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PAKEITIMAI 001-015  
pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

 

Pranešimas 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra A8-0235/2016 

Trečiosios šalys, kurių piliečiai privalo turėti vizas arba kurių piliečiams toks reikalavimas 

netaikomas: sustabdymo mechanizmo peržiūra 

 

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) visų pirma reikėtų pasirūpinti, kad 

naudotis mechanizmu būtų lengviau – 

turėtų būti sutrumpinti lyginamieji 

laikotarpiai ir terminai, kad procedūra taptų 

spartesnė, ir išplėstos galimos sustabdymo 

priežastys, kurios turėtų apimti žymiai 

išaugusį atmestų readmisijos prašymų dėl 

trečiųjų šalių piliečių, vykusių tranzitu per 

atitinkamos trečiosios šalies teritoriją, 

skaičių, kai tokia readmisijos prievolė yra 

numatyta Sąjungos ar jos valstybės narės ir 

tos trečiosios šalies sudarytame readmisijos 

susitarime. Be to, Komisija turėtų turėti 

galimybę mechanizmą aktyvuoti tuo 

atveju, kai trečioji šalis nebendradarbiauja 

readmisijos srityje, ypač jei Sąjunga su 

atitinkama trečiąja šalimi yra sudariusi 

readmisijos susitarimą; 

(3) visų pirma reikėtų pasirūpinti, kad 

naudotis mechanizmu būtų lengviau – 

turėtų būti sutrumpinti lyginamieji 

laikotarpiai ir terminai, kad procedūra taptų 

spartesnė, ir išplėstos galimos sustabdymo 

priežastys, kurios turėtų apimti žymiai 

išaugusį atmestų readmisijos prašymų dėl 

trečiųjų šalių piliečių, vykusių tranzitu per 

atitinkamos trečiosios šalies teritoriją, 

skaičių, kai tokia readmisijos prievolė yra 

numatyta Sąjungos ar jos valstybės narės ir 

tos trečiosios šalies sudarytame readmisijos 

susitarime, taip pat dėl labai padidėjusios 

rizikos valstybių narių viešajai tvarkai ir 

nacionaliniam saugumui. Be to, Komisija 

turėtų turėti galimybę mechanizmą 

aktyvuoti tuo atveju, kai trečioji šalis 

nebendradarbiauja readmisijos srityje, ypač 

jei Sąjunga su atitinkama trečiąja šalimi 

yra sudariusi readmisijos susitarimą; 
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Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) siekdama užtikrinti, kad laikui 

bėgant būtų laikomasi specifinių kriterijų, 

kurie be kita ko susiję su nelegalia 

migracija, viešąja tvarka ir saugumu, 

ekonomine nauda, visų pirma kalbant 

apie turizmą ir užsienio prekybą, ir su 

Sąjungos išorės santykiais su 

atitinkamomis trečiosiomis šalimis, visų 

pirma įskaitant tam tikrų garantijų ir 

priemonių, skirtų žmogaus teisių ir 

pagrindinių laisvių apsaugai, rinkinį, 

kuriais remiantis įvertintas vizų 

reikalavimo netaikymo tinkamumas ir 

kurie taikomi sėkmingai pabaigus vizų 

liberalizavimo dialogą, Komisija turėtų 

stebėti padėtį atitinkamose trečiosiose 

šalyse ir nuolat atsiskaityti Europos 

Parlamentui ir Tarybai; 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3b) todėl prieš priimdama bet kokį 

sprendimą laikinai sustabdyti vizų 

reikalavimo netaikymą trečiosios šalies 

piliečiams Komisija išnagrinėja žmogaus 

teisių padėtį toje trečiojoje šalyje ir 

atsižvelgia į tokio vizų reikalavimo 

netaikymo sustabdymo galimas pasekmes 

esant šiai padėčiai; 
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Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3c) siekiant užtikrinti tinkamą Europos 

Parlamento ir Tarybos dalyvavimą taikant 

sustabdymo mechanizmą, atsižvelgiant į 

tai, kad vizų reikalavimo netaikymo 

sustabdymas visiems trečiųjų šalių, 

išvardytų Reglamento (EB) Nr. 539/2001 

II priede, piliečiams politiškai itin jautrus 

ir jo horizontalus poveikis svarbus 

valstybėms narėms, Šengeno 

asocijuotosioms šalims ir pačiai Sąjungai, 

visų pirma kalbant apie jų išorės 

santykius ir bendrą Šengeno erdvės 

veikimą, pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 

turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 

aktus dėl sprendimo laikinai sustabdyti 

Reglamento (EB) Nr. 539/2001 II priedo 

taikymą atitinkamai trečiajai šaliai. 

Suteikiant tokius įgaliojimus Komisijai 

atsižvelgiama į politinių diskusijų dėl 

Sąjungos politikos dėl vizų Šengeno 

erdvėje poreikį. Be to, tai atspindi poreikį 

užtikrinti tinkamą skaidrumą ir teisinį 

tikrumą taikant sustabdymo mechanizmą 

visiems atitinkamos trečiosios šalies 

piliečiams, visų pirma atliekant 

atitinkamą laikiną Reglamento (EB) 

Nr. 539/2001 II priedo dalinį pakeitimą. 

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. 

Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, Europos 

Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pat metu, kaip ir valstybių 

narių ekspertai, o jų ekspertams 

suteikiama galimybė sistemingai dalyvauti 
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Komisijos ekspertų grupių, atliekančių su 

deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, posėdžiuose; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 

1a straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) 1 dalyje išbraukiama: (1) 1 dalis pakeičiama taip: 

„susidarius ekstremaliajai situacijai“ 

„kaip kraštutinė priemonė“; 
„1. Nukrypstant nuo 1 straipsnio 2 

dalies, vizos reikalavimo netaikymas 

trečiosios šalies, įtrauktos į II priede 

pateiktą sąrašą, piliečiams kaip kraštutinė 

priemonė laikinai sustabdomas remiantis 

griežtais ir objektyviais kriterijais pagal šį 

straipsnį.“ 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 

1a straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) žymiai išaugęs tos trečiosios šalies 

piliečių, esančių valstybės narės 

teritorijoje, bet neturinčių teisės joje būti, 

skaičius; 

a) žymiai išaugęs tos trečiosios šalies 

piliečių, kuriems neleista atvykti arba 

kurie yra valstybės narės teritorijoje, bet 

neturi teisės joje būti, skaičius; 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 

1a straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) padidėjusi rizika arba neišvengiama 

grėsmė valstybių narių viešajai tvarkai 

arba vidaus saugumui, susijusi su tos 

trečiosios šalies piliečiais, pagrįsta 

objektyvia, konkrečia ir susijusia 

informacija bei duomenimis, kuriuos 

pateikė nacionalinės teisėsaugos 

institucijos ir Europolas. 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 

1a straipsnio 2 a dalis  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„2a. Jeigu Komisija turi konkrečios 

patikimos informacijos apie aplinkybes, 

nurodytas 2 dalies a, b arba c punktuose, 

arba jeigu trečioji šalis nebendradarbiauja 

readmisijos srityje, ypač kai trečioji šalis ir 

Sąjunga yra sudariusios readmisijos 

susitarimą, pavyzdžiui: 

„2a. Jeigu Komisija, atsižvelgdama į 

atitinkamus duomenis, pranešimus ir 

statistiką, turi konkrečios patikimos 

informacijos apie aplinkybes, nurodytas 2 

dalies a, b, c arba ca punktuose, arba jeigu 

trečioji šalis nebendradarbiauja readmisijos 

srityje, ypač kai trečioji šalis ir Sąjunga yra 

sudariusios readmisijos susitarimą, 

pavyzdžiui: 

– atmeta readmisijos prašymus arba į 

juos neatsako, 

– atmeta readmisijos prašymus arba į 

juos neatsako, 

–  neišduoda grįžimo kelionės 

dokumentų per susitarime nustatytus 

terminus arba nepriima Europos kelionės 

dokumentų, išduotų pasibaigus susitarime 

nustatytiems terminams, 

–  neišduoda grįžimo kelionės 

dokumentų per susitarime nustatytus 

terminus arba nepriima Europos kelionės 

dokumentų, išduotų pasibaigus susitarime 

nustatytiems terminams, 

– nutraukia arba sustabdo susitarimą, – nutraukia arba sustabdo susitarimą, 

Komisija savo iniciatyva gali apie tai 

informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą. 

Ši informacija prilygsta pranešimui pagal 2 

dalį.“ 

Komisija apie tai informuoja Europos 

Parlamentą ir Tarybą. Ši informacija 

prilygsta pranešimui pagal 2 dalį ir jai 

taikoma 3 dalis.“ 
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Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 

1a straipsnio 2 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a) įterpiama ši dalis: 

 „2b. Komisija nuolat stebi, kaip 

įgyvendinami 1 straipsnyje nurodyti 

konkretūs kriterijai, kuriais remiantis 

buvo įvertintas vizų liberalizavimo 

tinkamumas trečiosioms šalims, kurių 

piliečiams vykstant į valstybių šalių 

teritoriją vizų reikalavimas netaikomas 

dėl to, kad sėkmingai baigtas Europos 

Sąjungos ir tos trečiosios šalies vizų 

liberalizavimo dialogas. Ne rečiau kaip 

kartą per metus arba, prireikus, dažniau 

Komisija atsiskaito Europos Parlamentui 

ir Tarybai; Ataskaitoje pagrindinis 

dėmesys skiriamas trečiosioms šalims, 

kuriose Komisija, remdamasi konkrečia ir 

patikima informacija, mano, kad tam 

tikrų kriterijų nebesilaikoma. Jei Komisija 

savo ataskaitoje įrodo, kad tam tikroje 

trečiojoje šalyje nebesilaikoma vieno ar 

daugiau konkrečių kriterijų, tai prilygsta 

pagal 2 dalį padarytam pranešimui ir 

taikoma 3 dalis.“ 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 

1a straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„3. Komisija pagal 2 dalį pateiktus 

pranešimus nagrinėja atsižvelgdama į: 

„3. Komisija pagal 2 dalį pateiktus 

pranešimus, įskaitant 2a ir 2b dalyse 

nurodytą informaciją, nagrinėja 

atsižvelgdama į: 

a) tai, ar esama 2 ir 2a dalyse a) tai, ar esama 2, 2a arba 2b dalyse 
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apibūdintų situacijų; apibūdintų aplinkybių; 

b) valstybių narių, kurios patiria 2 ir 2a 

dalyse aprašytų situacijų poveikį, skaičių; 

b) valstybių narių, kurios patiria 2, 2a ir 

2b dalyse aprašytų aplinkybių poveikį, 

skaičių; 

c) bendrą išaugusio skaičiaus, kaip 

nurodyta 2 dalyje, poveikį migracijos 

padėčiai Sąjungoje, kaip matyti iš valstybių 

narių pateiktų arba Komisijos turimų 

duomenų; 

c) bendrą išaugusio skaičiaus, kaip 

nurodyta 2 dalyje, poveikį migracijos 

padėčiai Sąjungoje, kaip matyti iš valstybių 

narių pateiktų arba Komisijos turimų 

duomenų; 

d) [Europos operatyvaus 

bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos 

valstybių narių išorės sienų valdymo 

agentūros], Europos prieglobsčio paramos 

biuro ar Europos policijos biuro (Europolo) 

parengtas ataskaitas, jei to reikia 

atsižvelgiant į aplinkybes konkrečiu atveju; 

d) [Europos operatyvaus 

bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos 

valstybių narių išorės sienų valdymo 

agentūros], Europos prieglobsčio paramos 

biuro ar Europos policijos biuro (Europolo) 

arba bet kurios kitos Sąjungos 

institucijos, organo, biuro, agentūros ar 

tarptautinės organizacijos, 

kompetentingos klausimais, kuriems 

taikomas šis reglamentas, parengtas 

ataskaitas, jei to reikia atsižvelgiant į 

aplinkybes konkrečiu atveju; 

e) bendrą viešosios tvarkos ir vidaus 

saugumo klausimą, pasikonsultavusi su 

atitinkama valstybe nare. 

e) bendrą viešosios tvarkos ir vidaus 

saugumo klausimą, pasikonsultavusi su 

atitinkama valstybe nare. 

Komisija informuoja Europos Parlamentą 

ir Tarybą apie savo nagrinėjimo 

rezultatus.“ 

Komisija informuoja Europos Parlamentą 

ir Tarybą apie savo nagrinėjimo 

rezultatus.“ 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 

1a straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5) 4 dalyje žodžiai „tris mėnesius“ 

pakeičiami žodžiais „vieną mėnesį“. 

5) 4 dalis pakeičiama taip: 

 „4 Jei Komisija, remdamasi 3 dalyje 

nurodytu nagrinėjimu ir atsižvelgdama į 

vizos reikalavimo netaikymo sustabdymo 

pasekmes tai trečiajai šaliai ir jos 

piliečiams, taip pat Sąjungos ir jos 

valstybių narių išorės santykiams su 

atitinkama trečiąja šalimi ir padėčiai toje 
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trečiojoje šalyje, kartu glaudžiai 

bendradarbiaudama su ta trečiąja šalimi, 

siekdama rasti alternatyvių ilgalaikių 

sprendimų, nusprendžia, kad reikia imtis 

veiksmų, ji per vieną mėnesį nuo 

pranešimo, nurodyto 2 dalyje, gavimo 

pagal 4b straipsnį priima deleguotąjį aktą 

dėl II priedo vizos reikalavimo netaikymo 

atitinkamos trečiosios šalies piliečiams 

laikino sustabdymo šešių mėnesių 

laikotarpiui. Deleguotame akte nustatoma 

data, kada II priedo galiojimo 

sustabdymas turi įsigalioti atsižvelgiant į 

valstybių narių konsulatuose esamus 

išteklius ir atitinkamai iš dalies 

pakeičiamas II priedas. Tas dalinis 

pakeitimas turi būti daromas prie 

atitinkamos trečiosios šalies pavadinimo 

įterpiant išnašą, kurioje nurodoma, kad 

vizos reikalavimo netaikymas 

sustabdomas tos trečiosios šalies atžvilgiu, 

ir nurodomas to sustabdymo laikotarpis. 

 Nedarant poveikio 4 straipsnio taikymui, 

to sustabdymo laikotarpiais atitinkamos 

trečiosios šalies, kurios atžvilgiu taikomas 

deleguotasis aktas, piliečiai, kirsdami 

valstybių narių išorines sienas, privalo 

turėti vizą.“ 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 

1a straipsnio 4 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a) 4 dalies antra pastraipa papildoma 

taip: 

 „Valstybė narė, kuri pagal šio reglamento 

4 straipsnį siekia nustatyti naujas išimtis 

tam tikrai trečiosios šalies, kuriai 

taikomas deleguotasis aktas, kuriuo 

laikinai sustabdomas vizos reikalavimo 

netaikymas, piliečių kategorijai, iš anksto 

apie tai praneša Komisijai.“ 
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Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 

1a straipsnio 5 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 5b) 5 dalis pakeičiama taip: 

5. Iki įgyvendinimo akto, priimto pagal 

4 dalį, galiojimo laikotarpio pabaigos 

Komisija, bendradarbiaudama su 

atitinkama valstybe nare, pateikia Europos 

Parlamentui ir Tarybai ataskaitą. Kartu su 

ataskaita gali būti teikiamas pasiūlymas dėl 

teisėkūros procedūra priimamo akto, 

kuriuo iš dalies keičiamas šis reglamentas, 

siekiant nuorodą į atitinkamą trečiąją šalį iš 

II priedo perkelti į I priedą. 

„5. Iki deleguotojo akto, priimto pagal 4 

dalį, galiojimo laikotarpio pabaigos 

Komisija, bendradarbiaudama su 

atitinkama valstybe nare, pateikia Europos 

Parlamentui ir Tarybai ataskaitą. Kartu su 

ataskaita gali būti teikiamas pasiūlymas dėl 

teisėkūros procedūra priimamo akto, 

kuriuo iš dalies keičiamas šis reglamentas, 

siekiant nuorodą į atitinkamą trečiąją šalį iš 

II priedo perkelti į I priedą.“ 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 c punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 

1a straipsnio 6 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 5c) 6 dalis pakeičiama taip: 

6. Pateikusi pasiūlymą dėl teisėkūros 

procedūra priimamo akto pagal 5 dalį, 

Komisija gali pratęsti pagal 4 dalį priimto 

įgyvendinimo akto galiojimą ne ilgesniam 

kaip 12 mėnesių laikotarpiui. Sprendimas 

pratęsti įgyvendinimo akto galiojimą 

priimamas laikantis 4a straipsnio 2 dalyje 

nurodytos nagrinėjimo procedūros. 

„6. Komisijai pateikus pasiūlymą dėl 

teisėkūros procedūra priimamo akto pagal 

5 dalį, 4 dalyje nurodyto sustabdymo 

galiojimas pratęsiamas 6 mėnesių 

laikotarpiui. Toje pastraipoje nurodyta 

išnaša atitinkamai iš dalies pakeičiama. 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalis (nauja) 

Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 

4 b straipsnio 2 dalis 
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Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 Reglamento (ES) Nr. 539/2001 3 

straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: 

2. 1 straipsnio 4 dalies f punkte 

nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus Komisijai suteikiami penkerių metų 

laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 9 d. Likus 

ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 

penkerių metų laikotarpio pabaigos 

Komisija parengia naudojimosi 

deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 

pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 

atvejus, kai Europos Parlamentas arba 

Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 

pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 

mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 

pabaigos. 

„2. 1 straipsnio 4 dalies f punkte ir 1a 

straipsnio 4 bei 6 dalyse nurodyti 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų 

laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 9 d. Likus 

ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 

penkerių metų laikotarpio pabaigos 

Komisija parengia naudojimosi 

deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 

pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 

atvejus, kai Europos Parlamentas arba 

Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 

pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 

mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 

pabaigos. 

 

 

 

 


