaugumu teroristu draudu dēļ 

dalībvalstīm tiek stingri ieteikts izvērtēt 

ietekmi, kāda šo divpusējo nolīgumu 

attiecīgajiem noteikumiem var būt uz 

Šengenas zonas integritāti, un tos 

atbilstoši pārskatīt. Tāpēc līgumslēdzējas 

puses tiek aicinātas pēc iespējas drīz sākt 

sarunas, lai grozītu vai atceltu divpusējos 

nolīgumos iekļautos noteikumus par 

atbrīvojumu no vīzu prasības, ja tie traucē 

pienācīgai vīzu politikas darbībai. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Būtu jāparedz piecu gadu pārejas 

periods pakāpeniskai divpusējo nolīgumu 

ietekmes izbeigšanai, ciktāl šī ietekme 

attiecas uz trešo valstu valstspiederīgo 

uzturēšanās ilgumu Šengenas zonā. 

(13) Būtu jāparedz piecu gadu pārejas 

periods pakāpeniskai divpusējo bezvīzu 

režīma nolīgumu ietekmes izbeigšanai, 

ciktāl šī ietekme attiecas uz trešo valstu 

valstspiederīgo uzturēšanās ilgumu 

Šengenas zonā. Šā pārejas perioda beigās 

būtu attiecīgi jāgroza 20. panta 2. punkts 
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Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas 

Nolīgumu. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības 

un respektēti principi, kas atzīti Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartā. Šīs regulas 

mērķis ir nodrošināt pilnīgu hartas 7. pantā 

garantēto privātās un ģimenes dzīves 

neaizskaramību, 8. pantā garantēto 

personas datu aizsardzību un 24. pantā 

garantēto bērnu tiesību ievērošanu. 

(15) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības 

un respektēti principi, kas atzīti Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartā. Šīs regulas 

mērķis ir nodrošināt pilnīgu LESD 

16. pantā garantēto personas datu 

aizsardzību, hartas 7. pantā garantētās 

tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi, hartas 

8. pantā garantēto personas datu 

aizsardzību un hartas 24. pantā garantēto 

bērnu tiesību ievērošanu. Vācot un 

apstrādājot datus, dalībvalstis arī ievēro 

Eiropas Padomes Konvenciju par personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu 

automatizētu apstrādi. 

 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

16.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16a) Divus gadus pēc šīs regulas 

piemērošanas dienas Komisijai būtu 

jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 

Padomei novērtējuma ziņojums par tās 

īstenošanu. Komisijai cita starpā būtu 

jāizvērtē iespēja paplašināt apceļošanas 

vīzas tvērumu, tajā iekļaujot jaunas 

kategorijas, piemēram, Padomes Regulas 

(EK) Nr. 539/2001 II pielikumā uzskaitīto 

trešo valstu valstspiederīgos. 
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Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. To piemēro trešo valstu 

valstspiederīgajiem, kuri nav ES pilsoņi 

Līguma 20. panta 1. punkta izpratnē, 

neskarot: 

2. To piemēro trešo valstu 

valstspiederīgajiem, kuri nav ES pilsoņi 

Līguma 20. panta 1. punkta izpratnē un 

kuri ietilpst šādās kategorijās: 

izpildītājmākslas nozares pārstāvji un 

viņus pavadošais personāls, augsta līmeņa 

sportisti un viņus pavadošais personāls, 

personas, kas ceļo saistībā ar 

uzņēmējdarbību, un attiecīgā gadījumā — 

pie minētajām kategorijām piederošu 

personu ģimenes locekļi.  

a) tiesības brīvi pārvietoties, kas piešķirtas 

trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir 

Savienības pilsoņu ģimenes locekļi; 

 

b) tām pielīdzināmas tiesības, kas ir 

piešķirtas trešo valstu valstspiederīgajiem 

un viņu ģimenes locekļiem, kuriem 

saskaņā ar nolīgumiem starp Kopienu un 

tās dalībvalstīm, no vienas puses, un 

attiecīgām trešām valstīm, no otras puses, 

ir dotas tādas tiesības brīvi pārvietoties, 

kas ir pielīdzināmas Savienības pilsoņu 

un viņu ģimenes locekļu tiesībām. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šī regula neskar: 

 a) tiesības brīvi pārvietoties, kas piešķirtas 

trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir 

Savienības pilsoņu ģimenes locekļi; 

 b) tām pielīdzināmas tiesības, kas ir 

piešķirtas trešo valstu valstspiederīgajiem 

un viņu ģimenes locekļiem, kuriem 

saskaņā ar nolīgumiem starp Savienību 
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un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un 

attiecīgajām trešām valstīm, no otras 

puses, ir dotas tādas tiesības brīvi 

pārvietoties, kas ir pielīdzināmas 

Savienības pilsoņu un viņu ģimenes 

locekļu tiesībām. 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3.punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) piekļuvi darba tirgum un saimnieciskas 

darbības veikšanu. 

b) b) piekļuvi darba tirgum un 

saimnieciskas darbības veikšanu, kā arī no 

tā izrietošajām tiesībām; 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) sociālo politiku; 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 bb) nodokļu politiku. 

 

 

Grozījums Nr.  21 

 

3. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. “apceļošanas vīza” ir dalībvalsts 

izsniegta atļauja plānoti uzturēties divu vai 

2. “apceļošanas vīza” ir dalībvalsts 

izsniegta atļauja plānoti uzturēties divu vai 
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vairāku dalībvalstu teritorijā uz laiku, kas 

pārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu 

laikposmā, ar nosacījumu, ka pieteicējs 

neplāno uzturēties vienā un tajā pašā 

dalībvalstī ilgāk par 90 dienām jebkurā 

180 dienu laikposmā. 

vairāku dalībvalstu teritorijā uz laiku, kas 

atbilst 12 mēnešiem jebkurā 15 mēnešu 

laikposmā, ar nosacījumu, ka pieteicējs 

neuzturas vienā un tajā pašā dalībvalstī 

ilgāk par 90 dienām jebkurā 180 dienu 

laikposmā; 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a)“attiecīgās dalībvalstis” ir dalībvalstis, 

kuru teritorijā apceļošanas vīzas 

pieteikuma iesniedzējs plāno uzturēties, 

lai veiktu kādu no šīs regulas 1. panta 

2. punktā minētajām darbībām;  

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2b) “kompetentais konsulāts” ir 

attiecīgās dalībvalsts konsulāts, kurš 

saskaņā ar šīs regulas noteikumiem ir 

atbildīgs par apceļošanas vīzas pieteikuma 

izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu par 

to; 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2c) “organizators” ir vienā vai vairākās 

dalībvalstīs reģistrēta juridiska persona 

vai trešā valstī reģistrēta juridiska 

persona, kas vienā vai vairākās 
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dalībvalstīs ir pazīstama ar savu 

uzticamību un godīgumu un kas ir 

pilnvarota organizēt mākslinieku turnejas 

vai sporta sacensības.   

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

4. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Piemēro Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādātā redakcija)] 

4. panta 1., 3., 4. un 5. punktu, 6. panta 

1. punktu un 7. panta 2. un 3. punktu. 

1. Piemēro Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādātā redakcija)] 

4. panta 1., 3., 4. un 5. punktu, 6. panta 

1. punktu un 7. panta 2. un 3. punktu. 

2. Pieteikumus neizskata un lēmumus par 

tiem nepieņem pie dalībvalstu ārējām 

robežām.  

 

3. Dalībvalsts, kas ir kompetenta izskatīt 

apceļošanas vīzas pieteikumu un pieņemt 

par to lēmumu, ir tā dalībvalsts, kuras ārējo 

robežu pieteikuma iesniedzējs ir plānojis 

šķērsot, lai ieceļotu dalībvalstu teritorijā. 

3. Dalībvalsts, kas ir kompetenta izskatīt 

apceļošanas vīzas pieteikumu un pieņemt 

par to lēmumu, ir tā attiecīgā dalībvalsts, 

kuras teritorijā pieteikuma iesniedzējs 

plāno uzturēties visilgāk, lai veiktu kādu 

no 1. panta 2. punktā minētajām 

darbībām. Ja uzturēšanās ilgums vairākās 

attiecīgajās dalībvalstīs ir vienāds vai ja 

pieteikuma iesniedzējs nevar sniegt 

precīzu informāciju par uzturēšanās 

ilgumu katrā attiecīgajā dalībvalstī, 

dalībvalsts, kas ir kompetenta izskatīt 

apceļošanas vīzas pieteikumu un pieņemt 

par to lēmumu, ir tā attiecīgā dalībvalsts, 

kurā pieteikuma iesniedzējs plāno 

uzturēties vispirms. 

 3.a Pieteikumus iesniedz kompetentajā 

konsulātā vai pienācīgā kārtībā izraudzītā 

iestādē, un pie dalībvalstu ārējām 

robežām tos nevar ne izskatīt, ne arī par 

tiem pieņemt lēmumus.  

4. Pieteikumus, ko iesniedz Regulas (EK) 

Nr. 539/2001 II pielikumā uzskaitīto trešo 

valstu valstspiederīgie, kas likumīgi 

atrodas dalībvalsts teritorijā, var iesniegt 

attiecīgās dalībvalsts teritorijā, ar 

4. Pieteikumus, ko iesniedz Regulas (EK) 

Nr. 539/2001 II pielikumā uzskaitīto trešo 

valstu valstspiederīgie, kas likumīgi 

atrodas dalībvalsts teritorijā, var iesniegt 

attiecīgās dalībvalsts teritorijā: 
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nosacījumu, ka kompetentās dalībvalsts 

konsulātam ir vismaz 20 kalendārās 

dienas lēmuma pieņemšanai par 

pieteikumu. 

 a) šim nolūkam pienācīgā kārtībā 

izraudzītā iestādē, ja konkrētā valsts ir 

kompetentā dalībvalsts;  

 b) kompetentajā konsulātā, ja kompetentā 

valsts ir cita dalībvalsts. 

5. Pieteikumus, ko iesniedz trešo valstu 

valstspiederīgie – neatkarīgi no to 

valstspiederības –, kuriem ir dalībvalsts 

izsniegta derīga uzturēšanās atļauja vai 

ilgtermiņa vīza, var iesniegt attiecīgās 

dalībvalsts teritorijā vismaz 20 kalendārās 

dienas pirms uzturēšanās atļaujas vai 

ilgtermiņa vīzas derīguma termiņa 

beigām. 

5. Pieteikumus, ko iesniedz trešo valstu 

valstspiederīgie, kuriem jau ir pastāvīgās 

uzturēšanās dalībvalsts izsniegta derīga 

uzturēšanās atļauja vai valsts ilgtermiņa 

vīza, var iesniegt attiecīgās dalībvalsts 

teritorijā:  

 a) šim nolūkam pienācīgā kārtībā 

izraudzītā iestādē, ja konkrētā valsts ir 

kompetentā dalībvalsts;  

 b) kompetentajā konsulātā, ja kompetentā 

valsts ir cita dalībvalsts. 

6. Šā panta 4. un 5. punktā minētajos 

gadījumos dalībvalsts, kas ir kompetenta 

izskatīt apceļošanas vīzas pieteikumu un 

pieņemt par to lēmumu, ir tā dalībvalsts, 

kurā pieteikuma iesniedzējs plānojis 

ieceļot pirmajā, izmantojot apceļošanas 

vīzu. 

 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

II.a nodaļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 IIa nodaļa 

 Pieteikums 
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Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

5. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Piemēro Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādātā redakcija)] 

8. panta 1., 2., 5., 6. un 7. punktu, 9. pantu, 

10. panta 1. punktu un 3. līdz 7. punktu, 11. 

panta b) un c) apakšpunktu, 12. pantu, 

13. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktu, 

13. panta 5., 6. un 7. punktu, 14. un 

15. pantu. 

1. Piemēro Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādātā redakcija)] 

8. panta 2., 5., 6. un 7. punktu, 9. pantu, 

10. panta 1. punktu un 3. līdz 7. punktu, 

11. panta b) un c) apakšpunktu, 12. pantu, 

13. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktu, 

13. panta 5., 6. un 7. punktu, 14. panta 2. 

līdz 6. punktu un 15. pantu.  

 1.a Pieteikumus iesniedz ne agrāk kā 

deviņus mēnešus un ne vēlāk kā 40 dienas 

pirms ieceļošanas tajā attiecīgajā 

dalībvalstī, kurā pieteikuma iesniedzējs 

plāno uzturēties vispirms.  

2. Apceļošanas vīzas pieteikuma veidlapa 

ir ietverta I pielikumā. 

2. Apceļošanas vīzas pieteikuma veidlapa 

ir ietverta I pielikumā. 

3. Papildus tiem kritērijiem, kas noteikti 

Regulas (ES) Nr. xxx/201x [Vīzu kodekss 

(pārstrādātā redakcija)] 11. panta b) un 

c) apakšpunktos, pieteikuma iesniedzēji 

iesniedz ceļošanas dokumentu, ko atzīst 

dalībvalsts, kura ir kompetenta izskatīt 

pieteikumu un pieņemt par to lēmumu, kā 

arī vismaz vēl viena dalībvalsts, kuru ir 

plānots apmeklēt.  

3. Papildus Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādātā redakcija)] 

11. panta b) un c) apakšpunktos noteikto 

kritēriju izpildei pieteikuma iesniedzēji 

iesniedz ceļošanas dokumentu, ko atzīst 

visas attiecīgās dalībvalstis. 

4. Papildus Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādātā redakcija)] 

12. panta 7. punktā uzskaitītajām 

personām pirkstu nospiedumu ņemšanas 

prasība neattiecas uz tiem trešo valstu 

valstspiederīgajiem, kas uzskaitīti 

Padomes Regulas (EK) Nr. 539/2001 

II pielikumā. Šādos gadījumos VIS ievada 

ierakstu “nav piemērojams” atbilstīgi 

Regulas (EK) Nr. 767/2008 8. panta 

5. punktam.  

 

5. Papildus Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādātā redakcija)] 

13. panta 1. punktā uzskaitītajiem 

apliecinošiem dokumentiem pieteikuma 

5. Papildus Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādātā redakcija)] 

13. panta 1. punktā uzskaitītajiem 

apliecinošiem dokumentiem pieteikuma 
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iesniedzēji iesniedz:  iesniedzēji iesniedz:  

a) piemērotus pierādījumus, ka viņi plāno 

uzturēties divu vai vairāku dalībvalstu 

teritorijā ilgāk nekā 90 dienas jebkuru 

180 dienu laikposmā, nevienas attiecīgās 

dalībvalsts teritorijā neuzturoties ilgāk par 

90 dienām jebkuru 180 dienu laikposmā; 

a) piemērotus pierādījumus, ka viņi plāno 

uzturēties divu vai vairāku dalībvalstu 

teritorijā ilgāk nekā 90 dienas jebkuru 

180 dienu laikposmā, nevienas attiecīgās 

dalībvalsts teritorijā neuzturoties ilgāk par 

90 dienām jebkuru 180 dienu laikposmā; 

b) pierādījumus, ka viņiem ir veselības 

apdrošināšana attiecībā uz visiem riskiem, 

ko parasti sedz to dalībvalstu 

valstspiederīgajiem, kuras pieteikuma 

iesniedzēji plāno apmeklēt. 

b) pierādījumus, ka viņiem ir visā 

uzturēšanās laikā derīga nelaimes 

gadījumu un veselības apdrošināšana 

attiecībā uz visiem riskiem, ko parasti sedz 

to dalībvalstu valstspiederīgajiem, kuras 

pieteikuma iesniedzēji plāno apmeklēt, 

tostarp attiecībā uz repatriācijas 

izmaksām;  
 c) atbilstošus pierādījumus, ka savas 

uzturēšanās laikā viņi veiks kādu no 

1. panta 2. punktā minētajām darbībām, 

proti, darba līgumu vai jebkāda cita veida 

līgumu, kas noslēgts ar turnejas vai 

pasākuma(-u) organizatoru vai 

organizatoriem, un attiecīgā gadījumā — 

organizatora vai organizatoru izsniegtu 

apliecinājumu par finansiālu atbalstu;  
 d) darba atļauju vai līdzvērtīgu atļauju, ko 

pieprasa attiecīgā dalībvalsts vai 

dalībvalstis šīs regulas 1. panta 2. punktā 

minēto darbību veikšanai, kura sedz katrā 

attiecīgajā dalībvalstī paredzētā darba 

veikšanas ilgumu, ja pieteikuma brīdī 

šāda darba atļauja vai līdzvērtīga atļauja 

ir izsniegta. 

6. Pietiekamus līdzekļus iztikai un stabilu 

ekonomisko situāciju pierāda, iesniedzot 

algas aprēķinus vai bankas kontu izrakstus 

par pēdējiem 12 mēnešiem pirms 

pieteikuma iesniegšanas, un/vai 

apliecinošus dokumentus, kas pierāda, ka 

iesniedzēji savas uzturēšanās laikā likumīgi 

gūs labumu vai iegūs pietiekamus finanšu 

līdzekļus. 

6. Pietiekamus līdzekļus iztikai un stabilu 

ekonomisko situāciju pierāda, iesniedzot 

algas aprēķinus vai bankas kontu izrakstus 

par pēdējiem 12 mēnešiem pirms 

pieteikuma iesniegšanas, vai apliecinošus 

dokumentus, kas pierāda, ka iesniedzēji 

savas uzturēšanās laikā likumīgi gūs 

labumu vai iegūs pietiekamus finanšu 

līdzekļus. Tomēr konsulāti var uzskatīt, ka 

organizatora vai darba devēja saistību 

uzņemšanās ir pietiekama, lai pierādītu 

atbilstību šim nosacījumam. 

7. Ja apmeklējuma mērķim nepieciešama 7. Apceļošanas vīzas turētāji dalībvalstī, 
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darba atļauja vienā vai vairākās 

dalībvalstīs, iesniedzot pieteikumu 

apceļošanas vīzai, ir pietiekami pierādīt, 

ka iesniedzējiem ir tās dalībvalsts darba 

atļauja, kura ir kompetenta izskatīt 

pieteikumu apceļošanas vīzai un pieņemt 

lēmumu par to. Apceļošanas vīzas turētāji 

dalībvalstī, kurā viņi likumīgi uzturas, 

drīkst pieteikties nepieciešamajai darba 

atļaujai nākamajā dalībvalstī, kuru viņi 

plāno apmeklēt. 

kurā viņi likumīgi uzturas, drīkst 

pieteikties nepieciešamajai darba atļaujai 

nākamajā dalībvalstī, kuru viņi plāno 

apmeklēt. 

8. Konsulāti var atcelt prasību iesniegt 

vienu vai vairākus apliecinošus 

dokumentus, ja pieteikuma iesniedzējs 

strādā vai ir uzaicināts strādāt uzticamā 

uzņēmumā, organizācijā vai iestādē, kas 

konsulātam ir zināma, jo īpaši vadības 

līmenī vai pētnieka, studenta, 

mākslinieka, kultūras jomas profesionāļa, 

sportista statusā vai kā darbinieks ar 

īpašām zināšanām, un ja konsulātam šajā 

sakarā ir iesniegti pietiekami pierādījumi 

par pieredzi un tehniskām zināšanām. 

Prasību var atcelt arī pieteikuma 

iesniedzēja tuviem ģimenes locekļiem, tai 

skaitā laulātiem, bērniem, kas nav 

sasnieguši 18 gadu vecumu, un bērna, kas 

nav sasniedzis 18 gadu vecumu, vecākiem, 

ja tie plāno ceļot kopā. 

8. Konsulāti var atcelt prasību iesniegt 

vienu vai vairākus apliecinošus 

dokumentus, ja: 

 a) pieteikuma iesniedzējs strādā vai ir 

uzaicināts strādāt tāda organizatora vai 

darba devēja labā, kas kompetentajam 

konsulātam ir zināms, un ja 

kompetentajam konsulātam šajā sakarībā 

ir sniegti atbilstoši pierādījumi, kā arī 

 b) kompetentais konsulāts pieteikuma 

iesniedzēju pazīst kā godprātīgu un 

uzticamu un ja kompetentajam 

konsulātam šajā sakarībā ir sniegti 

atbilstoši pierādījumi. 

 9. Katrs pieteikuma iesniedzējs maksā 

vīzas nodevu EUR 100 apmērā.  
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Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

IIb nodaļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 IIb nodaļa 

 Pieteikuma izskatīšana un lēmuma 

pieņemšana par to 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

6. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pieteikuma izskatīšana un lēmumu 

pieņemšana par to 

Konsulārās kompetences un 

pieņemamības pārbaude 

1. Piemēro Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādātā redakcija)] 16. 

un 17. pantu, 18. panta 1., 4., 5., 9., 10. un 

11. punktu, 19. pantu un 20. panta 

4. punkta pēdējo teikumu. 

1. Piemēro Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādātā redakcija)] 

16. pantu un 17. panta 1., 2. un 3. punktu. 

2. Papildus Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādātā redakcija)] 

17. panta 1. punktā noteiktajām pārbaudēm 

par pieteikuma pieņemamību kompetentais 

konsulāts pārbauda, vai ceļošanas 

dokuments atbilst 5. panta 3. punktā 

noteiktajai prasībai. 

2. Papildus Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādātā redakcija)] 

17. panta 1. punktā noteiktajām pārbaudēm 

par pieteikuma pieņemamību kompetentais 

konsulāts pārbauda, vai ceļošanas 

dokuments atbilst šajā regulā noteiktajai 

prasībai.  

3. Apceļošanas vīzas pieteikuma 

izskatīšana ietver novērtējumu, vai 

pieteikuma iesniedzējam ir pietiekami 

līdzekļi iztikai visam plānotās uzturēšanās 

ilgumam, tostarp izmitināšanas 

izdevumiem, ja vien iesniedzēju 

neizmitina uzaicinošais vai uzņemošais 

uzņēmums, organizācija vai iestāde.  

 

4. Apceļošanas vīzas pieteikuma 

izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu par to 

veic neatkarīgi no uzturēšanās, kas 
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atļauta, pamatojoties uz iepriekš 

izsniegtām īstermiņa vīzām vai īstermiņa 

vīzu režīma atcelšanu, ilgtermiņa vīzām 

vai uzturēšanās atļaujām. 

5. Lēmumu par pieteikumiem pieņem 

20 kalendārajās dienās no pieņemama 

pieteikuma iesniegšanas dienas. 

Izņēmuma kārtā šo laikposmu var 

pagarināt līdz, ilgākais, 40 kalendārajām 

dienām. 

 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

6.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a pants  

 Ieceļošanas nosacījumu pārbaude un 

riska novērtējums 

 1. Piemēro Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādāta redakcija)] 

18. panta 4., 5., 9., 10. un 11. punktu.  

 2. Izskatot apceļošanas vīzas pieteikumu, 

pārliecinās par to, vai pieteikuma 

iesniedzējs atbilst Regulas (EK) 

Nr. 562/2006 5. panta 1. punkta a), c), d) 

un e) apakšpunktā izklāstītajiem 

ieceļošanas nosacījumiem, un īpašu 

uzmanību pievērš novērtējumam, vai 

pieteikuma iesniedzējs rada neatbilstīgas 

imigrācijas risku vai apdraud dalībvalstu 

drošību, un vai pieteikuma iesniedzējam ir 

nodoms atstāt dalībvalstu teritoriju pirms 

pieteiktās vīzas derīguma termiņa beigām. 

 3. Papildus Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādāta redakcija)] 

18. panta 5. punktā noteiktajām 

pārbaudēm konsulāts pārbauda, vai 

pieteikuma iesniedzējam ir nelaimes 

gadījumu un veselības apdrošināšana, kas 

atbilst šīs regulas 5. panta 5. punkta 

b) apakšpunktā izklāstītajiem 

nosacījumiem.  
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 4. Izskatot apceļošanas vīzas pieteikumu, 

jo īpaši izvērtē to, vai pieteikuma 

iesniedzējam ir pietiekami pierādījumi, ka 

viņš vienas un tās pašas dalībvalsts 

teritorijā neuzturēsies ilgāk par 

90 dienām, un pietiekami pierādījumi, ka 

visas uzturēšanās laikā pieteikuma 

iesniedzējs veiks kādu no 1. panta 

2. punktā minētajām darbībām. 

Izvērtējumā pievērš uzmanību arī 

dokumentiem, kas pierāda, ka pieteikuma 

iesniedzējam ir pietiekami finanšu 

līdzekļi, ar ko nodrošināt sev iztiku visā 

plānotās uzturēšanās laikā, tostarp segt 

izmitināšanās izdevumus, ja vien to 

nenodrošina uzaicinošais vai uzņemošais 

uzņēmums, organizācija vai iestāde. 

 5. Apceļošanas vīzas pieteikuma 

izskatīšanu un ar to saistītā lēmuma 

pieņemšanu veic neatkarīgi no 

uzturēšanās periodiem, kas atļauti, 

pamatojoties uz iepriekš izsniegtām 

īstermiņa vīzām vai īstermiņa vīzu režīma 

atcelšanu, valsts ilgtermiņa vīzām vai 

uzturēšanās atļaujām. 

  

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

6.b pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.b pants 

 Apspriešanās ar citu dalībvalstu 

centrālajām iestādēm 

 1. Piemēro Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādāta redakcija)] 

19. panta 2. un 4. punktu. 

 2. Izskatot pieteikumus, ko iesnieguši 

konkrētu trešo valstu valstspiederīgie vai 

pie konkrētām kategorijām piederīgi trešo 

valstu valstspiederīgie, kompetentā 

dalībvalsts var pieprasīt, lai citu 
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dalībvalstu centrālās iestādes apspriestos 

ar tās centrālajām iestādēm. 

 3. Kompetentā dalībvalsts arī informē 

dalībvalstu centrālās iestādes par 

teritoriju, kurā pieteikuma iesniedzējs 

plāno uzturēties, lai veiktu kādu no šīs 

regulas 1. panta 2. punktā minētajām 

darbībām.  

 4. Turklāt, ja pieteikuma iesniedzējs ir 

tādas derīgas īstermiņa vīzas, valsts 

ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas 

turētājs, ko izsniegusi cita, nevis 

kompetentā dalībvalsts, kompetentā 

dalībvalsts par šā pieteikuma izskatīšanu 

informē tās dalībvalsts centrālo iestādi, 

kura izsniegusi īstermiņa vīzu, valsts 

ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju.  

 5. Kompetentā dalībvalsts paziņo 

Komisijai par apspriešanās sākšanu ar 

attiecīgajām dalībvalstīm saistībā ar 

pieteikuma izskatīšanu. Šādu paziņojumu, 

īstenojot vietējo Šengenas sadarbību, 

sniedz arī attiecīgajai jurisdikcijai.  

 6. Kompetentā dalībvalsts pēc attiecīgo 

dalībvalstu centrālo iestāžu pieprasījuma 

tām saskaņā ar Regulas (EK) 

Nr. 767/2008 16. panta 3. punktā minēto 

procedūru nosūta šādu dokumentu 

kopijas: derīgs ceļošanas dokuments, 

nelaimes gadījumu un veselības 

apdrošināšanas apliecinājums un 

apliecinājums, ka pieteikuma iesniedzējs 

attiecīgajā dalībvalstī veiks 1. panta 

2. punktā minētās darbības.     

 7. To dalībvalstu centrālās iestādes, ar 

kurām apspriežas, dod galīgo atbildi 

15 kalendārajās dienās pēc apspriešanās. 

Atbildes nesniegšana noteiktajā termiņā 

nozīmē, ka tām nav pamata iebilst pret 

vīzas izsniegšanu. 

 8. Ja centrālā iestāde vienā no 

dalībvalstīm, kuru teritorijā pieteikuma 

iesniedzējs plāno uzturēties, iebilst pret 

apceļošanas vīzas izsniegšanu, tā 

15 kalendārajās dienās pēc apspriešanās 

saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 
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16. panta 3. punktā minēto procedūru 

informē kompetento dalībvalsti par savu 

nostāju. Jebkuram šādam iebildumam ir 

jābūt pienācīgi pamatotam saskaņā ar 

6.a panta 2. punktu.  

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

6.c pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.c pants 

 Lēmums par pieteikumu 

 1. Lēmumu par pieteikumu pieņem 

30 kalendārajās dienās no pieņemama 

pieteikuma iesniegšanas dienas. Lēmumu 

par tādas personas iesniegtu pieteikumu, 

kuras dati ir reģistrēti Vīzu informācijas 

sistēmā, pieņem 20 kalendārajās dienās 

no pieņemama pieteikuma iesniegšanas 

dienas. Izņēmuma kārtā šos laikposmus 

var pagarināt līdz, ilgākais, 

40 kalendārajām dienām. 

 2. Ja vien pieteikums nav atsaukts, 

pieņem lēmumu: 

 a) izsniegt apceļošanas vīzu, kas derīga to 

dalībvalstu teritorijā, kuras nav izteikušas 

iebildumu saskaņā ar 7. pantu;  

 b) atteikt apceļošanas vīzu saskaņā ar 

7.a pantu. 

 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

IIc nodaļa (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 IIc nodaļa 

 Vīzas izsniegšana un atteikšana 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

7. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Piemēro Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādātā redakcija)] 

21. panta 6. punktu, 24. panta 1., 3. un 

4. punktu, 25. punktu, 26. panta 1. un 

5. punktu, 27. un 28. pantu, 29. panta 

1. punkta a) apakšpunkta i) līdz 

iii) punktu, v) un vi) punktu un 

b) apakšpunktu, un 29. panta 3. un 

4. punktu. 

1. Piemēro Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādātā redakcija)] 

21. panta 6. punktu, 24. panta 1., 3. un 

4. punktu, 25. pantu, 26. panta 1. un 

5. punktu un 27. pantu. 

2. Apceļošanas vīza ir derīga vairākām 

ieceļošanas reizēm visu dalībvalstu 

teritorijā, neskarot 5. punktu. 

 

3. Lēmumu par atļautās uzturēšanās 

ilgumu pieņem pēc pieteikuma rūpīgas 

pārbaudes. Atļautās uzturēšanās ilgums 

nepārsniedz vienu gadu, bet saskaņā ar 

8. pantu to var pagarināt uz laiku, kas 

nepārsniedz vienu gadu. 

3. Kopējais atļautās uzturēšanās ilgums 

divu vai vairāku attiecīgo dalībvalstu 

teritorijā atbilst derīguma termiņam, kas 

norādīts apceļošanas vīzas uzlīmē un 

nepārsniedz 12 mēnešus jebkurā 

15 mēnešu laikposmā. Uzturēšanās 

ilgums katrā dalībvalstī nepārsniedz 

90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā. 

 3.a Saskaņā ar 6.c panta 2. punkta 

a) apakšpunktu apceļošanas vīza ir derīga 

tikai attiecīgo dalībvalstu teritorijā.  

 3.b Apceļošanas vīza ir derīga vairākām 

ieceļošanas reizēm visu attiecīgo 

dalībvalstu teritorijā.  

4. Apceļošanas vīzas derīguma termiņš 

atbilst atļautās uzturēšanās ilgumam. 

 

5. Ja pieteikuma iesniedzējam ir 

ceļošanas dokuments, ko atzīst viena vai 
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vairākas, bet ne visas dalībvalstis, 

apceļošanas vīza ir derīga to dalībvalstu 

teritorijā, kuras atzīst ceļošanas 

dokumentu, ar nosacījumu, ka 

attiecīgajās dalībvalstīs plānotās 

uzturēšanās ilgums nepārsniedz 90 dienas 

jebkurā 180 dienu laikposmā. 

6. Apceļošanas vīzas izsniedz, izmantojot 

vienotu vīzu formu, kas paredzēta Padomes 

Regulā (EK) Nr. 1683/951, vīzas tipu ailē 

norādot ar burtu “T”.  

6. Apceļošanas vīzas izsniedz, izmantojot 

vienotu vīzu formu, kas paredzēta Padomes 

Regulā (EK) Nr. 1683/951, vīzas tipu ailē 

norādot ar burtu “T”.  

7. Papildus Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādātā redakcija)] 

29. panta 1. punktā uzskaitītajiem 

iemesliem vīzu atsaka, ja pieteikuma 

iesniedzēji neiesniedz: 

 

a) piemērotus pierādījumus, ka viņi plāno 

uzturēties divu vai vairāku dalībvalstu 

teritorijā ilgāk nekā 90 dienas jebkuru 

180 dienu laikposmā, nevienas attiecīgās 

dalībvalsts teritorijā neuzturoties ilgāk par 

90 dienām jebkuru 180 dienu laikposmā;  

 

b) pierādījumus, ka viņiem ir veselības 

apdrošināšana attiecībā uz visiem riskiem, 

ko parasti sedz to dalībvalstu 

valstspiederīgajiem, kuras pieteikuma 

iesniedzēji plāno apmeklēt. 

 

8. Lēmumu par atteikumu un 

iemeslus, kas ir tā pamatā, paziņo 

pieteikuma iesniedzējam, izmantojot 

II pielikumā iekļauto standartveidlapu. 

 

______________ ______________ 

1Padomes Regula (EK) Nr. 1683/95 

(1995. gada 29. maijs), ar ko nosaka 

vienotu vīzu formu (OV L 164, 14.7.1995., 

1. lpp.) 

1Padomes Regula (EK) Nr. 1683/95 

(1995. gada 29. maijs), ar ko nosaka 

vienotu vīzu formu (OV L 164, 14.7.1995., 

1. lpp.) 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

7.a pants (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.a pants 

 Vīzas atteikšana 

 1. Piemēro Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādāta redakcija)] 

29. panta 1. punkta a) apakšpunkta i), ii), 

iii), v) un vi) punktu un b) apakšpunktu 

un 29. panta 3. un 4. punktu. 

 2. Papildus Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādāta redakcija)] 

29. panta 1. punktā uzskaitītajiem 

atteikuma iemesliem vīzu atsaka, ja 

pieteikuma iesniedzēji neiesniedz: 

 a) atbilstošus pierādījumus, ka viņi plāno 

uzturēties divu vai vairāku dalībvalstu 

teritorijā ilgāk nekā 90 dienas jebkuru 

180 dienu laikposmā, nevienas attiecīgās 

dalībvalsts teritorijā neuzturoties ilgāk par 

90 dienām jebkuru 180 dienu laikposmā; 

 b) atbilstošus pierādījumus, ka savas 

uzturēšanās laikā viņi veiks kādu no 

1. panta 2. punktā minētajām darbībām, 

proti, darba līgumu vai jebkāda cita veida 

līgumu, kas noslēgts ar turnejas vai 

pasākuma(-u) organizatoru vai 

organizatoriem, un attiecīgā gadījumā — 

organizatora vai organizatoru izsniegtu 

apliecinājumu par finansiālu atbalstu; 

 c) pierādījumus, ka viņiem ir visā 

uzturēšanās laikā derīga nelaimes 

gadījumu un veselības apdrošināšana 

attiecībā uz visiem riskiem, ko parasti sedz 

to dalībvalstu valstspiederīgajiem, kuras 

pieteikuma iesniedzēji plāno apmeklēt, 

tostarp attiecībā uz repatriācijas 

izmaksām. 

 3. Ja vairākums to dalībvalstu centrālo 

iestāžu, ar kurām notikusi apspriešanās, 

saskaņā ar 6.b panta 8. punktu izsaka 

pamatotu iebildumu pret apceļošanas 

vīzas izsniegšanu, vīzu atsaka.  

 4. Lēmumu par atteikumu un iemeslus, 

kas ir tā pamatā, paziņo pieteikuma 
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iesniedzējam, izmantojot II pielikumā 

iekļauto standartveidlapu.  

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

8. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. pants  

Grozījumi izsniegtā vīzā  

1. Piemēro Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādātā redakcija)] 

30. panta 1., 3., 6. un 7. punktu un 

31. panta 1. līdz 5. punktu un 7. un 

8. punktu. 

svītrots 

2. Papildus Regulas (ES) Nr. xxx/201x 

[Vīzu kodekss (pārstrādātā redakcija)] 

30. panta 1. punktā paredzētajiem 

īpašajiem apstākļiem vīzas pagarināšanai, 

apceļošanas vīzas turētāji var iesniegt 

pieteikumu vīzas pagarināšanai 

dalībvalstu teritorijā ne agrāk kā 

90 dienas līdz un ne vēlāk kā 15 dienas 

pirms viņu apceļošanas vīzas termiņa 

beigām. 

 

3. Pieteikumu par pagarināšanu izskata 

un lēmumu par to pieņem tās dalībvalsts 

konsulāts, kuru plānots apmeklēt kā 

nākamo. 

 

4. Pieteikuma iesniedzēji lūdz 

pagarinājumu, iesniedzot aizpildītu 

pieteikuma veidlapu, kas ietverta 

I pielikumā. 

 

5. Par šādu pieteikumu termiņa 

pagarināšanai iekasē nodevu – EUR 30. 

 

6. Attiecībā uz darba atļauju, ja tāda ir, 

piemēro 5. panta 7. punktu. 

 

7. Lēmumu par pagarinājuma pieteikumu 

pieņem 15 kalendārajās dienās no 

pieteikuma iesniegšanas dienas. 
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8. Iesniedzot pieteikumu par termiņa 

pagarināšanu, pieteikuma iesniedzēji 

pierāda, ka viņi vēl aizvien atbilst 

ieceļošanas un vīzas izsniegšanas 

nosacījumiem un ka viņi izpilda prasību 

neuzturēties vienas dalībvalsts teritorijā 

ilgāk par 90 dienām jebkurā 180 dienu 

laikposmā. 

 

9. Izskatot pagarinājuma pieteikumu, 

kompetentā iestāde pamatotos gadījumos 

var uzaicināt pieteikuma iesniedzēju uz 

pārrunām un lūgt papildu dokumentus. 

 

10. Pagarinājums nepārsniedz vienu gadu 

un kopējais atļautās uzturēšanās ilgums, 

t. i., sākotnējais atļautās uzturēšanās 

ilgums un tā pagarinājums, nepārsniedz 

divus gadus. 

 

11. Lēmumu par atteikumu pagarināt 

termiņu un iemeslus, kas ir tā pamatā, 

paziņo pieteikuma iesniedzējam, 

izmantojot II pielikumā iekļauto 

standartveidlapu. 

 

12. Pieteikuma iesniedzējiem, kam 

pagarinājums ir atteikts, ir tiesības 

iesniegt pārsūdzību. Pārsūdzības ceļ pret 

to dalībvalsti, kas ir pieņēmusi galīgo 

lēmumu par pagarinājuma pieteikumu, 

un saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts 

tiesību aktiem. Dalībvalstis sniedz 

pieteikuma iesniedzējiem sīku informāciju 

par procedūru, kas jāievēro pārsūdzības 

gadījumā, kā norādīts II pielikumā. 

 

13. Lēmumu par apceļošanas vīzas 

anulēšanu vai atcelšanu un par 

iemesliem, kas ir tā pamatā, paziņo 

pieteikuma iesniedzējam, izmantojot 

II pielikumā iekļauto standartveidlapu. 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Katra dalībvalsts informē Komisiju 

par dokumentiem, kas vajadzīgi 

apceļošanas vīzas turētājam katras 

1. pantā minētās darbības veikšanai. 

Komisija izveido šo dokumentu sarakstu, 

to atjaunina un dara pieejamu 

dalībvalstīm. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

15. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Līdz [trīs gadi pēc šīs regulas 

piemērošanas] Komisija izvērtē šīs regulas 

piemērošanu. 

Līdz [divi gadi pēc šīs regulas 

piemērošanas dienas] Komisija iesniedz 

Eiropas Parlamentam un Padomei 

novērtējuma ziņojumu par šīs regulas 

īstenošanu.  

 Šajā novērtējumā iekļauj sasniegto 

rezultātu izvērtējumu, salīdzinot tos ar 

noteiktajiem mērķiem, un regulas 

noteikumu īstenošanas izvērtējumu. 

 Komisija izvērtē Regulas darbības jomu 

un iespējas to paplašināt, iekļaujot jaunas 

kategorijas, piemēram, Padomes Regulas 

(EK) Nr. 539/20011 II pielikumā 

uzskaitīto trešo valstu valstspiederīgos, kā 

arī izvērtē apceļošanas vīzas ieviešanas 

finansiālo ietekmi uz dalībvalstīm, 

apliecinošo dokumentu pilnīgumu un 

dalībvalstu savstarpējās apspriešanās 

procesa darbību. 

 Pamatojoties uz šo novērtējumu, Komisija 

var ierosināt nepieciešamos grozījumus ar 

mērķi pārskatīt to kategoriju sarakstu, 

kuras gūst labumu no šīs regulas. 

 ________________ 

 1 Padomes 2001. gada 15. marta Regula 

(EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo 

valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot 

dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, 
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kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru 

pilsoņiem šī prasība neattiecas (OV L 081, 

21.3.2001., 1. lpp). 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

I. pielikums – tikai dienesta lietošanai 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pieteikums iesniegts: Pieteikums iesniegts: 

□ konsulātā □ konsulātā 

□ ārpakalpojuma sniedzējam  

□ komerciālam starpniekam  

□ par pagarinājumu kompetentai iestādei □ kompetentajai iestādei  

□ Cits □ Cits 

Ar dokumentiem strādājis: Ar dokumentiem strādājis: 

Iesniegtie dokumenti Iesniegtie dokumenti 

□ ceļošanas dokuments □ ceļošanas dokuments 

 □ organizatora apliecinājums 

□ iztikas līdzekļi □ iztikas līdzekļi 

□ ielūgums  

 □ nelaimes gadījumu un veselības 

apdrošināšana 

□ transportlīdzekļa veids □ transportlīdzekļa veids 

□ darba līgums □ darba līgums 

Iztikas līdzekļi Iztikas līdzekļi 

 □ vienas vai vairāku dalībvalstu izsniegta 

darba atļauja vai līdzvērtīga atļauja 

  

□ cits: □ cits: 

Lēmums: Lēmums: 

□ Vīza atteikta □ Vīza atteikta 

□ Vīza izsniegta □ Vīza izsniegta 

 □ Vīza izsniegta ar izņēmumu attiecībā uz 

dalībvalsti(-īm): (saraksts) 
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□ Pagarinājums atteikts  

□ Pagarinājums piešķirts  

Derīga: Derīga: 

No: No: 

Līdz: Līdz: 

Dienu skaits: Dienu skaits: 

 

Grozījums Nr. 40 

Regulas priekšlikums 

I. pielikums – 21. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

21. Ceļojuma mērķis(-i): 21. Ceļojuma mērķis(-i): 

□ tūrisms   

□ uzņēmējdarbība  □ uzņēmējdarbība  

□ darbs  □ darbs  

□ pētījumi   

□ studijas   

cits (lūdzu norādīt) □ cits (lūdzu norādīt) 
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PASKAIDROJUMS 

Saskaņā ar Komisijas definīciju apceļošanas vīza ir vīza, kas dod iespēju tās turētājam 

pārvietoties Šengenas zonā ilgāk nekā 90 dienas ar nosacījumu, ka vienā dalībvalstī viņš 

neuzturas ilgāk par 90 dienām 180 dienu laikposmā. Tā ir derīga vienu gadu, un to var 

atjaunot uz papildu gadu. 

 

Šī apceļošanas vīza ir jaunievedums, kam nav līdzinieku. Nav tādas vīzas, kuru izsniegtu uz 

laikposmu, kas ilgāks par trim mēnešiem, un kura tās turētājam ļautu bez konkrēta mērķa 

brīvi pārvietoties vairākās valstīs (šajā gadījumā — 26 dalībvalstīs). 

 

Šī Komisijas iniciatīva ir atbilde uz bažām, ko pauduši noteiktu nozaru profesionāļi, kuri savā 

darbībā saskaras ar administratīviem un loģistikas šķēršļiem, organizējot savu pārvietošanos 

Šengenas zonā. 

 

Dažādu diskusiju laikā Komisija ir norādījusi, ka apceļošanas vīzas izveide būtu ievērojams 

izaugsmes virzītājspēks, gadā radot no EUR 500 miljoniem līdz vienam miljardam.  

 

Neraugoties uz referenta atkārtotiem lūgumiem, Komisija nav spējusi ne precizēt, ne pierādīt 

šīs aplēses.  

 

Turklāt, lai gan referents atzīst, ka ir vēlams novērst grūtības, ar ko saskaras noteiktu nozaru 

profesionāļi, viņš ir arī pārliecināts, ka apceļošanas vīzas izveides pamatā tās pirmreizējā 

rakstura dēļ ir jābūt piesardzīgai un pakāpeniskai pieejai.  

 

Uzticamu atsauces datu un precedenta trūkums apstiprina referenta pārliecību, ka šī jaunā 

veida vīza var būt panākums tikai tad, ja vīzas izsniegšanas pirmajos gados uz to attieksies 

stingri nosacījumi un ja šā perioda beigās to izvērtēs. 

 

Tāpēc referenta mērķis ir darīt iespējamu tādas vīzas izveidi, kas, no vienas puses, būtu 

atbilde uz to nozaru profesionāļu paustajām bažām, kurus visvairāk skar par trim mēnešiem 

ilgāka pārvietošanās Šengenas zonā, un, no otras puses, balstītos uz pietiekami stabila un 

droša mehānisma, kurš veicinātu tās izsniegšanu. 

 

Lai padarītu Komisijas priekšlikumu skaidrāku, referents ir izvēlējies to pārstrādāt, ieviešot 

tajā pēc Vīzu kodeksa parauga izstrādātus pantus. 

 

1. Darbības jomas precizējums 

 

Nosakot priekšlikuma darbības jomu, Komisija neprecizē, kādām personu kategorijām tiktu 

izsniegta apceļošanas vīza. Tomēr 4. apsvērumā ir minēti izpildītājmākslas nozares pārstāvji, 

studenti, pētnieki, kultūras jomas profesionāļi, pensionāri, uzņēmēji, pakalpojumu sniedzēji 

un tūristi.  

 

Pamatojoties uz ietekmes novērtējumu, kas tika veikts līdz ar Vīzu kodeksa pārskatīšanu, taču 

neattiecās tieši uz apceļošanas vīzu, Komisija uzskata, ka vīza tiktu izsniegta tikai ļoti 

ierobežotam trešo valstu valstspiederīgo skaitam: 60 000 līdz 120 000 personām.  
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Trūkstot konkrētai definētai kategorijai, jebkurš kādas trešās valsts valstspiederīgais varētu 

pieteikties apceļošanas vīzai ar nosacījumu, ka viņš atbilst noteiktam skaitam kritēriju saistībā 

ar ekonomiskiem un finanšu līdzekļiem. Tāpēc ir grūti pieņemt Komisijas ierosinātā vīzas 

turētāju skaita pareizību.  

 

Kas attiecas uz tūristiem, referents uzskata, ka jebkāda pamatojuma trūkums un 

neiespējamība sniegt precīzus un neapstrīdamus dokumentus attiecībā uz plānotajiem 

maršrutiem varētu radīt neskaidrības konsulārajiem dienestiem.  

 

Līdz ar to izsniegto apceļošanas vīzu skaits būtu ierobežots. Tāpēc referents uzskata, ka 

apceļošanas vīzas nebūtu vēlams izsniegt tūristiem. 

 

Ir īpaši pētniekiem un studentiem piemērojamas nozaru direktīvas. Referents uzskata, ka ir 

būtiski, lai likumdevēji neradītu dublēšanos vai neskaidrības gan vīzu pieprasītājiem, gan 

konsulārajiem dienestiem. Attiecīgi viņš uzskata, ka pētniekiem un studentiem nebūtu jāvar 

pieteikties apceļošanas vīzai. 

 

Ņemot vērā apceļošanas vīzas unikālo un pirmreizējo raksturu, referents uzskata, ka šāda 

veida vīzai būtu jāatvieglina tādu profesionāļu pārvietošanās, kuriem ir likumīgs iemesls 

pārvietoties Šengenas zonā ilgāk par trim mēnešiem un kuri spēj to pierādīt.  

 

Tādēļ viņš ierosina šādas vīzas izsniegt izpildītājmāksliniekiem un augsta līmeņa sportistiem, 

kā arī uz viņus pavadošajam personālam, kuri var skaidri pierādīt, ka saskaras ar 

administratīviem un loģistikas šķēršļiem saistībā ar turnejas vai sacensību organizēšanu 

vairākās Šengenas zonas dalībvalstīs laikposmā, kas ilgāks par trim mēnešiem. Darbības jomā 

būtu jāietver arī personas, kas ceļo saistībā ar uzņēmējdarbību un šo ceļojumu laikā saskaras 

ar līdzīgām grūtībām kā izpildītājmākslinieki un augsta līmeņa sportisti. 

 

2. Stingrāku noteikumu un procedūru saistībā ar apceļošanas vīzas izsniegšanu 

pieņemšana  

 

Kontroles atcelšana pie dalībvalstu iekšējām robežām apgrūtina ceļotāju izsekošanu un 

identificēšanu. Referents uzskata, ka pirms apceļošanas vīzas izsniegšanas ir jābūt izpildītām 

drošības garantijām, lai ierobežotu krāpnieciskas vai ļaunprātīgas izmantošanas vai 

nelikumīgas imigrācijas risku. 

 

Tādēļ referents ierosina turpmāk minētos grozījumus. 

 

a) Kompetentās iestādes noteikšana 
 

Kompetentajai dalībvalstij vajadzētu būt tai dalībvalstij, kurā pieteikuma iesniedzējs savu 

profesionālo darbību īstenos visilgāk.  

 

Tikai tad, ja uzturēšanās notiks vienlīdz ilgi vairākās dalībvalstīs vai ja nav iespējams sniegt 

sīku informāciju par precīzu uzturēšanās laikposmu katrā dalībvalstī, par kompetento 

dalībvalsti būtu jānosaka valsts, kurā tiks ieceļots vispirms.  

 

b) Apspriešanās ar citām attiecīgajām dalībvalstīm 
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Lai veicinātu apceļošanas vīzu izsniegšanu un dotu iespēju šo procesu koriģēt, referents 

uzskata, ka cieša dalībvalstu sadarbība ir obligāts priekšnosacījums šā jaunā instrumenta 

panākumiem. 

 

Tāpēc viņš ierosina pagarināt posmu, kurā dalībvalstis, ko pieteikuma iesniedzējs vēlas 

apmeklēt, savstarpēji apspriežas, lai nodrošinātu, ka pirms vīzas izsniegšanas nebūtu nekādu 

šaubu.  

 

Šo apspriešanās posmu būtu jāpagarina līdz 15 dienām, lai saskaņā ar spēkā esošo regulējumu 

(Šengenas Robežu kodekss) dalībvalstu iestādēm dotu nepieciešamo laiku apliecinošo 

dokumentu pārbaudei un vajadzības gadījumā — iebildumu izteikšanai, ja pastāv neatbilstīgas 

imigrācijas risks vai drošības apdraudējums. 

 

c) Pieteikšanās procedūra 
 

Pēc Komisijas ierosinātā apliecinošo dokumentu saraksta rūpīgas pārbaudes referents 

secināja, ka saraksts nav apmierinošs, jo daži pieprasītie dokumenti varētu būt viegli viltojami 

vai nebūtu izmantojami, piemēram, viesnīcas rezervācija. 

 

Tāpēc ir ierosināts pilnīgāks saraksts. Tajā iekļauta darba atļauja vai līdzvērtīga atļauja vienā 

vai vairākās attiecīgajās dalībvalstīs, ja tāda tiek prasīta, attiecīgo dalībvalstu atzīta nelaimes 

gadījumu un veselības apdrošināšana un jo īpaši mākslinieku turnejas vai sporta sezonas 

organizatora sniegts apliecinājums par finansiālu atbalstu, precizējot mērķi, darbību, 

maršrutu, mākslinieku turnejas vai sporta sezonas ilgumu un pieteikuma iesniedzēja veicamo 

darbu. 

 

Mākslinieciskās turnejas vai sporta sezonas nenotiek nejauši, bet prasa ilgu gatavošanos, kas 

var sākties gadu iepriekš. Tāpēc referents uzskata, ka organizatori pieteikuma iesniedzējam 

apliecinājumu un dokumentus, kas nepieciešami pieteikuma iesniegšanai, varētu sniegt no 

deviņiem mēnešiem līdz 40 dienām pirms pieteikuma iesniedzēja ieceļošanas pirmajā valstī. 

 

Tā kā pieteikumu izskatīšana un apspriešanās ar citām dalībvalstīm ir izšķiroša, pieteikuma 

izskatīšanas termiņš ir pagarināts līdz 30 dienām vai izņēmuma gadījumos līdz 40 dienām.  

 

3. Atteikšanās no iespējas pagarināt apceļošanas vīzas derīguma termiņu 
Komisija ierosina, ka vajadzētu būt iespējai pagarināt apceļošanas vīzu uz papildu gadu, kas 

vīzas turētājam ļautu uzturēties Šengenas zonā divus gadus pēc kārtas. Ja nav pienākuma 

laikposmā starp divu apceļošanas vīzu izmantošanu atstāt dalībvalstu teritoriju, kļūst pat 

iespējams uzturēties Šengenas zonā vēl vairākus gadus. 

 

Referents uzskata, ka iespēja uzturēties Šengenas zonā veselu gadu jau ir būtiska izmaiņa 

pašreizējā vīzu politikā. Viņš arī uzskata, ka vīzas turētājam pirms atkārtotas ieceļošanas 

Šengenas zonā tā būtu uz trim mēnešiem jāatstāj. Tāpēc viņš ierosina ierobežot apceļošanas 

vīzas derīguma termiņu uz divpadsmit mēnešiem jebkurā piecpadsmit mēnešu periodā. 

4. Saskaņošana ar valstu politiku vīzu un imigrācijas jomā 

 

Uzturēšanās kādā dalībvalstī, pamatojoties uz valsts ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju 

apvienojumā ar apceļošanas vīzu, ir attiecīgās dalībvalsts imigrācijas politikas jautājums. 

Tāpēc šajā regulā nebūtu jāpievēršas lēmumiem par tiesībām, kas izriet no valsts ilgtermiņa 
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vīzas vai uzturēšanās atļaujas esamības. 

 

Tomēr referents uzskata, ka nolūkā izvairīties no vīzas ļaunprātīgas vai krāpnieciskas 

izmantošanas ir svarīgi, lai dalībvalsts, kuras kompetencē ir vīzas pieteikuma izskatīšana un 

attiecīga lēmuma pieņemšana, par to informētu ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju 

izsniegušās valsts centrālo iestādi. 
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16.10.2015 

TRANSPORTA UN TŪRISMA KOMITEJAS ATZINUMS 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido apceļošanas vīzu un 

groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas Nolīgumu, un groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 un 

Regulu (EK) Nr. 767/2008 

(COM(2014)0163 – C8-0135/2014 – 2014/0095(COD)) 

Atzinuma sagatavotājs: István Ujhelyi 

 

 

ĪSS PAMATOJUMS 

Ar Komisijas priekšlikumu tiek ieviesta jauna veida vīza (“apceļošanas vīza”) trešo valstu 

valstspiederīgajiem – gan tiem, kam vīza nav nepieciešama, gan tiem, kam tā ir vajadzīga –, 

kuri plāno pārvietoties divu vai vairāku dalībvalstu teritorijā ilgāk par 90 dienām, bet ne 

vairāk kā 1 gadu (ar iespēju pagarināt vīzu uz laiku, kas nepārsniedz 2 gadus), ar nosacījumu, 

ka pieteicējs neplāno uzturēties vienā un tajā pašā dalībvalstī ilgāk par 90 dienām jebkurā 

180 dienu laikposmā.  

Izpildītājmākslas nozares pārstāvji jo īpaši saskaras ar grūtībām, organizējot turnejas 

Savienībā. Arī studenti, pētnieki, kultūras jomas profesionāļi, pensionāri, uzņēmēji, 

pakalpojumu sniedzēji un tūristi var vēlēties uzturēties Šengenas zonā ilgāk par 90 dienām 

jebkurā 180 dienu laikposmā. Tomēr nav Šengenas vīzas vai citas ES līmeņa atļaujas, uz 

kuras pamata šiem likumīgajiem ceļotājiem uzturēšanās Šengenas zonā tiktu atļauta ilgāk par 

trim mēnešiem. Atbilstošu atļauju neesība nozīmē, ka tiek zaudēti potenciālie apmeklētāji un, 

attiecīgi, ciesti ekonomiski zaudējumi.  

Tiesību normu nepilnība starp Šengenas acquis un ES un valstu imigrācijas noteikumiem 

nozīmē, ka minētajiem ceļotājiem viņu pēdējā secīgo 90 dienu uzturēšanās dienā būtu jāatstāj 

Šengenas zona un jānogaida 90 dienas ārpus dalībvalstu teritorijas, pirms viņi varētu atkal 

likumīgi atgriezties. Šo situāciju nevar pamatot ar dalībvalstu drošības apsvērumiem, un tā 

nekalpo dalībvalstu ekonomiskām, kultūras un izglītības interesēm. 

Ietekme tādas atļaujas ieviešanai, kuras rezultātā trešo valstu valstspiederīgie Šengenas zonā 

var uzturēties ilgāk nekā 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, ir raksturota ietekmes 

novērtējumā, kas pievienots priekšlikumam par Vīzu kodeksa grozījumiem. 

Saskaņā ar ietekmes novērtējuma pamatā esošo pētījumu no jaunās apceļošanas vīzas labumu 
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varētu gūt 60 000 līdz 120 000 personu. Šie ceļotāji tiek uzskatīti par tādiem, kas tērē daudz, 

un tāpēc ir iespējams, ka viņi radītu ievērojamus ieņēmumus un veicinātu ES ekonomisko 

aktivitāti, jo īpaši tad, ja viņi Šengenas zonā uzturētos ilgāk. Tiek lēsts, ka ekonomiskā 

ietekme varētu būt no EUR 500 miljoniem līdz 1 miljardam gadā.  

Lai noteiktu jaunās apceļošanas vīzas precīzu ekonomisko un finansiālo ietekmi, ir vajadzīgs 

vairāk statistikas datu un pamatinformācijas. Tomēr jauna ietekmes novērtēšana varētu stipri 

aizkavēt visas vīzu paketes pieņemšanu. Būtu jāuzsver, ka jebkurā gadījumā Komisijas 

iesniegtie aplēstie skaitļi ir ievērojami. Eiropai nevajadzētu laist garām iespēju iegūt vēl 

120 000 apmeklētāju Šengenas zonā, kam iespējamā ekonomiskā ietekme ir EUR 1 miljards.  

Diskutējot par šo Komisijas priekšlikumu, tika izteiktas dažas kritiskas piezīmes, jo īpaši par 

šādiem aspektiem: salīdzinoši neliels ir to cilvēku skaits, kuri varētu gūt labumu no 

apceļošanas vīzas; ierobežota dalībvalstu spēja kontrolēt, vai to teritorijā apceļošanas vīzas 

turētāji nepaliks ilgāk nekā 90 dienas, un tas, vai pieteicējiem ir pietiekami iztikas līdzekļi. 

Būtu jāatzīmē, ka apceļošanas vīzas pieteikuma iesniedzējiem nāktos saskarties ar daudz 

grūtāku pieteikuma procedūru. Ja vīzas pieteikuma iesniedzējs nav labticīgs, viņš varētu 

nepieteikties uz apceļošanas vīzas saņemšanu. Ceļotājiem varētu nākties iesniegt dažādus 

dokumentus, piemēram, pierādījumu par veselības apdrošināšanu; pierādījumu, ka viņi plāno 

uzturēties tikai atļauto termiņu; algas aprēķinus vai bankas kontu izrakstus par pēdējiem 

12 mēnešiem pirms pieteikuma iesniegšanas. 

Attiecībā uz iespējamo slogu konsulātiem būtu jāatzīmē, ka, ņemot vērā samērā ierobežoto 

gaidāmo pieteikumu skaitu un maksājamo nodevu, administratīvās izmaksas jaunā veida vīzas 

apstrādei varētu nebūt nozīmīgas.  

Iepriekš minēto apsvērumu dēļ atzinuma sagatavotājs atbalsta apceļošanas vīzas ieviešanu un 

vērš uzmanību uz šādiem aspektiem: pastāvīga vīzas īstenošanas uzraudzība un izvērtēšana un 

pareizo datu sniegšana par pieteikumu iesniedzēju skaitu, ciešāka sadarbība starp Komisiju, 

konsulātiem un ieinteresētajām personām, iespējama apceļošanas vīzas noteikumu iekļaušana 

Vīzu kodeksā. 

 

GROZĪJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un 

iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Gan tiem trešo valstu (3) Gan tiem trešo valstu 
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valstspiederīgajiem, kuriem ir 

nepieciešama vīza, gan tiem, kuriem tā nav 

nepieciešama, var būt likumīga interese 

ceļot Šengenas zonā ilgāk par 90 dienām 

jebkurā 180 dienu laikposmā, neuzturoties 

nevienā konkrētā dalībvalstī ilgāk par 

90 dienām. Tāpēc būtu jāpieņem 

noteikumi, kas šo iespēju ļautu. 

valstspiederīgajiem, kuriem ir 

nepieciešama vīza, gan tiem, kuriem tā nav 

nepieciešama, var būt likumīga interese 

ceļot Šengenas zonā ilgāk par 90 dienām 

jebkurā 180 dienu laikposmā, neuzturoties 

nevienā konkrētā dalībvalstī ilgāk par 

90 dienām. Tāpēc būtu jāpieņem 

noteikumi, kas šo iespēju ļautu vai 

atvieglotu iepriekš  izsniegtu vīzu 

atjaunošanu personām, kuras joprojām 

atbilst obligātajiem ieceļošanas 

kritērijiem. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Komisija 

nolūkā radīt labākas iespējas pieteikumu 

iesniedzējiem un piesaistīt vairāk 

apmeklētāju Šengenas zonai izstrādātu 

vienotu tīmekļa vietni, kurā pieteikumu 

iesniedzēji savus pieteikumus apceļošanas 

vīzas iegūšanai varētu iesniegt tiešsaistē. 

Pamatojums 

Tādas valstis kā ASV, Kanāda un Indija jau ir izveidojušas tiešsaistes sistēmu vīzas 

pieteikumu iesniegšanai, lai radītu labākas iespējas pieteikumu iesniedzējiem un piesaistītu 

vairāk apmeklētāju. Ir svarīgi, lai Komisija sāktu izstrādāt vienotu ES tiešsaistes tīmekļa 

vietni, kurā pieteikumu iesniedzēji savus pieteikumus varētu iesniegt elektroniski. Tas 

samazinātu lielāko daļu birokrātijas un mazinātu konsulātu un kompetento iestāžu noslodzi. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalsts, kas ir kompetenta izskatīt 

apceļošanas vīzas pieteikumu un pieņemt 

par to lēmumu, ir tā dalībvalsts, kuras ārējo 

robežu pieteikuma iesniedzējs ir plānojis 

3. Dalībvalsts, kas ir kompetenta izskatīt 

apceļošanas vīzas pieteikumu un pieņemt 

par to lēmumu, ir tā dalībvalsts, kuras 

teritorija ir pieteikuma iesniedzēja pirmais 
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šķērsot, lai ieceļotu dalībvalstu teritorijā. galamērķis. 

Pamatojums 

Dalībvalstij, kas ir kompetenta izskatīt apceļošanas vīzas pieteikumu un pieņemt par to 

lēmumu, vajadzētu būt tai valstij, kurā pieteikuma iesniedzējs plāno vispirms uzturēties ne 

ilgāk par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Šā panta 4. un 5. punktā minētajos 

gadījumos dalībvalsts, kas ir kompetenta 

izskatīt apceļošanas vīzas pieteikumu un 

pieņemt par to lēmumu, ir tā dalībvalsts, 

kurā pieteikuma iesniedzējs plānojis 

ieceļot pirmajā, izmantojot apceļošanas 

vīzu. 

6. Šā panta 4. un 5. punktā minētajos 

gadījumos dalībvalsts, kas ir kompetenta 

izskatīt apceļošanas vīzas pieteikumu un 

pieņemt par to lēmumu, ir tā dalībvalsts, 

kuras teritorija ir pieteikuma iesniedzēja 

pirmais galamērķis. 

Pamatojums 

Dalībvalstij, kas ir kompetenta izskatīt apceļošanas vīzas pieteikumu un pieņemt par to 

lēmumu, vajadzētu būt tai valstij, kurā pieteikuma iesniedzējs plāno vispirms uzturēties ne 

ilgāk par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 5. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) pierādījumus, ka viņiem ir veselības 

apdrošināšana attiecībā uz visiem riskiem, 

ko parasti sedz to dalībvalstu 

valstspiederīgajiem, kuras pieteikuma 

iesniedzēji plāno apmeklēt. 

(b) pierādījumus, ka viņiem ir veselības 

apdrošināšana attiecībā uz visiem riskiem, 

ko parasti sedz to dalībvalstu 

valstspiederīgajiem, kuras pieteikuma 

iesniedzēji plāno apmeklēt, un jebkādu to 

izdevumu segšanai, kas varētu rasties 

saistībā ar repatriāciju medicīnisku 

iemeslu dēļ, steidzamu medicīnisko 

palīdzību un/vai ārstēšanos slimnīcā vai 

nāves gadījumā. 



 

RR\1091366LV.doc 43/47 PE560.876v03-00 

 LV 

Pamatojums 

Apceļošanas vīzas pieteikuma iesniedzējiem savas uzturēšanās ilguma dēļ nevajadzētu kļūt 

par apgrūtinājumu dalībvalstu veselības aprūpes sistēmām. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 8. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Konsulāti var atcelt prasību iesniegt 

vienu vai vairākus apliecinošus 

dokumentus, ja pieteikuma iesniedzējs 

strādā vai ir uzaicināts strādāt uzticamā 

uzņēmumā, organizācijā vai iestādē, kas 

konsulātam ir zināma, jo īpaši vadības 

līmenī vai pētnieka, studenta, mākslinieka, 

kultūras jomas profesionāļa, sportista 

statusā vai kā darbinieks ar īpašām 

zināšanām, un ja konsulātam šajā sakarā ir 

iesniegti pietiekami pierādījumi par 

pieredzi un tehniskām zināšanām. Prasību 

var atcelt arī pieteikuma iesniedzēja tuviem 

ģimenes locekļiem, tai skaitā laulātiem, 

bērniem, kas nav sasnieguši 18 gadu 

vecumu, un bērna, kas nav sasniedzis 

18 gadu vecumu, vecākiem, ja tie plāno 

ceļot kopā. 

8. Konsulāti var atcelt prasību iesniegt 

vienu vai vairākus apliecinošus 

dokumentus, ja pieteikuma iesniedzējs 

strādā vai ir uzaicināts strādāt uzticamā 

uzņēmumā, organizācijā vai iestādē vai 

pētnieka, studenta, mākslinieka, kultūras 

jomas profesionāļa, sportista statusā vai kā 

darbinieks ar īpašām zināšanām, un ja 

konsulātam šajā sakarā ir iesniegti 

pietiekami pierādījumi par pieredzi un 

tehniskām zināšanām, piemēram, spēkā 

esošs darba līgums vai uzaicinājuma 

vēstule ar sīki izklāstītu informāciju. 

Prasību var atcelt arī pieteikuma 

iesniedzēja tuviem ģimenes locekļiem, tai 

skaitā laulātiem, bērniem, kas nav 

sasnieguši 18 gadu vecumu, un bērna, kas 

nav sasniedzis 18 gadu vecumu, vecākiem, 

ja tie plāno ceļot kopā. 

Pamatojums 

Jēdzienu „kas konsulātam ir zināma” var kļūdaini interpretēt, un tas (mazāku) dalībvalstu 

organizācijas var nostādīt neizdevīgā stāvoklī, ja vīzu pieteikumus apstrādā citas dalībvalsts 

konsulārie dienesti, kuriem var nebūt vispārējas izpratnes par organizāciju citā valstī. Līdzīgi 

kā citos ES acquis (Zilās kartes direktīvā / Sezonas darba ņēmēju direktīvā) apceļošanas vīzas 

iegūšanai varētu pieprasīt spēkā esošu darba līgumu kā atbilstošu pierādījumu, ka pieteikuma 

iesniedzējam ir pietiekami iztikas līdzekļi. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 5. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Lēmumu par pieteikumiem pieņem 

20 kalendārajās dienās no pieņemama 

pieteikuma iesniegšanas dienas. Izņēmuma 

kārtā šo laikposmu var pagarināt līdz, 

ilgākais, 40 kalendārajām dienām. 

5. Lēmumu par pieteikumiem pieņem 

20 kalendārajās dienās no pieņemama 

pieteikuma iesniegšanas dienas. Izņēmuma 

kārtā un pienācīgi pamatota iemesla dēļ, 

kuru paziņo pieteikuma iesniedzējam, šo 

laikposmu var pagarināt līdz, ilgākais, 40 

kalendārajām dienām. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 9. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. Izskatot pagarinājuma pieteikumu, 

kompetentā iestāde pamatotos gadījumos 

var uzaicināt pieteikuma iesniedzēju uz 

pārrunām un lūgt papildu dokumentus. 

9. Izskatot pagarinājuma pieteikumu, 

kompetentā iestāde pamatotos gadījumos 

un 10 kalendārajās dienās no šāda 

pieteikuma iesniegšanas dienas var 

uzaicināt pieteikuma iesniedzēju uz 

pārrunām un lūgt papildu dokumentus. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 12. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

12. Pieteikuma iesniedzējiem, kam 

pagarinājums ir atteikts, ir tiesības iesniegt 

pārsūdzību. Pārsūdzības ceļ pret to 

dalībvalsti, kas ir pieņēmusi galīgo 

lēmumu par pagarinājuma pieteikumu, un 

saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību 

aktiem. Dalībvalstis sniedz pieteikuma 

iesniedzējiem sīku informāciju par 

procedūru, kas jāievēro pārsūdzības 

gadījumā, kā norādīts II pielikumā. 

12. Pieteikuma iesniedzējiem, kam 

pagarinājums ir atteikts, ir tiesības 

15 kalendāro dienu laikā iesniegt 

pārsūdzību. Pārsūdzības ceļ pret to 

dalībvalsti, kas ir pieņēmusi galīgo 

lēmumu par pagarinājuma pieteikumu. 

Dalībvalstis sniedz pieteikuma 

iesniedzējiem sīku informāciju par 

procedūru, kas jāievēro pārsūdzības 

gadījumā, kā norādīts II pielikumā. 
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