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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės 
Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo 
turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus
(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0745),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 77 
straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-
0483/2018),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-
0000/2018),

1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Šis Komisijos pasiūlymas yra teisėkūros priemonių, būtinų siekiant pritaikyti Sąjungos teisę 
prie „Brexit’o“, dalis. Juo siekiama išaiškinti Jungtinės Karalystės piliečių padėtį, kai jiems
nustoja galioti Sąjungos vizų politikos teisės aktai.

Šiuo metu Jungtinės Karalystės piliečiai, būdami Sąjungos piliečiais, turi teisę atvykti į bet 
kurią kitą valstybę be atvykimo vizos ar lygiaverčio formalumo. JK pasitraukus iš Sąjungos 
jie pagal ES teisės aktus taps trečiųjų šalių piliečiais. Todėl reikės nustatyti, ar jiems kertant 
valstybių narių išorės sienas bus taikomas vizos reikalavimas, ar ne. 

ES vizų acquis Reglamento (EB) No 539/20011 I priede išvardytos šalys, kurių piliečiams 
taikomas vizos reikalavimas, o II priede išvardytos šalys, kurių piliečiams toks reikalavimas 
netaikomas. Reglamente taip pat nustatyti kriterijai, pagal kuriuos sprendžiama, ar įrašyti šalį 
į I ar į II priedą. Teisėkūros institucijos turi priimti tokį sprendimą ir iš dalies pakeisti 
reglamentą.

Kaip nurodyta pasiūlymo aiškinamojoje dalyje, Komisija įvertino JK padėtį reglamente 
nustatytų kriterijų atžvilgiu (tokie kriterijai susiję „inter alia, su neteisėta imigracija, viešąja 
tvarka ir saugumu, ekonomine nauda, visų pirma turizmu ir užsienio prekyba, taip pat su 
Sąjungos užsienio ryšiais su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, ypač atsižvelgiant į žmogaus 
teises ir pagrindines laisves, taip pat į poveikį regionų suderinamumui ir abipusiškumui“). 
Komisija padarė išvadą, kad Jungtinės Karalystės piliečiams, turintiems Britanijos piliečio 
statusą, neturėtų būti taikomas vizos reikalavimas, kai jie į Sąjungą vyksta trumpalaikiam 
buvimui.

Taigi Komisija siūlo Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Britanijos piliečio statusą turinčiais 
asmenimis, įtraukti į II priedą, t. y. trečiųjų šalių, kurių piliečiams taikomas bevizis režimas, 
sąrašą. Ji taip pat siūlo du kitus būtinus techninius pakeitimus, kad reglamento tekste būtų 
teisingai atspindėta nauja teisinė padėtis.

Pasiūlymo 2 straipsnyje primenama, kad jei JK nustatytų vizos reikalavimą bent vienos 
valstybės narės piliečiams, turėtų būti taikomas Reglamente (EB) Nr. 539/2001 nustatytas 
abipusiškumo mechanizmas.

Be to, 3 straipsnyje nustatyta, kad šis reglamentas įsigalioja 2019 m. kovo 30 d. ir taikomas 
nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikoma Sąjungos 
teisė.

Pranešėjo pozicija

                                               
1 Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 ką tik buvo kodifikuojamas ir jį pakeitė 2018 m. lapkričio 14 d. Reglamentas 
(ES) 2018/1806, kuris įsigalioja 2018 m. gruodžio 18 d. Teisės aktų tekstų nuorodos bus tikslinamos.
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Pranešėjas mano, kad Komisija teisingai įvertino kriterijus, kuriais turėtų būti vadovaujamasi 
priimant sprendimą šiuo klausimu. Šiuo metu vienintelis priimtinas sprendimas – netaikyti JK 
piliečiams vizos reikalavimo. 

Taigi pranešėjas siūlo priimti Komisijos pasiūlymą be jokių pakeitimų.
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