
Europos Parlamentas
2014-2019

PRIIMTI TEKSTAI

P8_TA(2018)0307

Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ***I
2018 m. liepos 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių 
informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 515/2014, (ES) 2016/399 ir (ES) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 
2016/0357A(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2016)0731),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 
77 straipsnio 2 dalies b ir d punktus ir į 87 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos 
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0466/2016),

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

– atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 14 d. Pirmininkų sueigos sprendimą leisti Piliečių 
laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui padalyti pirmiau nurodytą Komisijos 
pasiūlymą į dvi dalis ir juo remiantis parengti du atskirus teisėkūros pranešimus,

– atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. balandžio 25 d. laišku Tarybos 
atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Užsienio reikalų komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones (A8-0322/2017),

1 OL C 246, 2017 7 28, p. 28.



1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. pritaria Parlamento ir Tarybos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3. 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;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.



P8_TC1-COD(2016)0357A
Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. liepos 5 d. per pirmąjį svarstymą, 
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/..., kuriuo 
sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies 
keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 
2016/1624 ir (ES) 2017/2226

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 
teisės aktą, Reglamentą (ES) 2018/1240.)



TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento ir Tarybos bendras pareiškimas

ETIAS informacinės sistemos, ETIAS centrinio padalinio ir ETIAS nacionalinių padalinių 

veikimo ir techninės priežiūros išlaidos bus visos dengiamos iš pajamų, gautų iš mokesčių. 

Todėl prireikus mokestis turėtų būti koreguojamas atsižvelgiant į išlaidas. Jos apima ES 

valstybių narių ir Šengeno asocijuotųjų šalių patirtas išlaidas šiuo atžvilgiu, laikantis ETIAS 

reglamento nuostatų. Išlaidos, patirtos dėl ETIAS informacinės sistemos kūrimo, esamos 

nacionalinės sienų infrastruktūros integravimo ir prijungimo prie vienodos nacionalinės 

sąsajos, taip pat vienodos nacionalinės sąsajos prieglobos ir ETIAS centrinio padalinio bei 

ETIAS nacionalinių padalinių kūrimo, įskaitant ES valstybių narių ir Šengeno asocijuotųjų 

šalių patirtas išlaidas, apmokamos iš Vidaus saugumo fondo (sienų ir vizų priemonė) ir 

atitinkamai jį pakeisiančios (-ių) priemonės (-ių).

Taigi į šias išlaidas neturėtų būti atsižvelgiama apskaičiuojant Šengeno asocijuotųjų šalių 

įnašą į ETIAS pagal atitinkamą asociacijos susitarimą ir atitinkamus konkrečius susitarimus 

dėl Šengeno asocijuotųjų šalių dalyvavimo agentūrų veikloje. Visų pirma į tai reikia 

atsižvelgti vykdant derybas dėl Vidaus saugumo fondą (sienų ir vizų priemonė) pakeisiančios 

(-ių) priemonės (-ių) ir konkrečių susitarimų dėl Šengeno asocijuotųjų šalių dalyvavimo šioje 

priemonėje (-ėse).

Europos Parlamentas ir Taryba ragina Komisiją priėmus reglamentą nedelsiant pateikti 

pasiūlymą dėl konkrečių susitarimų, numatytų šio reglamento 95 straipsnyje.


