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IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 

tirdzniecības komiteju – rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. pantu kopējā tirdzniecības 

politika tiek īstenota atbilstīgi ES ārējās darbības principiem un mērķiem, kā arī tiem, kuri 

noteikti Līguma par Eiropas Savienību 3. un 5. pantā, īpaši ilgtspējīgai attīstībai, 

nabadzības izskaušanai, demokrātijas konsolidācijai un atbalstīšanai, tiesiskumam, 

cilvēktiesību un starptautisko tiesību principu aizsardzībai; 

B. tā kā muitas savienība (MS) atvieglo preču apriti un līdz ar to personu brīvas 

pārvietošanās nodrošināšanai ir jāievieš vīzu režīms;  

C. tā kā kopš MS īstenošanas 1995. gadā ES un Turcijas divpusējās tirdzniecības vērtība ir 

palielinājusies vairāk nekā četras reizes un tā kā MS ir stimulējusi produktivitāti Turcijā 

un saskaņošanas procesu ar ES acquis; 

D. tā kā MS darbībā ir vērojami trūkumi un asimetrija, kuras pamatā ir tas, ka šo savienību 

sākotnēji paredzēja kā starpposmu ceļā uz pilnīgu Turcijas pievienošanos ES relatīvi īsā 

laika posmā, un tā kā MS aizvien mazāk spēj atbilst globālās tirdzniecības integrācijas 

mainīgajām vajadzībām; 

E. tā kā 2014. gadā Pasaules Bankas novērtējumā par ES un Turcijas muitas savienību cita 

starpā tiek uzsvērts, ka dažas nozīmīgas nozares, piemēram, pakalpojumi, 

lauksaimniecība, publiskais iepirkums un enerģētika joprojām ir izslēgta no muitas 

savienības;  

F. tā kā 2013. gada 16. decembrī ES ar Turciju uzsāka dialogu par vīzu režīma liberalizāciju, 

balstoties uz vīzu režīma liberalizācijas ceļvedi, proti, dokumentu, kurā izklāstītas 

prasības, kas ir jāizpilda Turcijai, lai Komisija varētu ierosināt Eiropas Parlamentam un 

Padomei grozījumus Padomes Regulā (EK) Nr. 539/2001 nolūkā ļaut Turcijas pilsoņiem 

ceļot bez vīzas tādas īstermiņa uzturēšanās vajadzībām, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 

180 dienu laikposmā uzņēmējdarbības, tūrisma vai ģimenes apciemošanas nolūkos 

Šengenas zonā; 

G. tā kā Ceturtajā ziņojumā par ES un Turcijas paziņojuma īstenošanā gūto progresu tiek 

atzīts, ka joprojām nav izpildīti septiņi vīzu režīma liberalizācijas ceļveža rādītāji, tostarp 

ar ES standartiem pilnībā savietojamu biometrisko ceļošanas dokumentu izsniegšana, ar 

terorisma apkarošanu saistītu tiesību aktu un prakses pārskatīšana saskaņā ar ES 

standartiem, personas datu aizsardzības tiesību aktu saskaņošana un ES un Turcijas 

atpakaļuzņemšanas nolīguma īstenošana; tā kā ES dalībvalstis 2015. gadā kopumā ir 

izdevušas 862 184 vienotas vīzas Turcijas valstspiederīgajiem, no kurām 508 589 bija 

vairākkārtējas ieceļošanas vienotas vīzas, 

1. atzīst — stiprinot divvirzienu tirdzniecību, ekonomisko integrāciju, regulatīvo 

saskaņošanu un investīciju plūsmu, MS ir sniegusi ievērojamu labumu gan Turcijai, gan 

ES; 
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2. uzskata, ka MS modernizācija un līdzsvarošana būtu saistīta ar ieguvumiem abām pusēm 

un ka MS ir viens no instrumentiem, ar kuriem Turciju var piesaistīt ES; atzīst, ka nav 

iespējams iegūt pilnīgu labumu no MS, ja Turcija pilnībā neīsteno visas savas saistības 

attiecībā uz Ankaras protokolu, kas pievienots ES un Turcijas Asociācijas nolīgumam, un 

ja Turcija neīsteno MS nediskriminējošā veidā attiecībā uz visām 28 dalībvalstīm; 

3. norāda, ka Turcijai ir svarīgi modernizēt MS; uzsver, ka darba pārtraukšana saistībā MS 

sekmēšanu valstij radītu nopietnas ekonomiskas sekas; 

4. atzīmē, ka saskaņā ar Pasaules Bankas grupas ziņojumu par ES un Turcijas muitas 

savienību, Turcijas eksports uz ES visvairāk veicina nodarbinātības radīšanu valstī; 

5.  atzīmē, ka pašreizējais strīdu izšķiršanas mehānisms nav efektīvs; tādēļ aicina izveidot 

efektīvu mehānismu divpusējo tirdzniecības strīdu izšķiršanai; 

6. atzīmē, ka brīva tehnisko un vadītāju speciālistu kustība ir būtiska dziļākai MS 

ekonomiskajai integrācijai, ar noteikumu, ka tiek ievērotas drošības un sabiedriskās 

kārtības prasības; uzskata, ka pakalpojumu iekļaušana MS ir svarīgs tirdzniecības sarunu 

elements; atzīst, ka vīzu nepieciešamība uzņēmējiem, īpaši mazu un vidēju uzņēmumu 

īpašniekiem, kā arī ilgtermiņa vairākkārtējas ieceļošanas vīzu trūkums tiek uzskatīts par 

ierobežojumu preču tirdzniecībā un kļūs par vēl lielāku ierobežojumu, ja MS tiks iekļauta 

pakalpojumu sniegšana; 

7. atzīst, ka bezvīzu režīma ceļošana vai ilgtermiņa vairākkārtējas ieceļošanas vīzu radīšana 

uzņēmējiem pozitīvi ietekmētu divpusējo tirdzniecību; 

8. atgādina, ka Turcijai jāīsteno visi 72 rādītāji, lai ieviestu vīzu režīma liberalizāciju, 

neraugoties uz MS modernizācijas procesu;  uzskata, ka vīzu liberalizācijas kritērijus 

nekad nedrīkst vājināt ne politisku, ne arī citu iemeslu dēļ; uzsver, ka vīzu liberalizācija ir 

jāapskata atsevišķi no ciešākas MS; 

9. uzskata, ka tiesiskuma, demokrātijas un pamattiesību ievērošanai ir jābūt svarīgai ciešākas 

MS sastāvdaļai; uzsver, ka pamattiesību un tiesiskuma ievērošana ir svarīga ne tikai 

Turcijas iedzīvotājiem, bet arī uzņēmumiem un investoriem. 
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