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Pakeitimas 1
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Jungtinė Karalystė suteikia teisę 
gyventi šalyje daugelio šalių, kurios 
priklauso Tautų Sandraugai, gyventojams 
pagal 1981 m. Britų pilietybės įstatymą.
Atsižvelgiant į tai, kad Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 539/2001 numatyta 
vizų režimo išimties taikymo sritis yra 
neaiški, Komisija turėtų atlikti išsamų 
poveikio ir rizikos vertinimą, kad 
patikslintų galiojančią vizų režimo 
išimties taikymo sritį;

Or. en

Pakeitimas 2
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) svarbu pripažinti unikalias ir 
ypatingas šiaurinėje Airijos dalyje 
gyvenančių piliečių, kurie pagal Didžiojo 
penktadienio susitarimą gali save 
identifikuoti kaip airius, aplinkybes. Todėl 
piliečiai šiaurinėje Airijos dalyje turėtų 
išlaikyti visas su Sąjungos pilietybe 
susijusias teises, jei jie gyvena šiaurinėje 
Airijos dalyje, ir jie neturėtų būti laikomi 
trečiosios šalies piliečiais. Bevizis režimas 
turėtų būti taikomas atsižvelgiant į 
dabartinius piliečiams šiaurinėje Airijos 
dalyje taikomus standartus;

Or. en
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Pakeitimas 3
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Jungtinės Karalystės vyriausybė 
paskelbė ketinanti nereikalauti vizos iš ES-
27 piliečių, vykstančių į Jungtinę Karalystę 
trumpalaikiam buvimui verslo ar turizmo 
tikslais, nuo tos dienos, kurią Sąjungos 
teisė nustos būti taikoma Jungtinei 
Karalystei. Jei Jungtinė Karalystė ateityje 
nustatytų vizos reikalavimą bent vienos 
valstybės narės piliečiams,turėtų būti 
taikomas [Reglamento (EB) Nr. 539/2001 
1 straipsnio 4 dalyje] nustatytas 
abipusiškumo mechanizmas. Europos 
Parlamentas, Taryba, Komisija ir valstybės 
narės šį mechanizmą turėtų pritaikyti 
nedelsdamos; 

(6) Jungtinės Karalystės vyriausybė 
paskelbė ketinanti nereikalauti vizos iš ES-
27 piliečių, vykstančių į Jungtinę Karalystę 
trumpalaikiam buvimui verslo ar turizmo 
tikslais, nuo tos dienos, kurią Sąjungos
teisė nustos būti taikoma Jungtinei 
Karalystei. Jei Jungtinė Karalystė ateityje 
nustatytų vizos reikalavimą bent vienos 
valstybės narės piliečiams, turėtų būti 
taikomas [Reglamento (EB) Nr. 
539/2001 1 straipsnio 4 dalyje]27 nustatytas 
abipusiškumo mechanizmas. Europos 
Parlamentas, Taryba, Komisija ir valstybės 
narės, atsižvelgdami į vizos reikalavimą, 
abipusiškumo mechanizmą turėtų 
pritaikyti nedelsdami;

_________________

27 Žr. 23 išnašą.

Or. ro

Pakeitimas 4
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Jungtinės Karalystės vyriausybė 
paskelbė ketinanti nereikalauti vizos iš ES-
27 piliečių, vykstančių į Jungtinę Karalystę 
trumpalaikiam buvimui verslo ar turizmo 
tikslais, nuo tos dienos, kurią Sąjungos 
teisė nustos būti taikoma Jungtinei 
Karalystei. Jei Jungtinė Karalystė ateityje 
nustatytų vizos reikalavimą bent vienos 
valstybės narės piliečiams,turėtų būti 
taikomas [Reglamento (EB) Nr. 539/2001 
1 straipsnio 4 dalyje]27nustatytas 

(6) Jungtinės Karalystės vyriausybė 
paskelbė ketinanti nereikalauti vizos iš ES-
27 piliečių, vykstančių į Jungtinę Karalystę 
trumpalaikiam buvimui verslo ar turizmo 
tikslais, nuo tos dienos, kurią Sąjungos 
teisė nustos būti taikoma Jungtinei 
Karalystei. Jei Jungtinė Karalystė ateityje 
nustatytų vizos reikalavimą bent vienos 
valstybės narės piliečiams, turėtų būti 
taikomas šiame reglamente nustatytas 
abipusiškumo mechanizmas. Europos 
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abipusiškumo mechanizmas. Europos 
Parlamentas, Taryba, Komisija ir valstybės 
narės šį mechanizmą turėtų pritaikyti 
nedelsdamos;

Parlamentas, Taryba, Komisija ir valstybės 
narės šį mechanizmą turėtų pritaikyti 
nedelsdami;

_________________

27 Žr. 23 išnašą.

Or. en

Pakeitimas 5
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) todėl Jungtinė Karalystė, kiek tai 
susiję su Britanijos piliečio statusą 
turinčiais asmenimis, turėtų būti įtraukta į 
[Reglamento (EB) Nr. 539/2001] II priedą;

(7) todėl Jungtinė Karalystė, kiek tai 
susiję su Britanijos piliečio statusą 
turinčiais asmenimis, turėtų būti įtraukta į 
[Reglamento (EB) Nr. 539/2001]28 II 
priedą. Tai priklauso tik nuo to, ar 
Jungtinė Karalystė taip pat visiems 
Sąjungos piliečiams taikys abipusį ir 
nediskriminacinį bevizį režimą, 
laikydamasi abipusiškumo ir 
nediskriminavimo principų. Tuo tikslu 
turėtų būti sukurtas specialus 
abipusiškumo mechanizmas, kad būtų 
galima reaguoti į unikalią buvusios 
valstybės narės padėtį;

_________________

28 Žr. 23 išnašą.

Or. en

Pakeitimas 6
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) todėl Jungtinė Karalystė, kiek tai (7) todėl Jungtinė Karalystė, kiek tai 
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susiję su Britanijos piliečio statusą 
turinčiais asmenimis, turėtų būti įtraukta į 
[Reglamento (EB) Nr. 539/2001]28 II 
priedą;

susiję su Britanijos piliečio statusą 
turinčiais asmenimis, turėtų būti įtraukta į 
[Reglamento (EB) Nr. 539/2001]28 II 
priedą. Tai priklauso tik nuo to, ar 
Jungtinė Karalystė taip pat visiems 
Sąjungos piliečiams taikys abipusį ir 
nediskriminacinį bevizį režimą, 
laikydamasi abipusiškumo ir 
nediskriminavimo principų. Tuo tikslu 
turėtų būti sukurtas specialus 
abipusiškumo mechanizmas, kad būtų 
galima reaguoti į unikalią buvusios 
valstybės narės padėtį;

_________________ _________________

28 Žr. 23 išnašą. 28 Žr. 23 išnašą.

Or. en

Pakeitimas 7
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) todėl Jungtinė Karalystė, kiek tai 
susiję su Britanijos piliečio statusą 
turinčiais asmenimis, turėtų būti įtraukta į 
[Reglamento (EB) Nr. 539/2001]28 II 
priedą;

(7) todėl Jungtinė Karalystė, kiek tai 
susiję su Britanijos piliečio statusą 
turinčiais asmenimis, turėtų būti įtraukta į 
[Reglamento (EB) Nr. 539/2001]28 II 
priedą. Tai priklauso tik nuo to, ar 
Jungtinė Karalystė taip pat visiems 
Sąjungos piliečiams taikys abipusį ir 
nediskriminacinį bevizį režimą, 
laikydamasi abipusiškumo ir 
nediskriminavimo principų;

_________________ _________________

28 Žr. 23 išnašą. 28 Žr. 23 išnašą.

Or. en

Pakeitimas 8
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
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7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Didžiojo penktadienio susitarime 
yra 15 nuorodų į Sąjungą, o Šiaurės 
Airijos gyventojai balsavo už pasilikimą 
Sąjungoje. Todėl svarbu, kad Jungtinės 
Karalystės išstojimas iš Sąjungos 
nesutrikdytų bendradarbiavimo, vykdomo 
Didžiojo penktadienio susitarime ir 
vėlesniuose susitarimuose nustatytose 
srityse šiaurinėje ir pietinėje dalyse, arba 
nesudarytų kliūčių visapusiškam visų 
Didžiojo penktadienio susitarimo dalių 
nuostatų įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 9
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) piliečiai Šiaurės Airijoje, kurie 
pagal Didžiojo penktadienio susitarimą 
tebėra Sąjungos piliečiai, turėtų išlaikyti 
visas teises kaip Sąjungos piliečiai, 
gyvenantys Šiaurės Airijoje, įskaitant 
galimybę gauti Europos sveikatos 
draudimo kortelę, galimybę, kad jiems 
būtų taikomi Europos studentų mokesčiai, 
ir galimybę turėti politinį atstovavimą 
Europos Parlamente;

Or. en

Pakeitimas 10
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šis reglamentas turėtų įsigalioti 
2019 m. kovo 30 d., Jungtinės Karalystės 
išstojimo iš Sąjungos dieną;

(14) šis reglamentas turėtų įsigalioti 
pirmą dieną po to, Jungtinės Karalystė 
išstos iš Sąjungos;

Or. ro

Pakeitimas 11
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Jungtinė Karalystė nustatytų vizos 
reikalavimą bent vienos valstybės narės 
piliečiams, taikomas [Reglamento (EB)Nr. 
539/2001 1 straipsnio 4 dalyje]40

nustatytas abipusiškumo mechanizmas. 
Europos Parlamentas, Taryba, Komisija ir
valstybės narės šį mechanizmą pritaiko 
nedelsdamos.

Nukrypstant nuo [Reglamento (EB) Nr. 
539/2001 1 straipsnio 4 dalies]40, jei 
Jungtinė Karalystė nustatytų vizos 
reikalavimą bent vienos valstybės narės 
piliečiams, taikomos šios nuostatos:
a) jei pradedamas taikyti vizų 
reikalavimas, atitinkama valstybė narė 
nedelsdama apie tai praneša Komisijai ir 
apie tai raštu informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą; tame pranešime 
nurodoma vizos reikalavimo taikymo data 
ir atitinkamų kelionės dokumentų ir vizų 
tipai;
b) per 72 valandas nuo šios dalies a 
punkte nurodyto pranešimo gavimo 
Komisija pagal 4c straipsnį priima 
deleguotąjį aktą, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
539/2001, kad visiems Jungtinės 
Karalystės piliečiams 12 mėnesių būtų 
laikinai sustabdytas minėto reglamento II 
priedo taikymas. Tame deleguotajame 
akte nustatoma data, nuo kurios, bet ne 
vėliau kaip praėjus 120 dienų nuo akto 
įsigaliojimo, sustabdomas II priedo 
taikymas, atsižvelgiant į valstybių narių 
konsulatų turimus išteklius. Deleguotuoju 
aktu prie Jungtinės Karalystės 
pavadinimo įtraukiama išnaša, kurioje 
nurodoma, kad vizų reikalavimo 
netaikymas sustabdomas visiems 
Jungtinės Karalystės piliečiams, ir 
nustatomas to sustabdymo laikotarpis.
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Išskyrus atvejus, kai Komisija pateikia 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kaip nurodyta e punkte, ir 
tokiu atveju šio punkto pirmajame 
sakinyje nurodytas sustabdymo laikotarpis 
automatiškai pratęsiamas iki tokio 
pasiūlymo įsigaliojimo ir Jungtinės 
Karalystės nuorodos iš II priedo 
perkėlimo į I priedą įsigaliojimo, pagal šio 
punkto pirmą sakinį priimtame 
deleguotajame akte nustatyto vizos 
reikalavimo sustabdymo laikotarpis 
automatiškai pratęsiamas iki tol, kol 
Jungtinė Karalystė panaikins vizų režimą 
atitinkamos valstybės narės arba 
atitinkamų valstybių narių piliečiams ir 
vėl bus taikomas bevizis režimas visų 
valstybių narių piliečiams. Atitinkamai 
pakeičiama šio punkto trečiame sakinyje 
nurodyta išnaša. Nedarant poveikio
Reglamento (EB) Nr. 539/2001 
4 straipsnio taikymui, sustabdymo 
laikotarpiais visi Jungtinės Karalystės 
piliečiai, kirsdami valstybių narių išorines 
sienas, privalo turėti vizą;
c) Komisija iš karto po to, kai pagal 
b punktą priimamas deleguotasis aktas, 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu 
ir Taryba, imasi veiksmų su Jungtinės 
Karalystės valdžios institucijomis, kad vėl 
būtų pradėtas taikyti bevizis režimas, ir 
nedelsdama informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie šiuos 
veiksmus;
d) į bet kokį vėliau kitos valstybės narės 
pagal a punktą pateiktą pranešimą 
priemonių, priimtų pagal b punktą, 
taikymo laikotarpiu bendrai atsižvelgiama 
vykdomose procedūrose nepratęsiant 
tuose punktuose nustatytų terminų ar 
laikotarpių;
e) jei per šešių mėnesių laikotarpį nuo b 
punkte nurodyto deleguotojo akto 
įsigaliojimo dienos Jungtinė Karalystė 
nepanaikina vizos reikalavimo, Komisija 
gali pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto iš dalies pakeisti 
Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, kad 
nuoroda į Jungtinę Karalystę iš minėto 
reglamento II priedo būtų perkelta į I 
priedą;
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f) kai Jungtinė Karalystė panaikina vizų 
reikalavimą, atitinkama valstybė narė 
arba valstybės narės apie tai nedelsdamos 
praneša Komisijai ir informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą. Pagal b punktą 
priimtas deleguotasis aktas nustoja galioti 
praėjus septynioms dienoms po šio punkto 
pirmajame sakinyje nurodyto veiksmo 
paskelbimo. Tais atvejais, kai Jungtinė 
Karalystė pradėjo taikyti vizų režimą 
dviejų ar daugiau valstybių narių 
piliečiams, deleguotasis aktas nustoja 
galioti praėjus septynioms dienoms po 
pranešimo, susijusio su paskutine valstybe 
nare, kurios piliečiams vizos reikalavimas 
buvo taikomas, paskelbimo. B punkto 
trečiajame sakinyje nurodyta išnaša 
išbraukiama nustojus galioti atitinkamam 
deleguotajam aktui. Komisija apie tai, kad 
atitinkamas aktas nustoja galioti, 
nedelsdama paskelbia Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje. Kai 
Jungtinė Karalystė panaikina vizos 
reikalavimą, tačiau valstybė narė arba
valstybės narės nepraneša Komisijai apie 
tai pagal šio punkto pirmą sakinį, 
Komisija savo iniciatyva nedelsdama 
paskelbia apie šio punkto penktame 
sakinyje nurodytą veiksmą ir taikomas šio 
punkto antras sakinys.
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija
šį mechanizmą taiko nedelsdami.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš.
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.

_________________ _________________

40 Žr. 23 išnašą. 40 Žr. 23 išnašą.

Or. en
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Pakeitimas 12
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja 2019 m. kovo 30 
d.

Šis reglamentas turėtų įsigalioti pirmą 
dieną po to, Jungtinės Karalystė išstos iš 
Sąjungos.

Or. ro
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