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PR_COD_1recastingam

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 par Savienības Vīzu kodeksu 
(Vīzu kodekss) (pārstrādāta redakcija)
(COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2014)0164),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 77. panta 
2. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu 
(C8-0001/2014),

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

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

– ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas 2014. gada 30. septembra vēstuli, kas saskaņā ar 
Reglamenta 104. panta 3. punktu nosūtīta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komitejai,

– ņemot vērā priekšsēdētāja 2015. gada 31. augusta vēstuli, kura saskaņā ar Parlamenta 
Reglamenta 104. panta 3. punktu nosūtīta Komisijai un Padomei un kurā šīs iestādes 
tiek informētas, ka Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja var iesniegt 
grozījumus iepriekš minētā pārstrādāšanas priekšlikuma kodificētajām daļām saskaņā ar 
2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīguma par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas 
strukturētāku izmantošanu 8. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 104. un 59. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Transporta un 
tūrisma komitejas atzinumu (A8-0000/2015),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
konsultatīvās grupas atzinumu Komisijas priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski 
grozījumi kā vien tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo tiesību 
aktu negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai šo tekstu kodifikācija, 
negrozot to būtību,

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, 

1 OV C 77, 28.3.2002, 1. lpp.
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Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2. ierosina šo aktu saukt par "López Aguilar NN regulu, ar ko izveido Vīzu kodeksu";

3. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 810/2009 ir vairākkārt 
izdarīti būtiski grozījumi. Tā kā ir 
nepieciešams izdarīt turpmākus 
grozījumus, minētā regula skaidrības 
labad būtu jāpārstrādā. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Vīzu kodekss ir ļoti ierobežotā veidā grozīts ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 977/2011, 
Regulu (ES) Nr. 154/2012 un Regulu (ES) Nr. 610/2013. LIBE komitejas 7. jūlija sanāksmē 
koordinatori vienojās, ka komitejai vajadzētu būt iespējai grozīt arī kodificētās daļas saskaņā 
ar 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīguma par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas 
strukturētāku izmantošanu 8. pantu. Komisija un Padome ir attiecīgi informētas.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Vīzas izsniegšana personai, kura lūdz 
aizsardzību, ir līdzeklis, kas atļauj šādai 
personai droši iekļūt dalībvalstu teritorijā. 
Tāpēc, izskatot konsulāro teritoriālo 



PR\1072400LV.doc 7/66 PE557.179v03-00

LV

kompetenci, vīzas pieteikuma 
pieņemamību vai iespēju izsniegt vīzu ar 
ierobežotu teritoriālo derīgumu, 
konsulātiem būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība personām, kuras lūdz 
aizsardzību. Attiecībā uz šādām personām 
dalībvalstīm būtu jāpiemēro atbrīvojumi 
humānu apsvērumu vai šajā regulā 
paredzēto starptautisko saistību dēļ.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā migrācijas krīze un nepieņemamais jūrā bojā gājušo skaits ir sarežģīta problēma, 
ko var atrisināt tikai ar visaptverošā veidā īstenotu pasākumu kompleksu. Vīzu kodeksa 
pārskatīšana ļauj pievērst lielāku konsulātu uzmanību iespējamai vajadzībai pēc aizsardzības, 
un tādējādi var būt viens problēmas risinājuma elements. Ierosinātais apsvērums atgādina, 
ka saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru dažos gadījumos valstīm, kad tās īsteno 
savu jurisdikciju, ir noteiktas saistības arī ārpus savas teritorijas. Skat. lietu Hirsi u.c./Itālija.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Piemērojot šo regulu, dalībvalstīm ir 
jāievēro savas saistības, kas paredzētas 
starptautiskajās tiesībās, jo īpaši 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijā par bēgļa statusu, Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijā, Starptautiskajā 
paktā par pilsoniskajām un politiskajām 
tiesībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijā pret spīdzināšanu un citu 
nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu 
rīcību vai sodīšanu, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijā par bērna 
tiesībām un citos attiecīgos starptautiskos 
instrumentos.

Or. en
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Pamatojums

Vīzu kodeksā vairākkārt ir minēti dalībvalstu „starptautiskās saistības”, bet tekstā nav 
norādīts, kas ar šīm saistībām ir domāts. Šajā apsvēruma priekšlikumā ir atgādināts, kādas 
saistības dalībvalstis ir apņēmušās pildīt. Atkarībā no attiecīgās judikatūras un 
interpretācijas dažas apsvēruma priekšlikumā minēto tiesību aktu normas, iespējams, paredz 
saistības dalībvalstīm, kad tās izskata vīzu pieteikumus, ievērot vīzu pieteikumu iesniedzēju 
tiesības.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Būtu jāpieņem, ka pieteikumu 
iesniedzēji, kas ir reģistrēti VIS un 
12 mēnešu laikposmā pirms pieteikuma 
iesniegšanas ir saņēmuši un likumīgi 
izmantojuši divas vīzas, izpilda ieceļošanas 
nosacījumus attiecībā uz nelikumīgas 
imigrācijas risku un prasību, lai viņiem 
būtu pietiekami iztikas līdzekļi. Tomēr šim 
pieņēmumam vajadzētu būt atceļamam, ja 
kompetentās iestādes konstatē, ka 
konkrētos gadījumos nav izpildīts viens vai 
vairāki no šiem kritērijiem.

(10) Būtu jāpieņem, ka pieteikumu 
iesniedzēji, kas ir reģistrēti VIS un 
18 mēnešu laikposmā pirms pieteikuma 
iesniegšanas ir saņēmuši un likumīgi 
izmantojuši divas vīzas, izpilda ieceļošanas 
nosacījumus attiecībā uz nelikumīgas 
imigrācijas risku un prasību, lai viņiem 
būtu pietiekami iztikas līdzekļi. Tomēr šim 
pieņēmumam vajadzētu būt atceļamam, ja 
kompetentās iestādes konstatē, ka 
konkrētos gadījumos nav izpildīts viens vai 
vairāki no šiem kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Laikposms, kurā jābūt izmantotām divām vīzām, lai persona tiktu uzskatīta par „regulāri 
ceļojošu personu”, būtu jāpagarina, jo 12 mēneši ir pārāk īss laikposms. Ja ceļotājs katru 
gadu vienreiz, piemēram, augustā, ierodas ES, lai tur pavadītu atvaļinājumu, šī persona 
nevarētu izmantot attiecīgo normu, pat ja būtu likumīgi izmantojusi desmitiem vīzu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Dalībvalstīm un konsulātiem būtu 
jāveic pasākumi, kas ļauj vīzu 
pieteikumus iesniegt tiešsaistē, jo īpaši 
VIS reģistrētiem pieteikumu iesniedzējiem 
un VIS reģistrētām regulāri ceļojošām 
personām, kuru dati, tostarp biometriskie 
dati, jau tiek glabāti VIS.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai tiktu veikti pasākumi nolūkā modernizēt vīzu pieteikuma procedūru. Jo īpaši 
ņemot vērā to, ka VIS ieviešana ir gandrīz pabeigta, konsulātu darba efektivitāte uzlabotos, ja 
turpmākos vīzu piešķiršanas procesa posmus veiktu elektroniski. To nav iecerēts noteikt kā 
pienākumu, bet tās dalībvalstis un konsulātus, kas vēlas strādāt šajā virzienā, vajadzētu 
mudināt tā rīkoties.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Ir jāparedz noteikumi tādām 
situācijām, kad dalībvalsts nolemj 
sadarboties ar ārpakalpojumu sniedzēju 
pieteikumu pieņemšanā. Šādai kārtībai 
vajadzētu būt saskaņā ar vispārējiem vīzu 
izsniegšanas principiem un datu 
aizsardzības prasībām, kas noteiktas 
Direktīvā 95/46/EK.

(36) Ir jāparedz noteikumi tādām 
situācijām, kad dalībvalsts nolemj 
sadarboties ar ārpakalpojumu sniedzēju 
pieteikumu pieņemšanā. Šādu lēmumu var 
pieņemt, ja īpašos apstākļos vai ar vietējo 
situāciju saistītu apsvērumu dēļ citi 
risinājumi nav iespējami. Šādai kārtībai 
vajadzētu būt saskaņā ar vispārējiem vīzu 
izsniegšanas principiem un datu 
aizsardzības prasībām, kas noteiktas 
Direktīvā 95/46/EK. Ja dalībvalsts 
pieņēmusi lēmumu sadarboties ar 
ārpakalpojumu sniedzējiem, tai būtu 
jāsaglabā iespēja, ka pieteikumu 
iesniedzēji var pieteikumus iesniegt tieši 
tās diplomātiskajās vai konsulārajās 
pārstāvniecībās, izņemot gadījumus, kad 
šādu iespēju nepieļauj drošības 
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apsvērumi.

Or. en

Pamatojums

Iespējams, zināmos apstākļos var rasties vajadzība sadarboties ar pakalpojumu sniedzēju, un 
tā var arī uzlabot pieteikumu iesniedzējiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tomēr 
ārpakalpojumu izmantošana ir rūpīgi jāapsver, un tā nebūtu jāizvēlas gandrīz automātiski.

Pienākums uzturēt konsulāta pieejamību pašlaik ir paredzēts kodeksā, bet Komisija ierosina 
to atcelt. Tomēr konsulātiem ir jābūt sagatavotiem pieņemt pieteikuma iesniedzējus, ja 
pakalpojumu sniedzējam rodas problēmas vai ja tie ir ES pilsoņu ģimenes locekļi (skat. 
8. panta 3. punkta grozījumu). Tiek ierosināts grozīt pašreizējās normas formulējumu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai pielāgotu mainīgajiem apstākļiem 
to trešo valstu sarakstu, kuru 
valstspiederīgajiem, šķērsojot starptautiskā 
tranzīta zonu lidostās, kas atrodas 
dalībvalstu teritorijā, ir jābūt lidostas 
tranzītvīzai, un uzturēšanās atļauju 
sarakstu, kas to turētājiem dod tiesības 
veikt tranzītu caur dalībvalstu lidostām bez 
lidostas tranzītvīzas, pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai. Ir īpaši svarīgi, lai 
Komisija sagatavošanas darba laikā veiktu 
atbilstīgu apspriešanos, tostarp ekspertu 
līmenī.

(43) Lai pielāgotu mainīgajiem apstākļiem 
to trešo valstu sarakstu, kuru 
valstspiederīgajiem, šķērsojot starptautiskā 
tranzīta zonu lidostās, kas atrodas 
dalībvalstu teritorijā, ir jābūt lidostas 
tranzītvīzai, uzturēšanās atļauju sarakstu, 
kas to turētājiem dod tiesības veikt tranzītu 
caur dalībvalstu lidostām bez lidostas 
tranzītvīzas, noteikumus par vīzu uzlīmju 
aizpildīšanu un ielīmēšanu, kā arī 
noteikumus par vīzu izsniegšanu pie 
robežas jūrniekiem tranzītā, uz kuriem 
attiecas vīzu režīms, un lai pieņemtu šo 
regulu papildinošus operatīvos 
norādījumus par tās praktisko 
piemērošanu, pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai. Ir īpaši svarīgi, lai 
Komisija sagatavošanas darba laikā veiktu 
atbilstīgu apspriešanos, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
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Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina svītrot vairākus pašreizējā kodeksa pielikumus un pieņemt tos vēlāk ar 
īstenošanas aktiem. Tā kā šāda pieeja mazinātu likumdevēja nozīmi, tiek ierosināts atstāt 
pielikumus tiesību aktos, bet paredzēt, ka tos var grozīt ar deleģētajiem aktiem. Šis nav 
juridiskās interpretācijas atšķirību, bet gan politiskas izvēles jautājums. Eiropas Tiesas 
judikatūra konsekventi paredz, ka likumdevējs var noteikt, kādiem elementiem jābūt tiesību 
aktos (skat., piemēram, Lietu C-88/14). 

Par norādījumiem skat. 50. panta grozījumu pamatojumu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai attiecībā uz 
operatīvo norāžu izveidi saistībā ar praksi 
un procedūrām, kas dalībvalstīm jāievēro, 
apstrādājot vīzas pieteikumus, katrā 
jurisdikcijā piemērojamo apliecinošo 
dokumentu sarakstiem, obligātiem 
ierakstiem uz vīzas uzlīmes, noteikumiem 
par vīzas uzlīmes ielīmēšanu un 
noteikumiem par vīzu izsniegšanu pie 
robežas jūrniekiem, īstenošanas pilnvaras 
būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras 
būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 182/2011. Šādu īstenošanas aktu 
pieņemšanā būtu jāizmanto pārbaudes 
procedūra.

(44) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai attiecībā uz katrā 
jurisdikcijā piemērojamo apliecinošo 
dokumentu sarakstiem, īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās 
pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 182/2011. Šādu īstenošanas aktu 
pieņemšanā būtu jāizmanto pārbaudes 
procedūra.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina svītrot vairākus pašreizējā kodeksa pielikumus un pieņemt tos vēlāk ar 
īstenošanas aktiem. Tā kā šāda pieeja mazinātu likumdevēja nozīmi, tiek ierosināts atstāt 
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pielikumus tiesību aktos, bet paredzēt, ka tos var grozīt ar deleģētajiem aktiem. Šis nav 
juridiskās interpretācijas atšķirību, bet gan politiskas izvēles jautājums. Eiropas Tiesas 
judikatūra konsekventi paredz, ka likumdevējs var noteikt, kādiem elementiem jābūt tiesību 
aktos (skat., piemēram, Lietu C-88/14).

Par norādījumiem skat. 50. panta grozījumu pamatojumu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Šī regula ievēro pamattiesības un ņem 
vērā principus, kas jo īpaši atzīti ar Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu. Īpaši šīs 
regulas nolūks ir nodrošināt, ka tiek pilnībā 
ievērota Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 7. pantā minētā privātās un ģimenes 
dzīves neaizskaramība, 8. pantā minētā 
personas datu aizsardzība un 24. pantā 
minētās bērna tiesības.

(48) Šajā regulā ir ņemtas vērā 
pamattiesības un ievēroti principi, kuri jo 
īpaši atzīti ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu, kas ir piemērojama 
vienmēr, kad dalībvalstis un to iestādes 
īsteno Savienības tiesību aktus. Īpaši šīs 
regulas nolūks ir nodrošināt, ka tiek pilnībā 
ievērota Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 7. pantā minētā privātās un ģimenes 
dzīves neaizskaramība, 8. pantā minētā 
personas datu aizsardzība un 24. pantā 
minētās bērna tiesības.

Or. en

Pamatojums

Skaidrojums, ņemot vērā Vīzu kodeksa raksturu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu, ieskaitot noteikumu par to, ka 
plānotās uzturēšanās laiks nevar 
pārsniegt 90 dienas, piemēro, neskarot 
iespējamu pieteikumu uz starptautisko 
aizsardzību dalībvalstu teritorijā un bēgļu 



PR\1072400LV.doc 13/66 PE557.179v03-00

LV

un to personu tiesības, kuras lūdz 
starptautisko aizsardzību, jo īpaši attiecībā 
uz neizdošanu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā papildinājuma nolūks ir skaidrot noteikumu par to, ka plānotās uzturēšanās īso 
laiku nevar izmantot kā pamatojumu atteikumam piešķirt vīzu personai, kura lūdz 
aizsardzību. Ierosinātie noteikumi par neizraidīšanu ir tādi paši kā Šengenas Robežu kodeksā 
paredzētie noteikumi — abi paredz nosacījumus trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanai 
Šengenas zonā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. "VIS reģistrēts regulārs ceļotājs" ir vīzas 
pieteikuma iesniedzējs, kas ir reģistrēts 
Vīzu informācijas sistēmā un kas 
12 mēnešu laikā pirms pieteikuma 
iesniegšanas ir saņēmis divas vīzas.

9. "VIS reģistrēts regulārs ceļotājs" ir vīzas 
pieteikuma iesniedzējs, kas ir reģistrēts 
Vīzu informācijas sistēmā un kas 
18 mēnešu laikā pirms pieteikuma 
iesniegšanas ir saņēmis divas vīzas.

Or. en

Pamatojums

Laikposms, kurā jābūt izmantotām divām vīzām, lai persona tiktu uzskatīta par „regulāri 
ceļojošu personu”, būtu jāpagarina, jo 12 mēneši ir pārāk īss laikposms. Ja ceļotājs katru 
gadu vienreiz, piemēram, augustā, ierodas ES, lai tur pavadītu atvaļinājumu, šī persona 
nevarētu izmantot attiecīgo normu, pat ja būtu likumīgi izmantojusi desmitiem vīzu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisijai, pamatojoties uz paziņojumā 
ietverto vai jebkādu papildus saņemto 
informāciju, ir bažas par lidostas 
tranzītvīzas prasības plānotās ieviešanas 
nepieciešamību vai samērīgumu, tā 
pieņem atzinumu par šo tematu.

Or. en

Pamatojums

Ieviešot lidostas tranzītvīzas prasību ar šo regulu izveidotajā kopīgajā sarakstā neietvertas 
valsts valstspiederīgajiem, dalībvalsts faktiski veic Vīzu kodeksa grozījumu. Tāpēc ir 
jānostiprina kārtība, kādā veicama pārbaude, vai tas patiešām ir vajadzīgs. Ierosinātais 
papildinājums ir pamatots uz Šengenas Robežu kodeksa 24. pantu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalsts drīkst pagarināt lidostas 
tranzītvīzas prasības piemērošanu tikai tad, 
ja prasības atcelšanas rezultātā rastos 
būtisks nelikumīgo imigrantu pieplūdums. 
Šādai pagarināšanai piemēro 3. punktu.

6. Dalībvalsts drīkst pagarināt lidostas 
tranzītvīzas prasības piemērošanu tikai tad, 
ja prasības atcelšanas rezultātā rastos 
būtisks nelikumīgo imigrantu pieplūdums. 
Šādai pagarināšanai piemēro 3., 4. un 
5. punktu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstij ir jāsniedz informācija arī par pagarināšanas vajadzību, bet Komisijai ir jābūt 
iespējai šādos gadījumos pieņemt attiecīgu atzinumu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija katru gadu informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par šā panta 
īstenošanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts, ka Komisijai jāsagatavo viens gada ziņojums, kurā būtu apskatīti visi dažādie 
aspekti, par kuriem šajā regulā ir paredzēts sagatavot ziņojumu vai informēt Parlamentu vai 
Padomi. Skat. ierosinātās izmaiņas 54. pantā (4.a — jauns).

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tās dalībvalsts konsulāts, kura ir 
kompetenta saskaņā ar 1. punktu, vai šā 
punkta pirmajā daļās minētās dalībvalsts 
konsulāts atrodas vairāk nekā 500 km no 
pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas, un ja 
citas dalībvalsts konsulāts atrodas tuvāk, 
pieteikuma iesniedzējam ir tiesības 
iesniegt pieteikumu minētajā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzēja slogs ir atkarīgs no attāluma, kas jāveic, lai nokļūtu konsulātā, kur 
jāiesniedz pieteikums. Tāpēc, lai atrisinātu šo situāciju trešo valstu ar lielu teritoriju 
gadījumā, tiek ierosināts papildināt pārstāvības iespējas.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja 1. un 2. punktā minētie nosacījumi 
nav izpildīti, konsulāts pieņem lēmumu 
izskatīt pieteikumu un pieņemt lēmumu 
par to, ja tas uzskata to par vajadzīgu 
humānu apsvērumu, valsts interešu vai 
starptautisko saistību dēļ.

Or. en

Pamatojums

Daudzās Vīzu kodeksa normās jau ir paredzēti uz humāniem apsvērumiem, valsts interesēm 
vai starptautiskām saistībām pamatoti izņēmumi. Tie būtu jāpiemēro arī teritoriālajai 
kompetencei.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pieteikumus var iesniegt sešus mēnešus 
un ne vēlāk kā 15 kalendārās dienas pirms 
plānotā apmeklējuma sākuma.

1. Pieteikumus var iesniegt deviņus 
mēnešus un ne vēlāk kā 15 kalendārās 
dienas pirms plānotā apmeklējuma sākuma.

Or. en

Pamatojums

Ceļošanas paradumi pēdējos gados ir ievērojami mainījušies, un Komisija apstiprina šīs 
tendences esamību, piedāvājot pagarināt attiecīgo laikposmu no 3 mēnešiem uz 6 mēnešiem. 
Referents uzskata, ka piemērotāks termiņš būtu 9 mēneši, jo tādējādi tiek atvēlēts lielāks 
sagatavošanās laiks plānotajam apmeklējumam.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Konsulāts atļauj iesniegt pieteikumu bez 
iepriekšējas vienošanās par apmeklējuma 
laiku vai apmeklējuma laiku piešķir 
nekavējoties Savienības pilsoņu tuviem 
radiniekiem, kuri:

3. Konsulāts ir tieši pieejams un atļauj 
iesniegt pieteikumu bez iepriekšējas 
vienošanās par apmeklējuma laiku vai 
apmeklējuma laiku piešķir nekavējoties 
Savienības pilsoņu tuviem radiniekiem, 
kuri:

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK ģimenes locekļiem ir tiesības saņemt vīzu bez maksas. 
Tāpēc viņiem nevajadzētu būt pienākumam iesniegt pieteikumu ar ārpakalpojumu sniedzēja 
starpniecību un maksāt par šo pakalpojumu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Konsulāts atļauj iesniegt pieteikumu bez 
iepriekšējas vienošanās par apmeklējuma 
laiku vai apmeklējuma laiku piešķir 
nekavējoties Savienības pilsoņu ģimenes 
locekļiem, kas minēti Direktīvas 
2004/38/EK 3. pantā.

4. Konsulāts ir tieši pieejams un atļauj 
iesniegt pieteikumu bez iepriekšējas 
vienošanās par apmeklējuma laiku vai 
apmeklējuma laiku piešķir nekavējoties 
Savienības pilsoņu ģimenes locekļiem, kas 
minēti Direktīvas 2004/38/EK 3. pantā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK ģimenes locekļiem ir tiesības saņemt vīzu bez maksas. 
Tāpēc viņiem nevajadzētu būt pienākumam iesniegt pieteikumu ar ārpakalpojumu sniedzēja 
starpniecību un maksāt par šo pakalpojumu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
8. pants – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Neskarot 12. pantu, konsulāti var 
paredzēt iespēju iesniegt pieteikumu 
tiešsaistē un nosūtīt ceļošanas dokumentu 
un apliecinošos dokumentus pa pastu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi ievietot noteikumu par to, ka, ja konsulāti vēlas, tie var pieņemt tiešsaistē iesniegtus 
pieteikumus.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
8. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Ja dalībvalsts sadarbojas ar 
ārpakalpojumu sniedzējiem, tā saglabā 
iespēju, ka pieteikumu iesniedzēji var 
pieteikumus iesniegt tieši tās konsulātos, 
izņemot gadījumus, kad šādu iespēju 
nepieļauj drošības apsvērumi.

Or. en

Pamatojums

Pienākums uzturēt konsulāta pieejamību pašlaik ir paredzēts kodeksā, bet Komisija ierosina 
to atcelt. Tomēr konsulātiem ir jābūt sagatavotiem pieņemt pieteikuma iesniedzējus, ja 
pakalpojumu sniedzējam rodas problēmas vai ja tie ir ES pilsoņu ģimenes locekļi (skat. 
8. panta 3. punkta grozījumu). Tomēr referents ierosina papildinājumu, saskaņā ar ko minētā 
prasība nav spēkā, ja to neļauj izpildīt drošības situācija trešajā valstī.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieteikuma veidlapas elektroniskās 
versijas saturs, ja to izmanto, ir tāds, kā 
noteikts I pielikumā.

2. Pieteikuma veidlapai ir pieejama 
elektroniskā versija, un pieteikuma 
veidlapas elektroniskās versijas saturs ir 
tāds, kā noteikts I pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Mūsdienās būtu normāli, ja veidlapa būtu pieejama elektroniskā formātā, lai to varētu 
izmantot tie, kas to vēlas.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja pieteikuma veidlapa nav pieejama 
uzņēmējas valsts valsts valodā(-s), 
pieteikuma iesniedzējiem atsevišķi dara 
pieejamu pieteikuma veidlapas tulkojumu 
šajā(-s) valodā(-s).

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis apakšpunkts ir jāsvītro, jo tas ir pretrunā 4. punkta b) apakšpunktam, kurā prasīts, lai 
veidlapa būtu pieejama uzņēmējas valsts oficiālajā(-s) valodā(-s).

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc biometrisko identifikatoru savākšanas 
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pieteikuma iesniedzējam izsniedz kvīti.

Or. en

Pamatojums

Kvīts būs nepieciešama gadījumā, ja persona iesniegs nākamo vīzas pieteikumu ar 
ārpakalpojumu sniedzēja starpniecību. Ārpakalpojumu sniedzējiem nav atļauts piekļūt VIS, 
tāpēc viņi nevar pārbaudīt, vai iepriekš ir iegūti biometriskie dati.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis var prasīt pieteikuma 
iesniedzējiem iesniegt pierādījumu par 
apņemšanos segt izdevumus un/vai privātu 
izmitināšanu, aizpildot veidlapu, ko 
izstrādā katra dalībvalsts. Minētajā 
veidlapā jo īpaši norāda:

7. Ja pieteikumu iesniedzēji saņem 
finansiālu atbalstu no kādas personas vai 
plāno pie tās apmesties, dalībvalstis var 
prasīt minētajiem pieteikuma 
iesniedzējiem iesniegt pierādījumu par 
apņemšanos segt izdevumus un/vai privātu 
izmitināšanu, aizpildot veidlapu, ko 
izstrādā katra dalībvalsts. Minētajā 
veidlapā norāda:

Or. en

Pamatojums

Ir jāizskaidro Vīzu kodeksā līdz šim nenorādīts aspekts, proti, tas, ka finansiāla atbalsta 
saņemšanu vai apmešanos pie privātpersonas var pieprasīt pierādīt tikai tad, ja trešās valsts 
valstspiederīgais savu uzturēšanos patiešām daļēji finansēs no saņemtā atbalsta līdzekļiem 
vai plāno apmesties pie privātpersonas. Vārdi „jo īpaši” būtu jāsvītro, lai nodrošinātu šī 
noteikuma saskaņotāku piemērošanu dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) dalībnieki, jaunāki par 25 gadiem, kas 
piedalās semināros, konferencēs, sporta, 
kultūras vai izglītības pasākumos, kurus 
organizējušas bezpeļņas organizācijas;

e) dalībnieki, jaunāki par 30 gadiem, kas 
piedalās semināros, konferencēs, sporta, 
kultūras vai izglītības pasākumos, kurus 
organizējušas bezpeļņas organizācijas;

Or. en

Pamatojums

Vecuma ierobežojumam vajadzētu būt lielākam, jo pašlaik daudzi 25–30 gadus veci cilvēki 
joprojām iegūst dažādu veidu izglītību un viņiem vēl nav regulāri atalgots pilna laika darbs.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pakalpojumu maksa nav augstāka par 
pusi no 14. panta 1. punktā norādītās vīzu 
nodevas summas neatkarīgi no 
iespējamiem vīzu nodevas 
samazinājumiem vai atbrīvojumiem no tās, 
kā paredzēts 14. panta 3. un 4. punktā.

3. Pakalpojumu maksa nav augstāka par 
pusi no 14. panta 1. punktā norādītās vīzu 
nodevas summas neatkarīgi no 
iespējamiem vīzu nodevas 
samazinājumiem vai atbrīvojumiem no tās, 
kā paredzēts 14. panta 3. un 4. punktā. 
Tajā ietver visas ar vīzas pieteikuma 
iesniegšanu saistītās izmaksas, tostarp 
pieteikuma un ceļošanas dokumenta 
nosūtīšanu no ārpakalpojumu sniedzēja 
konsulātam un ceļošanas dokumenta 
nosūtīšanu atpakaļ ārējām pakalpojumu 
sniedzējam.

Or. en

Pamatojums

Ir saņemti ziņojumi, ka no pieteikumu iesniedzējiem pretrunā Vīzu kodeksa noteikumiem ir 
iekasēta papildu maksa. Ierosinātais papildinājums precīzāk paskaidro, ka nevar iekasēt 
nekādu obligātu papildu maksu.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no tā, pieteikumu, kas 
neatbilst 1. punkta prasībām, var uzskatīt 
par pieņemamu humānu iemeslu dēļ vai ja 
tas atbilst valsts interesēm.

4. Atkāpjoties no tā, pieteikumu, kas 
neatbilst 1. punkta prasībām, uzskata par 
pieņemamu, ja attiecīgā dalībvalsts to 
uzskata par nepieciešamu humānu iemeslu 
dēļ, ja tas atbilst valsts interesēm vai 
starptautisko saistību dēļ.

Or. en

Pamatojums

Pievienots jēdziens „starptautiskās saistības” un nedaudz mainīts formulējums, lai saskaņotu 
noteikumus par pieņemamību ar noteikumiem par vīzām ar ierobežotu teritoriālo derīgumu. 

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minēto pieņēmumu 
nepiemēro, ja konsulātam ir pamatotas 
šaubas par šo ieceļošanas kritēriju izpildi, 
kuras izriet no informācijas, kas tiek 
glabāta VIS, piemēram, lēmumiem, ar ko 
anulēja iepriekšēju vīzu, vai pasē, 
piemēram, ieceļošanas un izceļošanas 
spiedogiem. Šādos gadījumos konsulāti var 
rīkot pārrunas un lūgt papildu dokumentus.

3. Šā panta 2. punktā minēto pieņēmumu 
nepiemēro, ja konsulātam ir pamatotas 
šaubas par šo ieceļošanas kritēriju izpildi, 
kuras izriet no informācijas, kas tiek 
glabāta VIS, piemēram, lēmumiem, ar ko 
anulēja iepriekšēju vīzu, vai pasē, 
piemēram, ieceļošanas un izceļošanas 
spiedogiem. Šādos gadījumos konsulāti var 
rīkot pārrunas un lūgt papildu dokumentus, 
kā norādīts II pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad pievienota attiecīgā norāde.
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
18. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pieteikumus, kurus iesniedz 8. panta 
3. punktā minētie Savienības pilsoņu tuvi 
radinieki un Direktīvas 2004/38/EK 
3. panta 1. punktā minētie Savienības 
pilsoņu ģimenes locekļi, novērtē, ņemot 
vērā tiesības uz privātās un ģimenes 
dzīves neaizskaramību, kas paustas 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.
Šādu pieteikumu noraidīšanu pamato, 
izmantojot V pielikumā noteikto standarta 
veidlapu, un papildus sniedzot sīku 
rakstisku pamatojumu.
Uz to vīzas pieteikumu noraidīšanu, kurus  
iesnieguši Direktīvas Nr. 2004/38/EK 
3. panta 1. punktā minētie Savienības 
pilsoņu ģimenes locekļi, attiecas minētās 
Direktīvas noteikumi.
Ģimenes locekļa vīzas pieteikumu var 
noraidīt tikai ar šādu pamatojumu:
a) vīzas pieteikuma iesniedzējs vīzas 
pieteikumā un tam pievienotajos 
pamatojuma dokumentos nav pierādījis, 
ka uz viņu attiecas Direktīva 2004/38/EK;
b) dalībvalstu iestādes pierāda, ka vīzas 
pieprasītājs rada patiesus, attiecīgajā brīdī 
esošus un pietiekami nopietnus draudus, 
sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai 
sabiedrības veselības apsvērumu dēļ; vai
c) dalībvalstu iestādes pierāda, ka notikusi 
ļaunprātīga izmantošana vai krāpšana.

Or. en

Pamatojums

Ir daudz gadījumu, kad ģimenes locekļu vīzas pieteikumi ir tikuši noraidīti. Bieži tie kļūst par 
personīgu traģēdiju, un tas ļoti smagi ietekmē ģimeni. Tāpēc ģimenes locekļu vīzu pieteikumu 
noraidīšana ir jāpamato sīkāk. Uz ģimenes locekļiem attiecas Direktīvas Nr. 2004/38/EK 
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noteikumi. Pagaidām īpaši noteikumi ir ietverti tikai rokasgrāmatā. Lai uzlabotu tiesību 
normu skaidrību, tie būtu jāietver arī Vīzu kodeksa tekstā.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
18. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vai pieteikuma iesniedzējs nav persona, 
par ko Šengenas Informācijas sistēmā 
(SIS) ir izdots brīdinājums atteikt 
ieceļošanu;

c) vai pieteikuma iesniedzējs nav persona, 
par ko otrās paaudzes Šengenas 
Informācijas sistēmā II (SIS II) ir izdots 
brīdinājums atteikt ieceļošanu, kā 
paredzēts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1987/20061a;

_______________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra Regula (EK) 
Nr. 1987/2006 par otrās paaudzes 
Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) 
izveidi, darbību un izmantošanu 
(OV L 381, 28.12.2006., 4. lpp).

Or. en

Pamatojums

Teksts ir jāatjaunina, jo kopš 2013. gada 9. aprīļa darbojas sistēma SIS II, tāpēc piemēro 
SIS II juridisko pamatojumu.

Horizontāls grozījums: pieņemšanas gadījumā visas atsauces uz SIS tekstā ir jāaizstāj ar 
atsaucēm uz SIS II.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
18. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Izskatot pieteikumu, konsulāts 
pamatotos gadījumos var rīkot pārrunas un 
lūgt papildu dokumentus.

10. Izskatot pieteikumu, konsulāts 
pamatotos gadījumos var rīkot pārrunas un 
lūgt papildu dokumentus, kā noteikts 
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II pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad pievienota attiecīgā norāde.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija informē dalībvalstis par 
minētajiem paziņojumiem.

4. Komisija publicē minētos paziņojumus.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 45. panta 1. punkta f) apakšpunktu sabiedrību informē par „trešām valstīm, uz 
kuru valstspiederīgajiem attiecas prasība par iepriekšējām apspriedēm vai paziņošanu, vai 
īpašām trešo valstu valstspiederīgo kategorijām, uz kurām attiecas šī prasība”. Tomēr 
informāciju par to, kura dalībvalsts izteica pieprasījumu, lai ar to apspriestos vai to 
informētu, sniedz tikai dalībvalstīm. Nav pamata šādu informāciju darīt pieejamu tikai 
dalībvalstīm, ņemot vērā to, ka apspriešanās rezultātā var tikt noraidīts vīzas pieteikums.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 3. punktā noteiktie termiņi 
attiecas kā maksimums uz Savienības 
pilsoņu ģimenes locekļiem, kas minēti 
Direktīvas 2004/38/EK 3. pantā, saskaņā 
ar minētās direktīvas 5. panta 2. punktu.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šis punkts ir jāsvītro, jo tā saturs jau ir ietverts šā paša panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 3. punktā minētajiem 
pieteikuma iesniedzējiem, kuri ir likumīgi 
izmantojuši vairākkārtējas ieceļošanas 
vīzu, kas ir derīga trīs gadus, izsniedz 
vairākkārtējas ieceļošanas vīzu, kas ir 
derīga piecus gadus, ja pieteikumu iesniedz 
ne vēlāk kā vienu gadu pēc trīs gadus 
derīgās vairākkārtējas ieceļošanas vīzas 
derīguma termiņa beigām.

4. Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. en

Pamatojums

Formulējums angļu valodā ir neskaidrs, jo ar to var saprast gan „vienu gadu pirms termiņa 
beigām”, gan „vienu gadu pēc termiņa beigām”. Ir jāprecizē, ka šajā gadījumā ir domāta 
otrā nozīme.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vairākkārtējas ieceļošanas vīzu ar 
derīguma termiņu līdz pieciem gadiem var 
izsniegt pieteikuma iesniedzējam, kurš 
pierāda vajadzību vai pamato nolūku ceļot 
bieži un/vai regulāri, ar nosacījumu, ka 
pieteikuma iesniedzējs pierāda savu 
godprātību un uzticamību, īpaši to, ka 
atbilstoši tiesību aktiem izmantojis 
iepriekšējas vienotas vīzas vai vīzas ar 

5. Vairākkārtējas ieceļošanas vīzu ar 
derīguma termiņu līdz pieciem gadiem 
izsniedz arī Direktīvas 2004/38/EK 
3. panta 1. punktā minētajiem Savienības 
pilsoņa ģimenes loceklim, kā arī 
pieteikuma iesniedzējam, kurš pierāda 
vajadzību vai pamato nolūku ceļot bieži 
un/vai regulāri, ar nosacījumu, ka 
pieteikuma iesniedzējs pierāda savu 
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ierobežotu teritoriālu derīgumu, savu 
saimniecisko stāvokli izcelsmes valstī un 
patiesu nodomu atstāt dalībvalstu teritoriju, 
pirms beidzies viņa pieprasītās vīzas 
termiņš. 

godprātību un uzticamību, īpaši to, ka 
atbilstoši tiesību aktiem izmantojis 
iepriekšējas vienotas vīzas, vīzas ar 
ierobežotu teritoriālu derīgumu vai 
dalībvalsts izsniegtas valsts ilgtermiņa 
vīzas vai uzturēšanās atļaujas, savu 
saimniecisko stāvokli izcelsmes valstī un 
patiesu nodomu atstāt dalībvalstu teritoriju, 
pirms beidzies viņa pieprasītās vīzas 
termiņš. 

Or. en

Pamatojums

Referents piekrīt, ka vairākkārtējas ieceļošanas vīzu izsniegšana godprātīgiem ceļotājiem ir 
izdevīgs risinājums gan trešo valstu valstspiederīgajiem, gan konsulātiem. Tāpēc nešķiet 
loģiski mainīt pašreizējo formulējumu „izsniedz”, aizstājot to ar Komisijas ierosināto „var 
izsniegt”. Ģimenes locekļi ir jāietver to personu vidū, uz kurām attiecas apspriežamais 
noteikums, jo viņi visdrīzāk ceļo bieži un regulāri.

Pieņēmumu par „godprātību un uzticamību” jāvar pierādīt arī ar citu ieceļošanas atļauju — 
ne tikai īstermiņa vīzu — likumīgu izmantošanu.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu 
izsniedz izņēmuma kārtā šādos gadījumos:

1. Vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu 
izsniedz šādos gadījumos:

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja attiecīgā dalībvalsts humānu a) ja attiecīgā dalībvalsts humānu 
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apsvērumu dēļ, valsts ieinteresētības vai 
starptautisku saistību dēļ uzskata par 
vajadzīgu:

apsvērumu dēļ, valsts ieinteresētības vai 
starptautisku saistību dēļ uzskata par 
vajadzīgu, jo īpaši, ja tas ir vajadzīgs, lai 
nodrošinātu attiecīgās personas 
starptautisko aizsardzību saskaņā ar 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1951. gada Konvencijā par bēgļa statusu 
vai citiem būtiskiem Savienības un 
starptautiskiem instrumentiem,

Or. en

Pamatojums

Papildinājuma nolūks ir paskaidrot, ka „starptautiskās saistības” var ietvert aizsardzības 
piešķiršanu trešās valsts valstspiederīgajam.

Kaut gan ir iespējams, ka persona, kura lūdz aizsardzību, var neatbilst visiem Šengenas vīzas 
izdošanas kritērijiem, tas pilnībā atbilst vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu būtībai, jo to 
izsniedz tieši tad, ja nav izpildīti visi attiecīgie kritēriji.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aizpildot vīzas uzlīmi, aizpilda 
mašīnlasāmo joslu, kā noteikts ICAO 
dokumenta 9303 2. daļā.

1. Aizpildot vīzas uzlīmi, veic Va 
pielikumā noteiktos obligātos ierakstus un 
aizpilda mašīnlasāmo joslu, kā noteikts 
ICAO dokumenta 9303 2. daļā.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina svītrot vairākus pašreizējā kodeksa pielikumus un pieņemt tos vēlāk ar 
īstenošanas aktiem. Referents vēlas saglabāt pielikumus, nevis piešķirt Komisijai pilnvaras 
pieņemt to saturu vēlāk ar īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 40
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Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
vīzas uzlīmju aizpildīšanas sīki izstrādātu 
kārtību. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 51. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina svītrot vairākus pašreizējā kodeksa pielikumus un pieņemt tos vēlāk ar 
īstenošanas aktiem. Referents vēlas saglabāt pielikumus, nevis piešķirt Komisijai pilnvaras 
pieņemt to saturu vēlāk ar īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis vīzas uzlīmes "piezīmju" 
sadaļā var pievienot valstu ierakstus, kas 
neatkārto ierakstus , kuri paredzēti saskaņā 
ar 2. punktā minēto procedūru, un 
nenorāda konkrētu ceļojuma mērķi .

3. Dalībvalstis vīzas uzlīmes „piezīmju” 
sadaļā var pievienot valstu ierakstus, kas 
neatkārto obligātos ierakstus Va 
pielikumā un nenorāda konkrētu ceļojuma 
mērķi.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina svītrot vairākus pašreizējā kodeksa pielikumus un pieņemt tos vēlāk ar 
īstenošanas aktiem. Referents vēlas saglabāt pielikumus, nevis piešķirt Komisijai pilnvaras 
pieņemt to saturu vēlāk ar īstenošanas aktiem.
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Drukātu vīzas uzlīmi ar informāciju, kas 
noteikta 24. pantā , ielīmē ceļošanas 
dokumentā .

1. Drukātu vīzas uzlīmi ar informāciju, kas 
noteikta 24. pantā un Va pielikumā, ielīmē 
ceļošanas dokumentā  saskaņā ar 
Vb pielikuma noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina svītrot vairākus pašreizējā kodeksa pielikumus un pieņemt tos vēlāk ar 
īstenošanas aktiem. Referents vēlas saglabāt pielikumus, nevis piešķirt Komisijai pilnvaras 
pieņemt to saturu vēlāk ar īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
vīzas uzlīmes ielīmēšanas sīki izstrādātu 
kārtību. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 51. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina svītrot vairākus pašreizējā kodeksa pielikumus un pieņemt tos vēlāk ar 
īstenošanas aktiem. Referents vēlas saglabāt pielikumus, nevis piešķirt Komisijai pilnvaras 
pieņemt to saturu vēlāk ar īstenošanas aktiem.
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Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija informē dalībvalstis par 
minētajiem paziņojumiem.

3. Komisija publicē minētos paziņojumus.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 45. panta 1. punkta f) apakšpunktu sabiedrību informē par „trešām valstīm, uz 
kuru valstspiederīgajiem attiecas prasība par iepriekšējām apspriedēm vai paziņošanu, vai 
īpašām trešo valstu valstspiederīgo kategorijām, uz kurām attiecas šī prasība”. Tomēr 
informāciju par to, kura dalībvalsts izteica pieprasījumu, lai ar to apspriestos vai to 
informētu, sniedz tikai dalībvalstīm. Nav pamata šādu informāciju darīt pieejamu tikai 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pieteikuma iesniedzējiem, kam vīzas ir 
atteiktas, ir tiesības iesniegt pārsūdzību. 
Pārsūdzības iesniedz pret to dalībvalsti, kas 
ir pieņēmusi galīgo lēmumu par 
pieteikumu, un saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem. Dalībvalstis 
sniedz pieteikuma iesniedzējiem sīku 
informāciju par procedūrām, kas jāievēro 
pārsūdzības gadījumā, kā norādīts V 
pielikumā.

3. Pieteikumu iesniedzējiem, kura vīzas 
pieteikums ir noraidīts, ir tiesības lēmumu 
pārsūdzēt, tostarp tiesības vērsties tiesā. 
Dalībvalstis nodrošina, ka ar vīzām 
saistītās valsts līmeņa pārsūdzības 
procedūras ir ātras un viegli pieejamas. 
Pārsūdzības iesniedz pret to dalībvalsti, kas 
ir pieņēmusi galīgo lēmumu par 
pieteikumu, un saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem. Ja dalībvalsti 
saskaņā ar 5. vai 39. pantu pārstāv cita 
dalībvalsts, par dalībvalsti, kas pieņem 
galīgo lēmumu, uzskata pārstāvēto 
dalībvalsti. Pārsūdzības rezultātā 
panāktas lēmuma atcelšanas gadījumā 
pieteikuma iesniedzējam atlīdzina 
jebkuras izmaksas, kas radušās 
nepamatotā lēmuma dēļ. Dalībvalstis 
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sniedz pieteikuma iesniedzējiem sīku 
informāciju par procedūrām, kas jāievēro 
pārsūdzības gadījumā, kā norādīts V 
pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par pārsūdzību ir jāstiprina, lai padarītu tos iedarbīgākus: 1) procesam 
nevajadzētu būt tikai administratīvam — šo nostāju atbalsta arī Komisija, kas ir uzsākusi 
pārkāpuma procedūru pret vairākām dalībvalstīm; 2) ir jāizskaidro atbildība par pārsūdzību 
saistībā ar pārstāvības pasākumiem; 3) jo īpaši nepamatoti anulētu vai atsauktu vīzu 
gadījumos vajadzētu būt paredzētai kompensācijai, jo attiecīgā persona var ciest ievērojamus 
finansiālus zaudējumus (piemēram, maksa par viesnīcas un biļešu rezervējumu atcelšanu).

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
31. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Vīzas turētājam, kura vīza ir anulēta vai 
atcelta, ir tiesības lēmumu pārsūdzēt, ja 
vien saskaņā ar 3. punktu vīza nav atcelta 
pēc viņa pieprasījuma. Pārsūdzības vērš 
pret to dalībvalsti, kas ir pieņēmusi 
lēmumu par anulēšanu vai atcelšanu, un 
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem. Dalībvalstis sniedz pieteikuma 
iesniedzējiem informāciju par procedūrām, 
kas jāievēro pārsūdzības gadījumā, kā 
norādīts V pielikumā.

7. Vīzas turētājam, kura vīza ir anulēta vai 
atcelta, ir tiesības lēmumu pārsūdzēt, 
tostarp tiesības vērsties tiesā, ja vien 
saskaņā ar 3. punktu vīza nav atcelta pēc 
viņa pieprasījuma. Dalībvalstis nodrošina, 
ka ar vīzām saistītās valsts līmeņa 
pārsūdzības procedūras ir ātras un viegli 
pieejamas. Pārsūdzības vērš pret to 
dalībvalsti, kas ir pieņēmusi lēmumu par 
anulēšanu vai atcelšanu, un saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. 
Pārsūdzības rezultātā panāktas lēmuma 
atcelšanas gadījumā pieteikuma 
iesniedzējam atlīdzina jebkuras izmaksas, 
kas radušās nepamatotā lēmuma dēļ. 
Dalībvalstis sniedz pieteikuma 
iesniedzējiem informāciju par procedūrām, 
kas jāievēro pārsūdzības gadījumā, kā 
norādīts V pielikumā.

Or. en
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Pamatojums

Noteikumi par pārsūdzību ir jāstiprina, lai padarītu tos iedarbīgākus: 1) procesam 
nevajadzētu būt tikai administratīvam — šo nostāju atbalsta arī Komisija, kas ir uzsākusi 
pārkāpuma procedūru pret vairākām dalībvalstīm; 2) jo īpaši nepamatoti anulētu vai 
atsauktu vīzu gadījumos vajadzētu būt paredzētai kompensācijai, jo attiecīgā persona var 
ciest ievērojamus finansiālus zaudējumus (piemēram, maksa par viesnīcas un biļešu 
rezervējumu atcelšanu).

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja Direktīvas 2004/38/EK 3. panta 
1. punktā minētais Savienības pilsoņa 
ģimenes loceklis ierodas pie robežas bez 
vajadzīgās vīzas, attiecīgajai dalībvalstij 
pirms šīs personas nosūtīšanas atpakaļ ir 
jāsniedz tai visas pienācīgās iespējas iegūt 
vajadzīgos dokumentus vai jānogādā tām 
šie dokumenti pienācīgā laikposmā, lai 
persona citādi apstiprinātu vai pierādītu, 
ka tai ir brīvas pārvietošanās tiesības. Ja 
minētajai personai tas izdodas un ja nav 
pierādījumu, ka tā rada draudus 
sabiedriskajai kārtībai, valsts drošībai vai 
sabiedrības veselībai, tai nekavējoties uz 
robežas jāizsniedz minētā vīza, ņemot vērā 
Direktīvas 2004/38/EK noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Ģimenes locekļiem pašlaik ir tieši tādas tiesības, kādas norādītas šajā grozījumā, kura teksts 
sakrīt ar pašreizējā rokasgrāmatā ar operatīvajiem norādījumiem ietverto tekstu. Skaidrības 
labad šie noteikumi būtu jāietver kodeksā.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
33. pants – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Trīs gadus pēc šā panta stāšanās 
spēkā Komisija sagatavo tā piemērošanas 
izvērtējumu. Pamatojoties uz minēto 
izvērtējumu, Komisija vajadzības 
gadījumā iesniedz attiecīgus 
priekšlikumus, lai grozītu šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Trīs gadus pēc šajā pantā minēto noteikumu stāšanās spēkā Komisija sagatavo to 
piemērošanas izvērtējumu. Pamatojoties uz izvērtējumu, Komisija vajadzības gadījumā 
iesniedz attiecīgus priekšlikumus, lai grozītu šo regulu.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jūrniekam, kam, šķērsojot dalībvalstu 
ārējās robežas, tranzīta mērķiem ir jābūt 
vīzai, to var izsniegt pie robežas, ja:

1. Jūrniekam, kam, šķērsojot dalībvalstu 
ārējās robežas, tranzīta mērķiem ir jābūt 
vīzai, to izsniedz pie robežas, ja:

Or. en

Pamatojums

Ir jāsaskaņo noteikumi par vīzām, ko pie robežas izsniedz jūrniekiem. Ir saņemtas sūdzības, 
ka dalībvalstis šos noteikumus piemēro ļoti atšķirīgi. Sk. arī lūgumrakstu Nr. 1530/2014.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms pie robežas izsniedz vīzu 2. Pirms pie robežas izsniedz vīzu 



PR\1072400LV.doc 35/66 PE557.179v03-00

LV

jūrniekam, valsts kompetentās iestādes 
nodrošina, ka ir veikta vajadzīgās 
informācijas apmaiņa par attiecīgo 
jūrnieku.

jūrniekam tranzītā, valsts kompetentās 
iestādes izpilda Vc pielikuma 1. daļā 
izklāstītos noteikumus un nodrošina, ka ir 
veikta vajadzīgās informācijas apmaiņa par 
attiecīgo jūrnieku, izmantojot pienācīgi 
aizpildītu veidlapu jūrniekiem tranzītā, 
kas iekļauta Vc pielikuma 2. daļā.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina svītrot vairākus pašreizējā kodeksa pielikumus un pieņemt tos vēlāk ar 
īstenošanas aktiem. Referents vēlas saglabāt pielikumus, nevis piešķirt Komisijai pilnvaras 
pieņemt to saturu vēlāk ar īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ar īstenošanas aktu pieņem 
operatīvās norādes vīzu izsniegšanai pie 
robežas jūrniekiem. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 51. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina svītrot vairākus pašreizējā kodeksa pielikumus un pieņemt tos vēlāk ar 
īstenošanas aktiem. Referents vēlas saglabāt pielikumus, nevis piešķirt Komisijai pilnvaras 
pieņemt to saturu vēlāk ar īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
36. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
konsulātiem ir vīzu pieteikumu 
iesniedzējiem paredzēta sūdzību 
iesniegšanas kārtība. Informāciju par šo 
kārtību konsulāts dara pieejamu savā 
tīmekļa vietnē, un vajadzības gadījumā to 
dara pieejamu ārējais pakalpojumu 
sniedzējs. Uztur sūdzību reģistru.

Or. en

Pamatojums

Sūdzību iesniegšanas kārtības ieviešana atbilst labas pārvaldības praksei un tiesībām uz labu 
pārvaldību, kas noteiktas Hartas 41. pantā. Pašlaik Vīzu kodeksā nav noteikta šāda kārtība, 
kaut gan tāda ir paredzēta robežšķērsošanas vietām saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 
II pielikumu.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sadarbojas ar vienu vai vairākām citām 
dalībvalstīm saskaņā ar pārstāvības 
pasākumiem vai jebkādu citu konsulārās 
sadarbības veidu .

b) sadarbojas ar vienu vai vairākām citām 
dalībvalstīm, īstenojot vietējo Šengenas 
sadarbību vai izmantojot citus piemērotus 
kontaktus, proti, ierobežotu pārstāvību vai 
pārstāvību, vai veidojot kopīgu atrašanās 
vietu, kopīgu pieteikumu pieņemšanas 
centru vai izmantojot jebkādu citu 
konsulārās sadarbības veidu, piemēram, 
Šengenas vīzu centrus.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina svītrot vairākas veidlapas, kuras dalībvalstis var izmantot savstarpējā 
sadarbībā. Tomēr šo iespēju likvidēšana raida nepareizu signālu. Šīs iespējas būtu jāsaglabā 
tekstā papildus priekšlikumam izveidot Šengenas vīzu centrus (skat. 39.b pantu (jauns)).
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Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts var saskaņā ar 41. pantu 
sadarboties arī ar ārpakalpojumu sniedzēju.

3. Īpašos apstākļos vai vietējās situācijas 
dēļ, piemēram, ja:
a) lielais pieteikuma iesniedzēju skaits 
neļauj laicīgi un pienācīgos apstākļos 
organizēt vīzu pieteikumu pieņemšanu un 
datu ievākšanu;
b) citādi nav iespējams nodrošināt 
pienācīgu visas attiecīgās trešās valsts 
teritorijas apkalpošanu;
c) drošības situācija attiecīgajā trešā valstī 
ir īpaši problemātiska; 
un, ja attiecīgajai dalībvalstij nav 
lietderīgi sadarboties ar citām 
dalībvalstīm, dalībvalsts, ja nav iespējams 
rast citus risinājumus, var saskaņā ar 
41. pantu sadarboties arī ar ārpakalpojumu 
sniedzēju.

Or. en

Pamatojums

Šajā Vīzu kodeksa pārskatīšanā Komisija ierosina paredzēt iespēju bez nosacījumiem vai 
ierobežojumiem sadarboties ar ārpakalpojumu sniedzēju. Tas ir pretrunā pašlaik spēkā 
esošajam Vīzu kodeksam, kurā ievērota pieeja, ka ārpakalpojumu piesaiste ir atļauta, bet 
tikai tā izmantojama tikai kā „pēdējā iespēja” pēc tam, kad ir noskaidrots, ka nav 
alternatīvas. Referents uzskata, ka ārpakalpojumu izmantošana ir rūpīgi jāapsver, tāpēc 
ierosina šo grozījumu. Salīdzinājumā ar pašlaik spēkā esošo tekstu piedāvātajā tekstā ir 
izmaiņas, kas labāk atspoguļo konsulātu darba reālos apstākļus.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
38. pants – 3.a punkts (jauns)



PE557.179v03-00 38/66 PR\1072400LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja pārstāvošā dalībvalsts noraida vīzu 
pārstāvības pasākumā pārstāvētās 
dalībvalsts vārdā, piemēro 29. panta 3. un 
4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāizskaidro atbildība par pārsūdzību saistībā ar pārstāvības pasākumiem.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
38. pants –3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Pārsūdzību, kas iesniegta pārstāvošajā 
dalībvalstī minētās dalībvalsts tiesību 
aktos, pārstāvētā dalībvalsts uzskata par 
laicīgi iesniegtu saskaņā ar saviem tiesību 
aktiem. Pārstāvošās dalībvalsts iestādes 
nekavējoties nosūta pārsūdzību 
pārstāvētās dalībvalsts kompetentajām 
tiesām vai tiesību aktos paredzētajām 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Papildinājuma nolūks ir aizsargāt pārsūdzības tiesības pārstāvības pasākumu gadījumā.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
39.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.a pants
Dalībvalstu sadarbība

1. Ja ir izvēlēta kopīga atrašanās vieta, tad 
vienas vai vairāku dalībvalstu konsulātu 
darbinieki veic ar tiem adresētu 
pieteikumu apstrādi saistītās procedūras, 
tostarp iegūst biometriskos 
identifikatorus, citas dalībvalsts konsulātā 
un izmanto šīs dalībvalsts tehniskās 
iekārtas. Attiecīgās dalībvalstis vienojas 
par kopīgas atrašanās vietas 
izmantošanas ilgumu un tās darbības 
izbeigšanas nosacījumiem, kā arī par vīzu 
nodevu daļu, kas jāsaņem dalībvalstij, 
kuras konsulātu izmanto.
2. Ja ir izveidoti kopīgi pieteikumu 
pieņemšanas centri, divu vai vairāku 
dalībvalstu konsulātus izvieto vienā ēkā, 
lai pieteikumu iesniedzēji var iesniegt 
pieteikumus, arī biometriskos 
identifikatorus. Pieteikumu iesniedzējiem 
norāda dalībvalsti, kas ir kompetenta 
izskatīt pieteikumus un pieņemt par tiem 
lēmumu. Dalībvalstis vienojas par šādas 
sadarbības ilgumu un izbeigšanas 
nosacījumiem, kā arī par izmaksu 
sadalījumu iesaistīto dalībvalstu starpā. 
Viena dalībvalsts ir atbildīga par 
līgumiem attiecībā uz loģistiku un 
diplomātiskajām attiecībām ar uzņēmēju 
valsti.
3. Ja sadarbība ar citām dalībvalstīm tiek 
izbeigta, dalībvalstis nodrošina pilnīgu 
pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina svītrot šos noteikumus no pašreizējā Vīzu kodeksa. Tomēr to svītrošana 
raida nepareizu signālu. Šīs iespējas būtu jāsaglabā tekstā papildus priekšlikumam izveidot 
Šengenas vīzu centrus (skatīt turpmāk tekstā).
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Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
39.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.b pants
Šengenas vīzu centri

1. Dalībvalstis izvirza mērķi izveidot 
Šengenas vīzu centrus, lai dalītos 
resursos, palielinātu konsulāro tvērumu 
uzlabotu vīzu pieteikumu iesniedzējiem 
piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, uzlabotu 
ES atpazīstamību un veicinātu šīs regulas 
vienotu piemērošanu.
2. Šengenas vīzu centru izveide nozīmē 
vismaz konsulārā personāla resursu 
apvienošanu vai telpu kopīgu 
izmantošanu. Citus ar Šengenas vīzu 
centriem saistītus apsvērumus var 
pielāgot vietējiem apstākļiem.
3. Terminu „Šengenas vīzu centrs” 
attiecina tikai uz konsulārajām 
pārstāvniecībām, nevis uz ārpakalpojumu 
sniedzējiem.

Or. en

Pamatojums

Jēdzienu „Šengenas vīzu centrs” Komisija piemin tikai 33. Apsvērumā. Tomēr tas būtu 
jāapskata arī atsevišķā pantā. „Šengenas vīzu centri" nākotnē būtu jāizveido tāpēc, ka, no 
vienas puses, tie ir ekonomiski izdevīgāki, un, no otras puses, tie ir arī ES kopējās vīzu 
politikas un Šengenas zonas kā zonas, kurā personas var brīvi ceļot, reāla izpausme.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
41. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis, īstenojot vietēju 
Šengenas sadarbību, apmainās ar 
informāciju par savu sadarbību ar 
ārpakalpojumu sniedzējiem.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina svītrot pašreizējo noteikumu, kas paredzēts 43. panta 3. punktā un saskaņā 
ar ko dalībvalstis apmainās ar informāciju par ārpakalpojumu sniedzēju izvēli un to 
savstarpējo līgumu nosacījumiem, ar pamatojumu, ka „šāda saskaņošana faktiski nav 
iespējama, jo dalībvalstis parasti sastāda vispārējus līgumus ar ārpakalpojumu sniedzējiem”. 
Kaut gan tā var būt taisnība, tomēr būtu lietderīgi, ja konsulāti noteiktā jurisdikcijā 
apmainītos ar informāciju par savu sadarbību ar ārpakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
41. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
2. punktā minētā juridiskā instrumenta 
kopiju. Līdz katra gada 1. janvārim 
dalībvalstis sniedz Komisijai ziņojumu par 
savu sadarbību ar ārpakalpojumu 
sniedzējiem visā pasaulē un to pārraudzību 
(kā minēts VI pielikuma C punktā).

12. Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
2. punktā minētā juridiskā instrumenta 
kopiju. Līdz katra gada 1. janvārim 
dalībvalstis sniedz Komisijai ziņojumu par 
savu sadarbību ar ārpakalpojumu 
sniedzējiem visā pasaulē un to pārraudzību. 
Ziņojumā iekļauj sīku informāciju par to, 
kā dalībvalstis uzrauga ārpakalpojumu 
sniedzēju darbību un kā ārpakalpojumu 
sniedzēji nodrošina 2. punktā minētajā ar 
dalībvalsti noslēgtajā juridiskajā 
instrumentā noteikto prasību izpildi. Tajā 
iekļauj arī informāciju par VI pielikuma 
C punkta e) apakšpunktā minētajiem 
ziņojumiem, kā arī citiem ārpakalpojumu 
sniedzēja izdarītajiem juridiskā 
instrumenta pārkāpumiem.

Or. en
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Pamatojums

Pašlaik ir ļoti grūti vai pat neiespējami noskaidrot, kā faktiski notiek dalībvalstu un 
ārpakalpojumu sniedzēju sadarbība, un arī Komisija atzina, ka “tās rīcībā nav līdzekļu, lai 
pārbaudītu, kādā veidā un cik bieži dalībvalstis uzrauga ārpakalpojumu sniedzējus, un lai 
tādā veidā konstatētu jebkādas iespējamas problēmas, kas varētu būt radušās.” 
(SWD(2014)101, 34. lpp.) Tāpēc ziņojumiem, ko dalībvalstis iesniedz Komisijai, kuras 
pienākums ir nodrošināt šīs regulas pareizu piemērošanu, vajadzētu būt precīzākiem un 
pilnīgākiem.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstu centrālās iestādes un 
konsulāti nodrošina plašai sabiedrībai visu 
svarīgo informāciju par vīzas pieteikumu 
iesniegšanu, jo īpaši:

1. Dalībvalstu centrālās iestādes un 
konsulāti nodrošina plašai sabiedrībai visu 
svarīgo informāciju par vīzas pieteikumu 
iesniegšanu un vīzu izmantošanu, jo īpaši:

Or. en

Pamatojums

Papildinājums „un vīzu izmantošana” ir vajadzīgs, lai ņemtu vērā 1. punkta ha apakšpunktu 
(jauns) turpmāk tekstā.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) par vīzas pieteikuma iesniegšanas 
kritērijiem, nosacījumiem un procedūrām;

a) par vīzas pieteikuma iesniegšanas 
kritērijiem, nosacījumiem un procedūrām, 
tostarp vajadzīgajiem pamatojuma 
dokumentiem un standartiem attiecībā uz 
9. panta 3. punkta c) apakšpunktā 
minētajām fotogrāfijām;

Or. en
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Pamatojums

Pieteikumu iesniedzējiem ir jāsniedz precīzāka informācija, lai viņi varētu pienācīgi iepriekš 
sagatavoties pieteikuma iesniegšanai.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) valstis, kuru pilsoņiem ir jābūt 
lidostas tranzītvīzai saskaņā ar 3. panta 
1. un 3. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) tas, ka trešo valstu valstspiederīgie 
parasti drīkst tranzītā šķērsot vai plānoti 
uzturēties dalībvalstu teritorijā uz laiku, 
kas kopā nepārsniedz 90 dienas jebkurā 
180 dienu laikposmā;

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka daudziem trešo valstu valstspiederīgajiem nav zināms šis noteikums. Tāpēc būtu 
lietderīgi, arī nolūkā izvairīties no problēmām pie robežas un neplānotas uzturēšanās termiņa 
pārsniegšanas, aktīvāk sniegt informāciju par šo noteikumu.
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Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
45. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija izveido Šengenas vīzu 
interneta vietni, kurā ietverta visa uz vīzas 
pieteikuma iesniegšanu attiecīgā 
informācija.

4. Komisija izveido Šengenas vīzu 
interneta vietni, kurā ietverta visa uz vīzas 
pieteikuma iesniegšanu attiecīgā 
informācija. Šī tīmekļa vietne ir 
daudzvalodu vietne un ir pieejama vismaz 
angļu, franču, spāņu, arābu, krievu un 
ķīniešu valodā.

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts, ka tīmekļa vietnei jābūt pieejamai vismaz ANO oficiālajās valodās, jo tās 
visdrīzāk ir visnoderīgākās iespējamajiem vīzu pieteikumu iesniedzējiem.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
46. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Katru gadu līdz 31. decembrim katrā 
jurisdikcijā izstrādā gada ziņojumu. 
Pamatojoties uz šiem ziņojumiem, 
Komisija izstrādā gada pārskatu par 
situāciju vietējā Šengenas sadarbībā, ko 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

7. Katru gadu līdz 31. decembrim katrā 
jurisdikcijā izstrādā gada ziņojumu, un 
Komisija to publicē savā tīmekļa vietnē. 

Or. en

Pamatojums

Pašlaik Parlaments un Padome saņem visus individuālos gada ziņojumus no visām vietējās 
Šengenas sadarbības jurisdikcijām. Šie individuālie ziņojumi joprojām ir pieejami uzziņas 
vajadzībām. Attiecībā uz gada ziņojumu tiek ierosināts, ka Komisijai jāsagatavo viens gada 
ziņojums, kurā būtu apskatīti visi dažādie aspekti, par kuriem šajā regulā ir paredzēts 
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sagatavot ziņojumu vai informēt Parlamentu vai Padomi. Šķiet, būtu labāk ja dažādo 
specifisko ziņojumu vietā tiktu sagatavots viens gada ziņojums, kurā būtu apskatīti visi 
dažādie aspekti. Sk. grozījumus 54. panta 4.a punktā (jauns).

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
47.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

47.a pants
Pielikumu grozījumi

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 48. pantu attiecībā uz šīs 
regulas pielikumu grozījumiem.
Jaunu risku gadījumā, ja tas 
nepieciešams steidzamu nenovēršamu 
iemeslu dēļ, deleģētajiem aktiem, ko 
pieņem saskaņā ar šo punktu, piemēro 
šajā pantā paredzēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Referents vēlas saglabāt pielikumu kā Vīzu kodeksa daļu, nevis piešķirt pilnvaras vēlāk 
pieņemt pašreizējo pielikumu saturu ar īstenošanas aktiem. Nolūkā nodrošināt elastīgumu, 
kas nepieciešams, lai vajadzības gadījumā varētu pielāgot pielikumus, referents ierosināja 
iespēju šīs regulas pielikumos ieviest izmaiņas ar deleģētajiem aktiem tāpat kā Šengenas 
robežu kodeksa gadījumā.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
48. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. un 
9. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. un 
9. punktā, 47.a pantā un 50. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku.
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Or. en

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
48. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 3. panta 2. un 9. punktā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 3. panta 2. un 9. punktā, 
47.a pantā un 50. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
48. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 3. panta 2. un 9. punktu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

5. Saskaņā ar 3. panta 2. un 9. punktu, 
47.a pantu un 50. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
50. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktu pieņem 
operatīvas norādes par to, kā praktiski 
piemērot šīs regulas noteikumus. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
51. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 48. pantu attiecībā uz 
operatīvu norāžu pieņemšanu par to, kā 
praktiski piemērot šīs regulas noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējie norādījumi (C(2010)1620) — neraugoties uz atrunu par juridisku saistību 
neradīšanu papildus Kodeksam — tiek sagatavoti kā saistošs tiesību akts (un tiek praktiski 
izmantoti šādā nozīmē), rada saistības papildus Kodeksā paredzētajām saistībām un paredz 
atkāpes no Kodeksa. Kā piemērus var minēt noteikumus par dokumentu „oriģināliem” 
(6.1.1. punkts), prasību par veselības apliecību (5.3.2. punkts), par summas saņemšanu 
(4.4.5.1. punkts) vai pienākumu iesniegt noteiktus dokumentus par personu, kura uzņem 
pieteikuma iesniedzēju (6.2.1. punkta A.3. daļa). Tādējādi norādījumi jāpieņem ar deleģēto 
aktu.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
54. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei reizi gadā iesniedz ziņojumu par 
šīs regulas īstenošanu. Šajā ziņojumā jo 
īpaši iekļauj informāciju par to 
noteikumu īstenošanu, kuri attiecas uz 
lidostu tranzītvīzām un īslaicīgām 
shēmām vīzu izsniegšanai pie ārējās 
robežas, kā arī situāciju sadarbībā ar 
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ārpakalpojumu sniedzējiem un vietējā 
Šengenas sadarbībā.

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts, ka Komisijai jāsagatavo viens gada ziņojums, kurā būtu apskatīti visi dažādie 
aspekti, par kuriem šajā regulā ir paredzēts sagatavot ziņojumu vai informēt Parlamentu vai 
Padomi.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
55. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 51. pantu piemēro [3 mēneši pēc spēkā 
stāšanās dienas].

3. 48., 49., 50. un 51. pantu piemēro 
[3 mēneši pēc spēkā stāšanās dienas].

Or. en

Pamatojums

Regulas 48.-50. pantu vajadzētu sākt piemērot agrāk, lai nodrošinātu iespēju sagatavot 
jaunos praktiskos norādījumus pirms jaunā Vīzu kodeksa stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dokumenti par naktsmītni; a) dokumenti par naktsmītni vai 
pierādījums, ka pieteikuma iesniedzējam 
ir pietiekami līdzekļi, lai segtu izdevumus 
par naktsmītni;

Or. en
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Pamatojums

Apstiprinātiem rezervējumiem mūsdienās nav reāla seguma, jo tos var veikt tiešsaistes 
rezervēšanas sistēmā, kurā tos bez maksas var atcelt. Šāds formulējums nodrošina arī šā 
pielikuma atbilstību 13. panta 1. punkta b) apakšpunktam par pamatojuma dokumentiem.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. nav sniegts plānotās uzturēšanās mērķa 
un nosacījumu pamatojums

2. nav sniegts plānotās uzturēšanās mērķa 
un nosacījumu pamatojums,

nav iesniegti šādi dokumenti:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir veikts saskaņošanas nolūkā ar Regulas Nr. 562/2006/EK (Šengenas robežu 
kodekss) V pielikuma B daļu.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
V pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. viena vai vairākas dalībvalstis uzskata 
Jūs par apdraudējumu sabiedriskajai 
kārtībai, iekšējai drošībai, sabiedrības 
veselībai, kā definēts Regulas (EK) 
Nr. 562/2006 (Šengenas Robežu kodeksa) 
2. panta 19. punktā, vai vienas vai vairāku 
dalībvalstu starptautiskajām attiecībām

6. viena vai vairākas dalībvalstis uzskata 
Jūs par apdraudējumu sabiedriskajai 
kārtībai, iekšējai drošībai, sabiedrības 
veselībai, kā definēts Regulas (EK) 
Nr. 562/2006 (Šengenas Robežu kodeksa) 
2. panta 19. punktā, vai vienas vai vairāku 
dalībvalstu starptautiskajām attiecībām

Šīs dalībvalstis ir – ..................... (norādīt 
dalībvalsti)

Or. en
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Pamatojums

Vīzas pieteikuma iesniedzējs ir jāinformē, kura dalībvalsts viņu uzskata par apdraudējumu.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
V pielikums – papildu piezīmes

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu piezīmes: Sīkāka informācija par lēmuma 
pamatojumu (iepriekš uzskaitītais 1.-
11. punkts) un papildu piezīmes:

Jūs varat pārsūdzēt lēmumu 
atteikt/anulēt/atcelt vīzu. 

Jūs varat pārsūdzēt šo lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Par tekstu „Papildu piezīmes”: ir jāizskaidro, ka konsulāti var izmantot šo lauku, lai sniegtu 
sīkāku skaidrojumu par iemesliem, kuru dēļ pieņemts konkrētais lēmums.

Šīs izmaiņas nolūks ir padarīt veidlapu vieglāk uztveramu lasītājam. Tas ir īpaši svarīgi, jo 
tieši šo veidlapu izsniedz personai, kurai netiek piešķirta vīza, un tāpēc tai ir jābūt viegli 
uztveramai.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
V pielikums – papildu piezīmes – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgās personas paraksts7 Attiecīgās personas paraksts

________________
7 Ja prasīts valsts tiesību aktos.

Or. en
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Pamatojums

Lēmumam atteikt/anulēt/atcelt vīzu, ņemot vērā tā nozīmīgumu, vienmēr ir jābūt parakstītam. 
Tas būtu jādara ne tikai gadījumos, kad to prasa valsts tiesību akti.

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
Va pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Va PIELIKUMS
VĪZAS UZLĪMES AIZPILDĪŠANA
1. Obligāto ierakstu daļa
1.1. Aile “DERĪGA”
Šajā ailē norādīta teritorija, kurā vīzas turētājam ir tiesības ceļot.
Šo aili var aizpildīt tikai vienā no šādiem trim veidiem:
a) Šengenas valstis;
b) Šengenas valsts vai Šengenas valstis, kuru teritorijā vīza ar ierobežojumu ir derīga (šajā 
gadījumā lieto šādus saīsinājumus):

BE BEĻĢIJA

CZ ČEHIJAS 
REPUBLIKA

DK DĀNIJA

DE VĀCIJA

EE IGAUNIJA

GR GRIEĶIJA

ES SPĀNIJA

FR FRANCIJA

IT ITĀLIJA

LV LATVIJA

LT LIETUVA
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LU LUKSEMBURGA

HU UNGĀRIJA

MT MALTA

NL NĪDERLANDE

AT AUSTRIJA

PL POLIJA

PT PORTUGĀLE

SI SLOVĒNIJA

SK SLOVĀKIJA

FI SOMIJA

SE ZVIEDRIJA

IS ISLANDE

NO NORVĒĢIJA

CH ŠVEICE

1.2. Ja uzlīme tiek lietota, lai izsniegtu vienotu vīzu, šo aili aizpilda, izmantojot vārdus 
“Šengenas valstis” izsniedzējas dalībvalsts valodā.
1.3. Ja izmanto uzlīmi, lai izsniegtu vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu saskaņā ar šīs 
regulas 25. panta 1. punktu, šo aili aizpilda ar tās(to) dalībvalsts(-u) nosaukumu(-iem), 
kurā(-s) vīzas turētājs drīkst uzturēties, tās dalībvalsts valodā, kas izsniedz vīzu.
1.4. Ja uzlīmi izmanto, lai izsniegtu vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu saskaņā ar šīs 
regulas 25. panta 3. punktu, var izmantot šādus ierakstāmo kodu variantus:
a) ierakstīt attiecīgo dalībvalstu kodus;
b) ierakstīt vārdus “Šengenas valstis”, kam seko iekavās likta mīnusa zīme un to dalībvalstu 
kodi, kuru teritorijā vīza nav derīga;
c) ja ailē “derīga” nepietiek vietas visu to dalībvalstu kodiem, kuras (ne)atzīst attiecīgo 
ceļošanas dokumentu, samazina izmantoto burtu lielumu.
2. Aile “NO … LĪDZ”
Šajā ailē norāda laikposmu, uz kuru vīza dod vīzas turētājam tiesības uzturēties attiecīgajā 
teritorijā.
Datumu, no kura vīzas turētājs var ieceļot teritorijā, kurā vīza ir derīga, uzreiz pēc vārda 
“NO” ieraksta šādi:
– datumu raksta ar diviem cipariem; ja attiecīgo datumu raksta ar vienu ciparu, pirmā 
cipara vietā raksta nulli,
– defise,
– mēnesi raksta ar diviem cipariem; ja attiecīgo mēnesi raksta ar vienu ciparu, pirmā 
cipara vietā raksta nulli;
– defise,
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– gadu raksta ar diviem cipariem, kas atbilst gada pēdējiem diviem cipariem.
Piemērs: 05-12-07 = 2007. gada 5. decembris.
Datumu, līdz kuram vīzas turētājam ir tiesības uzturēties, ieraksta aiz vārda “LĪDZ” un šo 
datumu raksta tāpat kā iepriekš minēto datumu. Vīzas turētājam ir jāatstāj teritorija, kurā 
vīza ir derīga, līdz minētās dienas pusnaktij.
3. Aile “IECEĻOŠANAS REIŽU SKAITS”
Šajā ailē norāda, cik reizes vīzas turētājam ir atļauts ieceļot teritorijā, kurā vīza ir derīga, 
t. i., tajā norāda uzturēšanās laikposmus, ko var sadalīt vīzas derīguma termiņa laikā, sk. 
4. punktu.
Ieceļot var vienu, divas vai vairākas reizes. Attiecīgo skaitu ieraksta pa labi no iepriekš 
iespiestās iedaļas, izmantojot “01”, “02” vai, ja vīza dod tiesības ieceļot vairāk nekā divas 
reizes, saīsinājumu “MULT”.
Ja saskaņā ar šīs regulas 26. panta 3. punktu izsniedz vairākkārtējas ieceļošanas lidostas 
tranzītvīzu, vīzas derīguma termiņu aprēķina šādi: pirmais izceļošanas datums plus seši 
mēneši.
Vīzas derīguma termiņš beidzas, kad kopējais vīzas turētāja izbraukšanas reižu skaits ir 
vienāds ar atļautajām ieceļošanas reizēm, pat ja vīzā norādīto dienu skaits vēl nav pagājis.
4. Aile “UZTURĒŠANĀS ILGUMS … DIENAS”
Šajā ailē norāda, cik dienas vīzas turētājs drīkst uzturēties teritorijā, kurā vīza ir derīga. 
Šāda uzturēšanās var būt nepārtraukta vai atkarībā no atļautā dienu skaita sadalīta 
vairākās reizēs periodā, kas minēts 2. punktā, ņemot vērā 3. punktā minēto atļauto 
ieceļošanas reižu skaitu.
Atļauto dienu skaitu raksta tukšajā vietā starp “UZTURĒŠANĀS ILGUMS” un 
“DIENAS” divu ciparu veidā, no kuriem pirmais ir nulle, ja dienu skaits ir mazāks par 10.
Maksimāli pieļaujamais dienu skaits, ko šajā ailē drīkst ierakstīt, ir 90 dienas.
Ja vīza ir derīga ilgāk nekā sešus mēnešus, tad uzturēšanās ilgums ir 90 dienas jebkurā 180 
dienu laikposmā.
5. Aile “IZDOTA … (vieta) … (datums)”
Šajā ailē ir dots tās vietas nosaukums, kur atrodas izsniegšanas iestāde. Izsniegšanas 
datumu norāda pēc vietas nosaukuma.
Izsniegšanas datumu raksta tāpat kā 2. punktā minēto datumu.
6. Aile “PASES NUMURS”
Šajā ailē norāda ceļošanas dokumenta numuru, kurā ielīmēta vīzas uzlīme.
Ja persona, kurai tiek izsniegta vīza, ir ierakstīta laulātā, vecāku pilnvaras īstenojošās 
personas vai juridiskā aizbildņa pasē, norāda šīs personas ceļošanas dokumenta numuru.
Ja izsniedzēja dalībvalsts neatzīst pieteikuma iesniedzēja ceļošanas dokumentu, vīzas 
uzlīmēšanai izmanto vienotas formas atsevišķu lapu vīzas uzlīmēšanai.
Ja vīzas uzlīmi līmē uz atsevišķas lapas, šajā ailē ierakstāms nevis pases numurs, bet gan 
tas pats tipogrāfiskais numurs, kas redzams uz veidlapas un sastāv no sešiem cipariem.
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7. Aile “VĪZAS KATEGORIJA”
Lai atvieglotu pārbaudes iestāžu darbu, šajā iedaļā precizēta vīzas kategorija, izmantojot 
burtus A, C un D, kas nozīmē:

A : lidostas tranzītvīza (kā definēts šīs regulas 2. panta 5. punktā)

C : vīza (kā definēts šīs regulas 2. panta 2. punktā)

D : ilgtermiņa vīza.

8. Aile “UZVĀRDS UN VĀRDS”
Šajā iedaļā raksta vīzas turētāja ceļošanas dokumenta lauciņā “uzvārds” norādīto pirmo 
vārdu un pēc tam lauciņā “vārds” norādīto pirmo vārdu tieši tādā secībā. Izsniedzēja 
iestāde pārliecinās, vai uzvārds un vārds, kas redzams ceļošanas dokumentā un kas 
jānorāda šajā ailē un elektroniski skenējamā iedaļā, ir tāds pats kā tas, kas redzams vīzas 
pieteikumā. Ja uzvārda un vārda burtu skaits pārsniedz atvēlēto vietu skaitu, tad 
pārpalikušos burtus aizstāj ar punktu (.).
9. a) Obligāti ieraksti, kas izdarāmi ailē “PIEZĪMES”
– ja vīza saskaņā ar 8. pantu izsniegta citas dalībvalsts vārdā, to papildina ar šādu tekstu: 
“R/[pārstāvētās dalībvalsts kods]”.
– ja vīza izsniegta tranzīta nolūkā, to papildina ar šādu tekstu: "TRANSIT".
– ja visi VIS regulas 5. panta 1. punktā minētie dati ir reģistrēti Vīzu informācijas sistēmā, 
pievieno šādu norādi: "VIS"
– ja Vīzu informācijas sistēmā ir reģistrēti tikai 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā 
minētie dati, bet 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētie dati netika ievākti, jo attiecīgajā 
reģionā pirkstu nospiedumu iegūšana nebija obligāta prasība: "VIS 0"
b) Valstu ieraksti sadaļā “PIEZĪMES”
Šajā sadaļā iekļauj arī piezīmes izsniedzējas dalībvalsts valodā attiecībā uz valsts 
noteikumiem. Tomēr šādas piezīmes nedrīkst atkārtot obligātās piezīmes, kas minētas 
1. punktā.
c) Fotogrāfijas daļa
Vīzas turētāja krāsu fotogrāfiju iestrādā šim nolūkam paredzētajā brīvajā vietā.
Attiecībā uz fotogrāfiju, kurai jābūt iestrādātai vīzas uzlīmē, ievēro turpmāk izklāstītos 
noteikumus.
Galvas lielums no zoda līdz galvas virsai aizņem 70–80 % no fotogrāfijas virsmas vertikālā 
izmēra.
Obligātās izšķirtspējas prasības:
– 300 pikseļu uz collu (ppi), nesaspiesti, skenēšanai,
– 720 punktu uz collu (dpi) fotogrāfiju krāsu izdrukai.
10. Mašīnlasāmā josla
Šī daļa sastāv no divām rindām, kurās ir 36 rakstzīmes (OCR B-10 cpi).
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Pirmā rinda: 36 rakstzīmes (obligāti)

Posteņi Rakstzīmju 
skaits

Iedaļas 
saturs

Specifikācija

1-2 2 Dokumenta 
veids

Pirmā rakstzīme: V

Otrā rakstzīme: kods, kas norāda vīzas kategoriju 
(A, C vai D) 

3-5 3 Izdevējvalsts ICAO 3-zīmju burtu kods: BEL, CHE, CZE, 
DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA, ITA, LVA, 
LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT, POL, PRT, 
SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR

6-36 31 Uzvārds un 
vārds

Uzvārds no vārda jānošķir ar divām zīmēm (<<); 
vārda katra atsevišķa sastāvdaļa jānošķir ar vienu 
zīmi (<); atlikušās vietas būtu jāaizpilda ar vienu 
simbolu (<).

Otrā rinda: 36 rakstzīmes (obligāti)

Posteņi Rakstzīmju 
skaits

Iedaļas saturs Specifikācija

1 9 Vīzas numurs Tas ir numurs, kas iespiests uzlīmes augšējā 
labajā stūrī.

10 1 Kontroles 
rakstzīme

Šo zīmi iegūst sarežģīta aprēķina rezultātā, 
kā pamatā ir iepriekšējā zona un kas veikts 
pēc ICAO noteikta algoritma.

11 3 Pieteikuma 
iesniedzēja 
valstspiederība

Alfabētisks kods saskaņā ar ICAO trīszīmju 
kodiem.

14 6 Dzimšanas 
datums

Secība ir šāda: GGMMDD, kur

GG = gads (obligāti)
MM = mēnesis vai <<, ja nav zināms
DD = datums vai <<, ja nav zināms

20 1 Kontrolzīme Šo zīmi iegūst sarežģīta aprēķina rezultātā, 
kā pamatā ir iepriekšējā zona un kas veikts 
pēc ICAO noteikta algoritma.

21 1 Dzimums F = sieviete,

M = vīrietis,
< = nav precizēts.

22 6 Datums, kad Vajadzīgā secība ir GGMMDD bez 
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beidzas vīzas 
derīguma 
termiņš

aizpildīšanas zīmes

28 1 Kontrolzīme Šo zīmi iegūst sarežģīta aprēķina rezultātā, 
kā pamatā ir iepriekšējā zona un kas veikts 
pēc ICAO noteikta algoritma.

29 1 Teritoriālais 
derīgums

a) ITD vīzām, ievadīt burtu T

b) vienotām vīzām ievadīt aizpildīšanas zīmi 
<

30 1 Ieceļošanu skaits 1, 2, vai M

31 2 Uzturēšanās 
ilgums

a) Īstermiņa: dienu skaits būtu jāievada 
vizuālā nolasījuma joslā
b) Ilgtermiņa: <<

33 4 Derīguma 
termiņa sākums

Veido šādi: MMDD, bez atstarpēm.

Or. en

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
Vb pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vb PIELIKUMS
VĪZAS UZLĪMES IELĪMĒŠANA
1. Vīzas uzlīmi ielīmē ceļošanas dokumenta pirmajā lappusē, kurā nav citu ierakstu vai 
spiedogu kā tikai spiedogs, kas apliecina, ka pieteikums ir pieņemams.
2. Uzlīmi nolīdzina līdz ar ceļošanas dokumenta lapas malu un pielīmē tai. Uzlīmes 
mašīnlasāmo joslu nolīdzina līdz ar lapas malu.
3. Vīzas izsniedzēju iestāžu spiedogu spiež ailē “PIEZĪMES” tā, lai tas daļēji pārklātu gan 
uzlīmi, gan ceļošanas dokumenta lappusi, kurā uzlīme ielīmēta.
4. Ja jāatsakās no šīs sadaļas aizpildīšanas, lai varētu veikt elektronisku skenēšanu, 
spiedogu var iespiest šajā sadaļā, lai šo sadaļu padarītu neizmantojamu. Spiedoga izmēru 
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un saturu nosaka dalībvalsts tiesību aktos.
5. Lai atkārtoti neizmantotu vīzas uzlīmi, kas uzlīmēta uz atsevišķas lapas vīzas 
uzlīmēšanai, izsniedzējas iestādes spiedogu iespiež labajā pusē, pārklājot ielīmi un veidlapu 
tā, lai netraucētu aiļu un piezīmju lasīšanu un neskartu mašīnlasāmo joslu.
6. Saskaņā ar šīs regulas 33. pantu vīzu pagarina, ielīmējot jaunu vīzas uzlīmi. Uz vīzas 
uzlīmes uzspiež izsniedzēju iestāžu zīmogu.

Or. en

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
Vc pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vc PIELIKUMS
1. DAĻA
Noteikumi vīzu izsniegšanai pie robežas jūrniekiem tranzītā, uz kuriem attiecas vīzu režīms
Šie noteikumi attiecas uz informācijas apmaiņu starp dalībvalstu kompetentām iestādēm 
attiecībā uz jūrniekiem tranzītā, uz kuriem attiecas vīzu režīms. Ja vīza ir izsniegta pie 
robežas, pamatojoties uz apmaiņā gūto informāciju, tad atbildīga ir dalībvalsts, kura 
izsniegusi vīzu.
Saistībā ar šiem noteikumiem:
“dalībvalsts osta” ir osta, kas atrodas pie dalībvalsts ārējās robežas;
“dalībvalsts lidosta” ir lidosta, kas atrodas pie dalībvalsts ārējās robežas.
I. Došanās uz kuģi, kas piestājis dalībvalsts ostā vai tajā gaidāms (ieceļošana dalībvalsts 
teritorijā)
– kuģniecības sabiedrība vai tās aģents informē kompetentās iestādes dalībvalsts ostā, kurā 
kuģis ir piestājis vai ir gaidāms, ka, šķērsojot dalībvalsts lidostu, sauszemes vai jūras 
robežu, ieradīsies jūrnieki, uz ko attiecas vīzu režīms. Kuģniecības sabiedrība vai tās aģents 
par šiem jūrniekiem paraksta galvojumu, ka kuģniecības sabiedrība apmaksās visus 
jūrnieku uzturēšanās izdevumus un, ja nepieciešams, repatriāciju,
– minētās kompetentās iestādes, cik drīz vien iespējams, pārbauda, vai kuģošanas 
sabiedrības vai tās aģenta sniegtā informācija ir patiesa un vai ievēroti citi noteikumi 
ieceļošanai dalībvalstu teritorijā. Pārbauda arī ceļojuma maršrutu dalībvalstu teritorijā, 
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piemēram, pamatojoties uz (lidmašīnas) biļetēm,
– ja jūrnieki ierodas caur dalībvalsts lidostu, kompetentās iestādes dalībvalsts ostā, 
izmantojot pienācīgi aizpildītas veidlapas jūrniekiem tranzītā, uz kuriem attiecas vīzu 
režīms (kā izklāstīts 2. daļā), nosūtot tās pa faksu, elektronisko pastu vai citā veidā, informē 
kompetentās iestādes dalībvalsts ieceļošanas lidostā par pārbaudes rezultātiem un norāda, 
vai vīzu principā var izsniegt pie robežas. Ja jūrnieki ierodas, šķērsojot sauszemes vai jūras 
robežu, tādā pašā veidā informē kompetentās iestādes robežpunktā, caur kuru attiecīgais 
jūrnieks ieceļos dalībvalstu teritorijā,
– ja pieejamo datu pārbaudes rezultāti ir pozitīvi un informācija sakrīt ar jūrnieka 
deklarāciju vai dokumentiem, tad kompetentās iestādes dalībvalsts ieceļošanas vai 
izceļošanas lidostā var pie robežas izsniegt vīzu, kura dod tiesības uzturēties tik ilgi, cik 
nepieciešams tranzīta nolūkā. Turklāt šādos gadījumos jūrnieku ceļošanas dokumentu 
apzīmogo ar dalībvalsts ieceļošanas vai izceļošanas spiedogu un izsniedz attiecīgajam 
jūrniekam.
II. Dienesta atstāšana no kuģa, kas iebraucis dalībvalsts ostā (izceļošana no dalībvalsts 
teritorijas)
– kuģniecības sabiedrība vai tās aģents informē kompetentās iestādes attiecīgās dalībvalsts 
ostā par to, ka ieceļo jūrnieki, uz ko attiecas vīzu režīms, kuri atstās dienestu un izceļos no 
dalībvalstu teritorijas, šķērsojot dalībvalsts lidostu, sauszemes vai jūras robežu. Kuģniecības 
sabiedrība vai tās aģents par šiem jūrniekiem paraksta galvojumu, ka kuģniecības 
sabiedrība apmaksās visus jūrnieku uzturēšanās izdevumus un, ja nepieciešams, 
repatriāciju,
– minētās kompetentās iestādes, cik drīz vien iespējams, pārbauda, vai kuģošanas 
sabiedrības vai tās aģenta sniegtā informācija ir patiesa un vai ievēroti citi noteikumi 
ieceļošanai dalībvalstu teritorijā. Pārbauda arī ceļojuma maršrutu dalībvalstu teritorijā, 
piemēram, pamatojoties uz (lidmašīnas) biļetēm,
– ja pieejamo datu pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, kompetentās iestādes var izsniegt vīzu, 
kura dod tiesības uzturēties tik ilgi, cik nepieciešams tranzīta nolūkā.
III. Došanās no kuģa, kas iebraucis kādas dalībvalsts ostā, uz citu kuģi
– kuģniecības sabiedrība vai tās aģents informē kompetentās iestādes attiecīgās dalībvalsts 
ostā par to, ka ieceļo jūrnieki, uz ko attiecas vīzu režīms, kuri atstās dienestu un izceļos no 
dalībvalstu teritorijas caur citas dalībvalsts ostu. Kuģniecības sabiedrība vai tās aģents par 
šiem jūrniekiem paraksta galvojumu, ka kuģniecības sabiedrība apmaksās visus jūrnieku 
uzturēšanās izdevumus un, ja nepieciešams, repatriāciju,
– minētās kompetentās iestādes, cik drīz vien iespējams, pārbauda, vai kuģošanas 
sabiedrības vai tās aģenta sniegtā informācija ir patiesa un vai ievēroti citi noteikumi 
ieceļošanai dalībvalstu teritorijā. Lai pārbaudītu datu pareizību, sazinās ar kompetento 
iestādi tās dalībvalsts ostā, no kuras jūrnieki ar kuģi izceļos no dalībvalstu teritorijas. Veic 
pārbaudi, lai noteiktu, vai kuģis, uz kuru tie dosies, ir ieradies ostā vai arī tajā ir gaidāms. 
Pārbauda arī ceļojuma maršrutu dalībvalstu teritorijā,
– ja pieejamo datu pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, kompetentās iestādes var izsniegt vīzu, 
kura dod tiesības uzturēties tik ilgi, cik nepieciešams tranzīta nolūkā.
2. DAĻA
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VEIDLAPAS SĪKS APRAKSTS
Attiecībā uz 1.-4. punktu: jūrnieka personība

(1) A. Uzvārds(-i)

B. Vārds(-i)

C. Valstspiederība

D. Amats/pakāpe

(2) A. Dzimšanas vieta

B. Dzimšanas datums

(3) A. Pases numurs

B. Izdošanas datums

C. Derīguma termiņš

(4) A. Jūrnieka grāmatiņas 
numurs

B. Izdošanas datums

C. Derīguma termiņš

Attiecībā uz 3. un 4. punktu: atkarībā no jūrnieka pilsonības un dalībvalsts, kurā viņš 
ieceļo, identifikācijas mērķiem var izmantot ceļošanas dokumentu vai jūrnieka grāmatiņu.
Attiecībā uz 5.-8. punktu: kuģniecības aģents un attiecīgais kuģis

(5) Kuģniecības aģenta vārds vai aģentūras nosaukums (fiziska vai juridiska persona, 
kas pārstāv kuģa īpašnieku uz vietas visos jautājumos, kuri attiecas uz kuģa 
īpašnieka pienākumiem kuģa aprīkošanā) 5.A punktā un tālruņa numurs (un cita 
kontaktinformācija, piemēram, faksa numurs, e-pasta adrese) 5.B punktā.

(6) A. Kuģa nosaukums

B. SJO numurs (šajā numurā ir 7 cipari, un to sauc arī par “Lloyd’s numuru”)

C. Karogs (zem kura peld tirdzniecības kuģis)

(7) A. Kuģa ierašanās datums

B. Reisa sākumpunkts (osta)

“A” iedaļa attiecas uz datiem par kuģa ierašanos ostā, kurā jūrniekam jāuzkāpj uz 
kuģa.

(8) A. Kuģa ierašanās datums

B. Kuģa galamērķis (nākamā osta)

Attiecībā uz 7.A un 8.A punktu: norādes par laikposmu, kad jūrnieks var ceļot, lai uzkāptu 
uz kuģa.
Jāatceras, ka paredzētais maršruts var mainīties ārēju, neapredzētu faktoru ietekmē, 
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piemēram, vētras, avārijas utt.
Attiecībā uz 9.-12. punktu: jūrnieka ceļojuma iemesli un galamērķis
(9) “Galamērķis” ir jūrnieka ceļojuma galapunkts. Tā var būt osta, kurā viņš gatavojas 
uzkāpt uz kuģa, vai valsts, uz kuru viņš dodas, ja atstāj dienestu.
(10) Iemesli vīzas pieprasīšanai
a) Gadījumā, ja jūrnieks ierodas, lai uzkāptu uz kuģa, galamērķis ir osta, kurā viņš uzkāps 
uz kuģa.
b) Komandas maiņas gadījumā, dodoties uz citu kuģi dalībvalstu teritorijā, tā arī ir osta, 
kurā jūrnieks uzkāps uz kuģa. Komandas maiņu, dodoties uz kuģi, kas atrodas ārpus 
dalībvalstu teritorijas, uzskata par dienesta atstāšanu.
c) Dienesta atstāšana var notikt dažādu iemeslu dēļ, piemēram, līguma izbeigšanās, 
nelaimes gadījums darbā, steidzami ģimenes apstākļi utt.
(11) Transporta veids
To transportlīdzekļu saraksts, ko jūrnieks tranzītā, uz kuru attiecas vīzu režīms, izmanto 
dalībvalstu teritorijā, lai sasniegtu galamērķi. Veidlapā paredzētas trīs iespējas:
a) vieglais automobilis (vai autobuss);
b) vilciens;
c) lidmašīna.
(12) Ierašanās datums (dalībvalstu teritorijā)
Attiecas galvenokārt uz jūrniekiem pirmajā dalībvalsts lidostā vai ārējās robežas 
šķērsošanas vietā (jo ne vienmēr tā ir lidosta), caur kuru viņš vēlas ieceļot dalībvalstu 
teritorijā.
Tranzīta datums
Tas ir datums, kurā jūrnieks izbrauc no ostas dalībvalstu teritorijā un dodas uz citu ostu, 
kas arī atrodas dalībvalstu teritorijā.
Izbraukšanas datums
Tas ir datums, kurā jūrnieks izbrauc no dalībvalstu teritorijas ostas, lai dotos uz citu kuģi 
ostā, kas atrodas ārpus dalībvalstu teritorijas, vai datums, kurā jūrnieks izbrauc no 
dalībvalstu teritorijas ostas, lai atgrieztos mājās (ārpus dalībvalstu teritorijas).
Pēc tam, kad norādīts ceļošanas veids, jāsniedz arī pieejamā informācija attiecībā uz šiem 
transportlīdzekļiem:
a) vieglais automobilis, autobuss: reģistrācijas numurs;
b) vilciens: nosaukums, numurs utt.;
c) informācija par lidojumu: datums, laiks, numurs.
(13) Oficiāla deklarācija, ko parakstījis kuģniecības aģents vai kuģa īpašnieks, apstiprinot 
atbildību par jūrnieku uzturēšanās izmaksām un, vajadzības gadījumā, repatriāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 44. pantā noteiktajā termiņā, iesniedz 
šādus datus, izmantojot kopīgas veidnes, 
ko sniedz Komisija, un attiecīgā gadījumā, 
kā norādīts veidnēs, sadalot tos pēc 
pieteikuma iesniedzēju pilsonības:

2. 44. pantā noteiktajā termiņā, iesniedz 
šādus datus, izmantojot kopīgas veidnes, 
ko sniedz Komisija, un, kā norādīts 
veidnēs, sadalot tos pēc pieteikuma 
iesniedzēju pilsonības:

Or. en

Pamatojums

Tam, kādi dati ir jāsavāc, ir jābūt skaidri paustam tiesību akta tekstā. Tie nebūtu jādefinē 
Komisijai veidlapā, attiecībā uz ko nav paredzēta turpmāka lēmumu pieņemšanas procedūra. 
Tāpēc tiesību aktu tekstā nevar atstāt nekādu rīcības brīvību.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 2. punkts – 14. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

izsniegto ITD vīzu skaits, to sadalot 
atbilstīgi izsniegšanas iemeslam (sal. ar 
22. panta 1. un 3. punktu un 33. panta 
3. punktu),

izsniegto ITD vīzu skaits, to sadalot 
atbilstīgi izsniegšanas iemeslam (sal. ar 
22. panta 1. punktu, šajā gadījumā sīkāk 
iedalot trīs dažādos iemeslus — humānos 
apsvērumus, valsts intereses un 
starptautiskās saistības, un 3. punktu un 
33. panta 3. punktu,

Or. en

Pamatojums

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu izsniegšanu, ir 
jāsavāc nevis apkopoti, bet atsevišķi par katru no trim iemesliem iedalīti statistikas dati.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Šis ziņojuma projekts ir rūpīga sagatavošanās posma rezultāts. Ieguldījumu tā tapšanā sniedza 
ēnu referenti un citi EP deputāti pēc iepazīšanās ar darba dokumentu par regulas priekšlikumu 
LIBE komitejas 2015. gada 5. marta sanāksmē, 17. jūnijā rīkotajā publiskajā uzklausīšanā par 
vīzu paketi un faktu vākšanas misijās uz konsulātiem, dažādas ieinteresētās personas, tostarp 
daudzi dalībvalstu pārstāvji, kā arī Komisijas dienesti un privātpersonas, kas pauda 
referentam konkrētas bažas par pašreizējo Vīzu kodeksu. Viss iepriekšminētais referentam 
bija ļoti noderīgs, tāpēc viņš vēlas pateikties visiem, kuri deva savu ieguldījumu.

Šajā paskaidrojumā referents pauž savu viedokli par priekšlikumu un izklāsta galveno 
ierosināto grozījumu pamatojumu.

Par priekšlikumu kopumā

Kā norādīts darba dokumentā, referents atzinīgi vērtē priekšlikumu un tā pamatā esošo pieeju. 
Viņš piekrīt, ka problēma ir patiešām jāskata plašākā kontekstā un jāatzīst tas, ka ir svarīgi 
visai ES atvieglot likumīgu ieceļošanu Savienībā, vienlaikus saglabājot tos pašus ļoti augstos 
standartus attiecībā uz sabiedrisko drošību un nelikumīgas migrācijas novēršanu. Tāpēc 
referents pilnībā atbalsta ierosinātos procedurālos atvieglojumus. Pie tiem pieder, piemēram, 
noteikuma par to, ka visiem pieteikuma iesniedzējiem savs pieteikums ir jāiesniedz personīgi, 
atcelšana, skaidrāku prasību noteikšana attiecībā uz vajadzīgajiem dokumentiem, īsāku 
pieteikumu izskatīšanas termiņu ieviešana un iespējas paredzēšana rīkot pārrunas ar 
pieteikumu iesniedzējiem, izmantojot modernos sakaru līdzekļus.

Atbildot uz kritiku par to, ka ierosinātie atvieglojumi radītu bažas par drošību, referents vēlas 
ļoti skaidri norādīt, ka viņaprāt, šo atvieglojumu nolūks ir risināt problēmu, kas līdz šim bieži 
ir izpelnījusies kritiku, respektīvi, ka pašreizējā kārtība ir pārāk apgrūtinoša. Atvieglojumi 
nekādi nemainīs kritērijus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem pēc būtības tiek izvērtēti vīzu 
pieteikumi. Runa ir par veidu, kā ir iespējams pieteikties vīzai, nevis kritērijiem, kas jāizpilda, 
lai vīza tiktu izsniegta.

Par specifiskajiem aspektiem

Kaut gan referents lielā mērā piekrīt Komisijas pieejai, ir vairāki jautājumi, sakarā ar kuriem 
ir ierosināti grozījumi.

Lai virzītos uz procedūras turpmāku modernizāciju, referents ierosina, ka ir jānodrošina 
pieteikuma veidlapas elektroniskas versijas pastāvīga pieejamība, lai personas, kuras to vēlas, 
varētu pieteikumu aizpildīt elektroniski, nevis uz papīra (11. panta 2. punkts). Turklāt 
konsulātiem vajadzētu būt iespējai saņemt pieteikumus tiešsaistē. (8. panta 6.a punkts). Šo 
divu ierosināto izmaiņu apjoms ir neliels, bet tās būtu jāuztver kā centieni sasniegt ilgtermiņa 
mērķi, respektīvi, modernizēt vīzas pieteikuma iesniegšanas procesu.

Attiecībā uz procedūru referents uzskata, ka daļa priekšlikumu ir papildus jāstiprina. 
Piemēram, vajadzētu būt iespējai iesniegt pieteikumu nevis sešus, bet līdz pat deviņus 
mēnešus pirms plānotā brauciena. Referents uzskata, ka šāds laikposms labāk atbilst 
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mūsdienu ceļošanas paradumiem, jo īpaši tāpēc, ka aviobiļetes uz starptautiskajiem reisiem 
bieži ir ievērojami lētākas, ja tās rezervē iepriekš (8. panta 1. punkts).

Referents tāpat kā Komisija uzskata, ka biežāka vairākkārtējas ieceļošanas vīzu ar ilgāku 
termiņu izsniegšana godprātīgiem ceļotājiem ir izdevīga ne tikai ceļotājiem, bet arī 
konsulātiem. Vajadzētu izmantot priekšrocības, ko sniegtu Vīzu informācijas sistēmas (VIS) 
plašāka izmantošana pēc tās ieviešanas visā pasaulē. Tāpēc referents pilnībā atbalsta 
vairākkārtējas ieceļošanas vīzu izsniegšanu VIS reģistrētiem regulāriem ceļotājiem. Tomēr 
referents aicina definēt šo personu grupu nedaudz elastīgāk, iekļaujot tajā trešo valstu 
valstspiederīgos, kuri likumīgi izmantojuši divas iepriekšējās vīzas pēdējos 18, nevis 
12 mēnešos. Nedaudz pagarinot minēto laikposmu, šajā kategorijā tiktu iekļauti ceļotāji, kuri 
apmeklē ES vienreiz gadā, bet ne obligāti katru 12 mēnešu laikā (2. panta 9. punkts).

Attiecībā uz „humānu apsvērumu dēļ piešķirtām vīzām” referents piekrīt, ka Vīzu kodekss 
nevar būt vienīgais to problēmu risinājums, ar ko pašlaik sastopas personas, kuras lūdz 
starptautisko aizsardzību. Tomēr viņš ir stingri pārliecināts, ka ir vajadzīgi droši un likumīgi 
veidi, kā ES teritorijā iekļūt personām, kuras bēg no vajāšanas, un ka viens no tiem ir 
Šengenas vīzas izsniegšana. Referents ziņojuma projektā ir izvēlējies piesardzīgu un juridiski 
pamatotu pieeju, kas balstīta uz pašreizējo noteikumu stiprināšanu un attīstīšanu. Grozījumu, 
kas paredzēti 6.a un 6.b apsvērumā, kā arī 1., 6., 19. un 22. pantā, pamatdoma ir sniegt 
konsulārajiem darbiniekiem lielāku brīvību ņemt vērā aizsardzības nepieciešamību un 
atgādināt starptautiskās saistības, kuras ir uzņēmušās dalībvalstis. 

Daudzas atsevišķas sūdzības ir tikušas saņemtas par to, ka ir tikuši noraidīti vīzu pieteikumi, 
ko iesnieguši trešo valstu valstspiederīgie, kuri ir ES pilsoņu ģimenes locekļi un kuri vēlas 
saņemt vīzu, lai apmeklētu minētos ģimenes locekļus. Pašreizējā situācija ir juridiski sarežģīta 
(Direktīvas 2004/38/EK par personu brīvu pārvietošanos specifisko noteikumu dēļ, kas 
piešķir ģimenes locekļiem tiesības uz vīzu, ja uz tiem attiecas minētā direktīva) un samērā 
nepārredzama (jo specifiski noteikumi šajā sakarā ir ietverti tikai rokasgrāmatā, bet ne pašā 
Vīzu kodeksā). Tāpēc nepārsteidz daudzās sūdzības par konsulātiem, kas pienācīgi nepiemēro 
šos noteikumus. Referents atzīst, ka Komisija savā priekšlikumā mēģina risināt šo problēmu, 
kā arī „tuvu radinieku” situāciju un gadījumus, kuros minēto direktīvu nepiemēro. Referents 
pilnībā atbalsta šos priekšlikumus, bet uzskata, ka ir vajadzīgi arī daži citi noteikumi. Pie tiem 
pieder noteikumi, kas nodrošina konsulātu pieejamību ģimenes locekļiem, jo no viņiem nevar 
prasīt maksu, noteikumi par vairākkārtējas ieceļošanas vīzām, par vīzu izsniegšanu pie 
robežas un par vīzu pieteikumu noraidīšanu. Savienības pilsoņu ģimenes locekļu vīzu 
pieteikumu noraidīšana ir jāpamato detalizētāk, lai attiecīgā personai būtu labāk saprotams 
noraidīšanas iemesls (18. panta 3.a punkts).

Līdzīgi referents uzskata, ka ir vajadzīgi vairāki skaidrojumi par pārsūdzības procedūru un 
jauns noteikums par to, ka visiem konsulātiem ir jāievieš sūdzību iesniegšanas kārtība. Šādas 
kārtības ieviešana ir laba pārvaldības prakse, kas ir būtiski arī attiecīgās dalībvalsts un ES 
tēlam. Vairākumā konsulātu, iespējams, tāda jau ir, bet referents vēlas, lai tas tiktu paredzēts 
Kodeksā. Turklāt pienācīgi organizēta sūdzību iesniegšanas kārtība varētu samazināt oficiālo 
pārsūdzību skaitu, kas konsulātiem rada papildu darba slodzi un bieži tiek iesniegtas tikai 
nepilnīgas izpratnes dēļ par kādu procedūras aspektu.

Tāpēc ir turpmāk jāuzlabo arī informācijas sniegšana vīzu pieteikumu iesniedzējiem un 
sabiedrībai. Referents ierosina papildināt to jautājumu sarakstu, par ko informē sabiedrību un 
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pieteikumu iesniedzējus. Referents arī ierosina Šengenas vīzu tīmekļa vietni, kuras izveidi jau 
ilgi ir pieprasījis Parlaments, nodrošināt vismaz ANO oficiālajās valodās, jo, iespējams, 
daudziem vīzu pieteikumu iesniedzējiem tās būs visnoderīgākās (45. pants).

Attiecībā uz konsulārā darba organizāciju bažas jo īpaši rada sadarbība ar ārpakalpojumu 
sniedzējiem. Referents atzīst, ka dalībvalstu iestāžu budžets ir ierobežots, un redz 
priekšrocības, kuras sniedz sadarbība ar ārpakalpojumu sniedzējiem. Vienlaikus jānorāda, ka 
ārpakalpojumu sniedzējiem piešķirtie uzdevumi ir publiski uzdevumi, tāpēc lēmums par 
sadarbību ar ārpakalpojumu sniedzēju būtu jāpieņem tikai tad, kad ir skaidrs, ka alternatīvi 
risinājumi nav iespējami. Ārpakalpojumu izmantošanai nevajadzētu automātiski būt pirmajai 
izvēlei. Tāpēc referents ierosina pārrakstīt 38. pantu un paredzēt tajā, kā novērtēt to, vai 
ārpakalpojumu sniedzēja piesaiste ir pamatota. Vienlaikus ir jāstiprina ārpakalpojumu 
sniedzēju uzraudzība, un Komisija ir labāk jāinformē par sadarbību ar ārpakalpojumu 
sniedzējiem, lai tā varētu pareizi novērtēt tiesību normu faktisko īstenošanu, kas pašlaik ir 
grūts vai pat neizpildāms uzdevums (41. panta 12. punkts).

Ir jāsaglabā virzība uz ilgtermiņa mērķi, respektīvi, to, lai Šengenas vīzas jebkurā trešajā 
valstī apstrādātu vienā iestāde, kurai līdzekļus nodrošina visas dalībvalstis un ES. Pašreizējā 
situācija bieži ir absurda, ja ievērojamas pūles visos līmeņos tiek patērētas „atbildīgās 
dalībvalsts” koncepcijas reglamentēšanai un pārvaldībai. Ir jāveic visas darbības, kas 
palīdzētu sasniegt minēto ilgtermiņa mērķi. Tāpēc referents atbalsta priekšlikumus par tā 
dēvēto obligāto pārstāvību, bet ierosina pievienot arī uz attālumu pamatotu kritēriju, lai vēl 
vairāk samazinātu slogu pieteikuma iesniedzējiem. Turklāt būtu jāsaglabā pašlaik fakultatīvie 
dalībvalstu sadarbības veidi (kopīgas atrašanās vietas un kopīgi pieteikumu pieņemšanas 
centri), jo atteikšanās no tām būtu nepareizs signāls. Turklāt referents ierosina ievietot jaunu 
pantu par „Šengenas vīzu centriem” — ideju, ko Komisija piemin vienā no apsvērumiem, bet 
nekādi neizvērš citur.

Attiecībā uz institucionāliem jautājumiem referents vēlas norādīt uz Komisijas priekšlikumu 
svītrot vairākus Kodeksa pašreizējos pielikumus un noteikumus, kas pašlaik ir paredzēti šajos 
pielikumos, pieņemt vēlāk ar īstenošanas aktiem. Referents uzskata, ka šī pieeja nav 
pieņemama, jo tā samazinātu likumdevēja nozīmi. 

Cits aspekts, kas rada bažas, ir rokasgrāmata jeb konsulārajiem darbiniekiem paredzētie 
„praktiskie norādījumi”, kuri pēc Komisijas ieskatiem un pašreizējās prakses būtu jāpieņem ar 
īstenošanas aktiem. Tā dēvētās „praktiskās rokasgrāmatas” ir kļuvušas par daudzu 
robežšķērsošanu un vīzas reglamentējošo tiesību aktu (Robežu kodekss, Eurosur) standarta 
elementu, bet tās tiek pieņemtas dažādās juridiskās formās (ieteikumi, lēmumi). Tiem piemīt 
objektīvs risks „pārrakstīt tiesību aktus”, pievienojot pamata tiesību aktiem jaunus elementus 
vai samazinot šo tiesību aktu nozīmīgumu kā vienīgais vietējo konsulāro darbinieku rīcībā 
esošais dokuments. Ņemot vērā to, ka arī pašreizējā rokasgrāmata pievieno Kodeksam jaunus 
elementus un paredz atkāpes no tā, no juridiskās noteiktības viedokļa un praktisku apsvērumu 
dēļ — jo konsulārajiem darbiniekiem tomēr vajadzētu kopīgus un saskaņotus „praktiskos 
norādījumus” — vislabāk būtu pieņemt šos norādījumus kā Vīzu kodeksu papildinošu 
deleģēto aktu.


