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Pasiūlymas dėl reglamento 

– 

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI* 

Komisijos pasiūlymas 

--------------------------------------------------------- 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

REGLAMENTAS (ES) .../... 

... m. ... ... d. 

kuriuo iš dalies keičiamas 

Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines 

sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, 

sąrašus 

(Gruzija) 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies a punktą, 

                                                 
* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas 

nurodomas simboliu ▌. 
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atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, 

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams, 

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros1, 

                                                 
1 … m. … … d. Europos Parlamento pozicija [(OL …)] [(dar nepaskelbta Oficialiajame 

leidinyje)] ir … m. … … d. Tarybos sprendimas. 
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kadangi: 

(1) Tarybos reglamente (EB) Nr. 539/20011 pateikti trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami 

valstybių narių išorės sienas, privalo turėti vizą, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks 

reikalavimas netaikomas, sąrašai. I ir II prieduose pateikiamų trečiųjų šalių sąrašų sudėtis 

ir dabar, ir vėliau turėtų atitikti Reglamente (EB) Nr. 539/2001 nustatytus kriterijus. 

Nuorodos į trečiąsias šalis, kurių padėtis, susijusi su tais kriterijais, pasikeitė, atitinkamai 

turėtų būti perkeltos iš vieno priedo į kitą; 

(2) laikomasi nuomonės, kad Gruzija įvykdė visus Vizų režimo liberalizavimo veiksmų plane, 

kuris Gruzijos vyriausybei buvo pateiktas 2013 m. vasario mėn., nustatytus kriterijus, todėl 

atitinka susijusius kriterijus, kad jos piliečiams, vykstantiems į valstybių narių teritoriją, 

būtų panaikintas reikalavimas turėti vizą. Komisija pagal Reglamente (EB) Nr. 539/2001 

nustatytą atitinkamą mechanizmą deramai stebės, ar Gruzija nuolat atitinka šiuos 

kriterijus, ypač dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu; 

                                                 
1 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių 

piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks 

reikalavimas netaikomas, sąrašus (OL L 81, 2001 3 21, p. 1). 
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(3) todėl nuoroda į Gruziją turėtų būti perkelta iš Reglamento (EB) Nr. 539/2001 I priedo į 

II priedą. Tas bevizis režimas turėtų būti taikomas tik biometrinių pasų, Gruzijos išduotų 

laikantis Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) standartų, turėtojams; 

(4) šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė 

Karalystė nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2000/365/EB1; todėl Jungtinė Karalystė 

nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas; 

                                                 
1 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos 

ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis 

nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43). 
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(5) šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija 

nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB1; todėl Airija nedalyvauja priimant šį 

reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas; 

(6) Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, 

kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos 

Karalystės susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant 

Šengeno acquis2, patenkančios į Tarybos sprendimo 1999/437/EB3 1 straipsnio B punkte 

nurodytą sritį; 

                                                 
1 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti 

įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20). 
2  OL L 176, 1999 7 10, p. 36. 
3 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant 

Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą 

susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno 

acquis (OL L 176, 1999 7 10, p. 31). 
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(7) Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta 

Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl 

Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis1, 

kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį, minėtą 

sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2008/146/EB2 3 straipsniu; 

                                                 
1  OL L 53, 2008 2 27, p. 52. 
2 2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2008/146/EB dėl Europos Sąjungos, Europos 

bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos 

asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos 

vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 1). 
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(8) Lichtenšteino atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip 

apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir 

Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo 

prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl 

Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis1, 

kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį, minėtą 

sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2011/350/ES2 3 straipsniu, 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

                                                 
1  OL L 160, 2011 6 18, p. 21. 
2 2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2011/350/ES dėl Europos Sąjungos, Europos 

bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl 

Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir 

Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos 

įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek 

tai susiję su patikrinimų prie vidaus sienų panaikinimu ir asmenų judėjimu (OL L 160, 2011 

6 18, p. 19). 
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1 straipsnis 

Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 iš dalies keičiamas taip: 

a) I priedo 1 dalyje (VALSTYBĖS) nuoroda į Gruziją išbraukiama; 

b) II priedo 1 dalyje (VALSTYBĖS) įterpiama ši nuoroda: 

„Gruzija* 

______________ 

* Bevizis režimas taikomas tik Gruzijos pagal Tarptautinės civilinės aviacijos 

organizacijos (ICAO) standartus išduotų biometrinių pasų turėtojams.“. 
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2 straipsnis 

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje*. 

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse. 

Priimta … 

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu 

Pirmininkas Pirmininkas 

Or. en 

 

                                                 
*  OL: šio reglamento paskelbimo ir įsigaliojimo data turi būti ta pati (ir bet kuriuo atveju ne 

ankstesnė) kaip ir PE-CONS 58/16 (COD 2016/0142) (Reglamentas, kuriuo iš dalies 

keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, 

kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks 

reikalavimas netaikomas, sąrašus (sustabdymo mechanizmo peržiūra)), paskelbimo ir 

įsigaliojimo data. 


