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Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 4., 18. un 19. pantu,

– ņemot vērā Konvenciju par bēgļa statusu, kas parakstīta Ženēvā 1951. gada 28. jūlijā, 
un tās 1967. gada protokolu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)1,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālo paktu par drošu, sakārtotu un 
atbilstīgu migrāciju un Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālo paktu par bēgļiem, 
kuru pieņēma pēc Ņujorkas Deklarācijas par bēgļiem un migrantiem, ko savukārt 
2016. gada 19. septembrī vienbalsīgi pieņēma Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā 
asambleja,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta sagatavoto Eiropas pievienotās vērtības 
novērtējumu attiecībā uz humanitārajām vīzām,

– ņemot vērā Reglamenta 46. un 52. pantu;

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0423/2018),

A. tā kā, neraugoties uz vairākkārtējiem paziņojumiem un pieprasījumiem sniegt drošas un 
likumīgas iespējas iekļūt Eiropas teritorijā personām, kas vēlas iegūt starptautisko 
aizsardzību, pašlaik Savienības līmenī aizsargātas ieceļošanas procedūras (AIP) 
saskaņotas nav un nav pieņemts Savienības līmeņa tiesiskais regulējums attiecībā uz 
humanitārajām vīzām, t. i., vīzām, kuras izsniedz, lai būtu iespējams nokļūt dalībvalstu 
teritorijā nolūkā lūgt starptautisko aizsardzību;

1 OV L 243, 15.9.2009., 1. lpp.



B. tā kā saskaņā ar Tiesas 2017. gada 7. marta spriedumu lietā C-683/161 X un X pret État 
belge dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesībām nav pienākuma piešķirt humanitārās 
vīzas personām, kuras vēlas ieceļot to teritorijā, lai pieprasītu patvērumu, taču tām ir 
tiesības to darīt, pamatojoties uz savām tiesībām; tā kā šajā spriedumā interpretētas 
pastāvošas Savienības tiesības, kas var tikt mainītas;

C. tā kā vairākām dalībvalstīm patlaban ir vai agrāk ir bijušas savas sistēmas, kā izsniegt 
humanitārās vīzas vai uzturēšanās atļaujas nolūkā garantēt aizsargātu iebraukšanu to 
teritorijā cilvēkiem, kurām tā ir vajadzīga;

D. tā kā to personu skaits, kas tiek uzņemtas, izmantojot valsts ieceļošanas procedūras 
humanitārās aizsardzības nolūkiem vai pārmitināšanu, salīdzinājumā ar vispārējām 
vajadzībām joprojām ir mazs un dalībvalstu starpā pastāv ievērojamas atšķirības; tā kā 
humanitārās aizsardzības un pārmitināšanas nolūkam paredzēto dalībvalstu ieceļošanas 
procedūru tvērums ir noteikts šauri un pārmitināšanas gadījumā ir cieši saistīts ar 
neaizsargātības kritēriju un bēgļu reģistrāciju Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā 
komisāra bēgļu jautājumos birojā;

E. tā kā tādēļ aptuveni 90 % personu, kam piešķirta starptautiskā aizsardzība, ir nonākuši 
Savienībā neatbilstīgi, kā rezultātā viņi, vēl nebūdami sasnieguši dalībvalstu ārējās 
robežas, jau tiek uztverti caur stereotipu prizmu;

F. tā kā sievietes, kas ceļo vienas vai kopā ar bērniem, sievietes, kas vada mājsaimniecību, 
grūtnieces un ar krūti barojošas sievietes, cilvēki ar invaliditāti, pusaudzes un vecāka 
gadagājuma sievietes ir to cilvēku vidū, kas ir īpaši neaizsargāti migrācijas ceļos uz 
Eiropu un kam īpaši lielā mērā draud dzimumbalstīta vardarbība, piemēram, izvarošana, 
vardarbība, cilvēku tirdzniecība un kontrabanda seksuālās izmantošanas un 
ekonomiskās ekspluatācijas nolūkos; tā kā sievietes un meitenes migrācijas maršrutos 
uz Savienību parasti ir mazāk aizsargātas pret visiem ekspluatācijas veidiem, tostarp 
darba ekspluatāciju un seksuālo izmantošanu, un bieži vien tiek spiestas stāties 
dzimumattiecībās, lai varētu turpināt ceļu; 

G. tā kā šīs politikas humānās sekas ir vismaz 30 000 nāves gadījumu, kas ir reģistrēti uz 
Savienības robežām kopš 2000. gada; tā kā ir steidzami nepieciešams Savienības 
tiesiskais regulējums kā viens no līdzekļiem, kā risināt nepieņemamo nāves gadījumu 
situāciju Vidusjūrā un uz migrācijas ceļiem uz Savienību, patiešām novērst cilvēku 
kontrabandu, cilvēku tirdzniecības, darbaspēka ekspluatācijas un vardarbības risku, 
pārvaldīt sakārtotu ierašanos, cieņpilnu uzņemšanu un taisnīgu patvēruma pieprasījumu 
izskatīšanu un optimizēt dalībvalstu un Savienības budžetu, ar ko finansē patvēruma 
procedūras, robežkontroli un meklēšanas un glābšanas operācijas, kā arī panākt 
saskanīgu praksi Savienības patvēruma acquis piemērošanā;

H. tā kā Parlaments noteikumus ar šādu mērķi ir mēģinājis iekļaut savos grozījumos 
Regulā (EK) Nr. 810/2009;

I. tā kā gan Padome, gan Komisija ir noraidījusi šos grozījumus, cita starpā atsaucoties uz 
to, ka šādi noteikumi nebūtu jāiekļauj Regulā (EK) Nr. 810/2009, ņemot vērā tā 
darbības jomu, kas ietver tikai īstermiņa vīzas;

1 Tiesas 2017. gada 7. marta spriedums, X un X pret État belge, C-638/16, 
ECLI:EU:C:2017:173.



J. tā kā Parlaments, saskaroties ar Komisijas bezdarbību, ir attiecīgi pieņēmis lēmumu 
sagatavot šo rezolūciju par humanitārajām vīzām;

K. tā kā tika veikts intensīvs darbs, tostarp iesaistot ekspertus, lai izstrādātu ieteikumus, kas 
ir pievienoti šai rezolūcijai,

1. pieprasa, lai Komisija līdz 2019. gada 31. martam, pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu, iesniedz priekšlikumu 
regulai, ar ko izveido Eiropas humanitāro vīzu, saskaņā ar pielikumā ietvertajiem 
ieteikumiem;

2. uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izsniegt Eiropas humanitāro vīzu 
personām, kuras vēlas saņemt starptautisko aizsardzību, lai ļautu šīm personām ieceļot 
vīzas izsniedzējas dalībvalsts teritorijā tikai un vienīgi nolūkā tajā paust starptautiskās 
aizsardzības pieteikumu;

3. uzskata, ka Eiropas humanitārajām vīzām būtu jāpapildina, nevis jāaizstāj dalībvalstīs 
humanitārās aizsardzības nolūkā pastāvošās ieceļošanas procedūras, pārmitināšanas 
procedūras un pēkšņie pieteikumi, kurus iesniedz saskaņā ar starptautiskajām bēgļu 
tiesībām, un ka lēmumam izsniegt Eiropas humanitārās vīzas būtu jāpaliek tikai un 
vienīgi dalībvalstu ziņā;

4. uzskata, ka neviena Eiropas humanitāro vīzu iniciatīva nedrīkstētu skart citas migrācijas 
politikas iniciatīvas, arī ne tās, kuru mērķis ir novērst migrācijas pamatcēloņus; 

5. uzsver, ka steidzami ir vajadzīgas drošas un likumīgas iespējas ieceļot Savienībā, no 
kurām viena varētu būt arī Eiropas humanitārā vīza, kas ir sevišķi svarīgi, raugoties arī 
no dzimumperspektīvas, jo sievietes ir īpaši neaizsargātas un tāpēc vairāk pakļautas 
seksuālai un dzimumbalstītai vardarbībai ceļā un uzņemšanas centros; uzsver, ka bieži 
vien neaizsargātās ekonomiskās situācijas un citu veidu atkarības dēļ sievietēm un 
meitenēm trešās valstīs ir vēl mazāk iespēju droši meklēt patvērumu nekā vīriešiem;

6. uzskata, ka daļa no pieprasītā priekšlikuma finansiālajām izmaksām būtu jāsedz no 
Savienības vispārējā budžeta, tādējādi praksē apliecinot solidaritātes principu un 
taisnīgu atbildības, tostarp finansiālo izmaksu, dalīšanu starp dalībvalstīm saskaņā ar 
LESD 80. pantu;

7. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un pielikumā izklāstītos ieteikumus nosūtīt 
Komisijai un Padomei, kā arī dalībvalstu parlamentiem, Eiropas Savienības Tiesai, 
Eiropas Ārējās darbības dienestam, Eiropas Patvēruma atbalsta birojam, Eiropas 
Robežu un krasta apsardzes aģentūrai, Eiropas Savienības Aģentūrai tiesībaizsardzības 
sadarbībai un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai.



PIELIKUMS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMAM 
IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA SATURU

Eiropas Parlaments uzskata, ka pieņemamajam tiesību aktam:

1. PIEŅEMAMĀ INSTRUMENTA VEIDS UN NOSAUKUMS

– vajadzētu būt atsevišķam tiesību aktam, kas pieņemams regulas veidā ar nosaukumu 
“Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko izveido Eiropas humanitāro vīzu”;

2. JURIDISKAIS PAMATS

– par juridisko pamatu būtu jāizmanto Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
77. panta 2. punkta a) apakšpunkts;

3. PAMATOJUMS

– vajadzētu būt pamatotam ar: 

– pašreizējo regulējuma iztrūkumu Savienības tiesībās, kas papildus tam, ka 
neaizsargātiem bēgļiem piemēro pārmitināšanas procedūrām, ne vīzu, ne robežu, 
ne patvēruma acquis neparedz īpašas procedūras attiecībā uz tādu personu 
uzņemšanu dalībvalstu teritorijā, kuras vēlas saņemt aizsardzību, un tādēļ 
aptuveni 90 % personu, kas vēlāk tiek atzītas par bēgļiem un alternatīvās 
aizsardzības saņēmējām, dalībvalstu teritoriju sasniedz neatbilstīgi1, nereti 
izmantojot dzīvībai bīstamus ceļus, 

– sadrumstalotības risku, kas rodas, dalībvalstīm aizvien aktīvāk izstrādājot pašām 
savas humanitāras uzņemšanas programmas un procedūras, kuras ir pretrunā 
LESD 78. panta 1. punkta vispārīgajam mērķim izstrādāt kopīgu patvēruma un 
alternatīvās un pagaidu aizsardzības politiku, un kas arī rada risku, ka šīs 
atšķirīgās shēmas neļaus vienoti piemērot kopīgos noteikumus par trešo valstu 
valstspiederīgo ieceļošanu dalībvalstu teritorijā, kuri noteikti Eiropas Parlamenta 
un Padomes regulās (EK) Nr. 810/20092 un (ES) 2016/3993, 

– ar status quo saistītajām augstajām izmaksām — gan cilvēku dzīvību, gan 
sociālajā, ekonomiskajā un budžeta ziņā — attiecīgajiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem (maksa kontrabandistiem, cilvēku tirdzniecības un 
ekspluatācijas risks, vajāšanas risks, nāves un ļaunprātīgas izturēšanās risks utt.) 

1 HEIN / DONATO (CIR), 2012, “Exploring avenues for protected entry in Europe”, 
17. lpp.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 810/2009, ar ko 
izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (OV L 243, 15.9.2009., 1. lpp.). 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regula (ES) 2016/399 par 
Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār 
robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV L 77, 23.3.2016., 1. lpp.).



un dalībvalstīm un Savienībai (lielāks budžets meklēšanai un glābšanai, tostarp 
privātiem pārvadājumiem, robežaizsardzībai, sadarbībai ar trešām valstīm, 
patvēruma procedūrām un iespējamai atgriešanai noraidītu starptautiskās 
aizsardzības pieteikumu gadījumā, kā arī cīņai pret organizēto noziedzību, cilvēku 
tirdzniecību un kontrabandu utt.); 

– Savienības rīcības pievienoto vērtību, ko dotu nodrošinātā atbilstība Savienības 
vērtībām, tostarp pamattiesībām, dalībvalstu savstarpēja uzticēšanās un patvēruma 
meklētāju uzticēšanas sistēmai, tiesiskā drošība, prognozējamība un vienāda 
noteikumu piemērošana un īstenošana, apjomradītu ietaupījumu gūšana un 
iepriekš minēto status quo izmaksu samazināšana;

– būtu jāatgādina, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/32/ES1 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 604/20132 ir piemērojamas tikai dalībvalstu 
teritorijā, bet pašlaik trūkst likumīgu ceļu, kā patvēruma meklētājiem to sasniegt;

– būtu jāatgādina, ka pēc patvēruma pieteikuma iesniegšanas dalībvalstī piemērojami 
Savienības kopējās Eiropas patvēruma sistēmas noteikumi;

– būtu jāuzsver, ka Eiropas humanitārās vīzas pieteikuma noraidījums nekādā ziņā 
neietekmē tiesības pieprasīt patvērumu Savienībā un neliedz pieteikuma iesniedzējam 
tiesības izmantot citas pieejamās aizsardzības sistēmas;

4. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

– par mērķi būtu jāizvirza paredzēt noteikumus par procedūrām un nosacījumiem, saskaņā 
ar kuriem dalībvalsts personām, kuras vēlas saņemt starptautisko aizsardzību, var 
izsniegt Eiropas humanitāro vīzu, lai ļautu šīm personām ieceļot vīzas izsniedzējas 
dalībvalsts teritorijā tikai un vienīgi nolūkā tajā paust starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu;

– būtu jāaptver trešo valstu valstspiederīgie, kuriem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, 
ir jābūt vīzai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 539/20013 un kuriem ir acīmredzami 
pamatoti iemesli atsaukties uz saskaršanos ar vajāšanu vai uz tās risku, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/95/ES4, bet kuriem vēl nav sākts 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/32/ES par 
kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai 
(OV L 180, 29.6.2013., 60. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 604/2013, ar ko 
paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās 
valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 180, 29.6.2013., 31. lpp.).

3 Padomes 2001. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu 
sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to 
trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (OV L 81, 21.3.2001., 
1. lpp.).

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/95/ES 
par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā 
starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt 



pārmitināšanas process, kas noteikts valsts pārmitināšanas shēmās vai ierosinātajā 
regulā, ar ko izveido Savienības pārmitināšanas sistēmu un groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 516/20141, vai Direktīvā 2001/55/EK2;

– no darbības jomas būtu jāizslēdz ģimenes locekļi, kuru tiesības savlaicīgi pievienoties 
savai ģimenei dalībvalstī izriet no citiem Savienības vai valstu tiesību aktiem;

5. HUMANITĀRO VĪZU IZSNIEGŠANAS PROCEDŪRAS 

– būtu jāparedz, ka šādus vīzu pieteikumus var tieši iesniegt elektroniski vai rakstiski 
dalībvalsts konsulātā vai vēstniecībā;

– būtu jāparedz šādu vīzu pieteikumu praktiskā kārtība, tostarp pieteikuma veidlapas 
aizpildīšana, informācijas sniegšana par pieteikuma iesniedzēja identitāti, ietverot 
biometriskos identifikatorus, kā arī baiļu no vajāšanas vai smaga kaitējuma iemeslu 
norādīšana, ciktāl tie ir dokumentēti;

– būtu jāparedz, ka šādas vīzas pieteikuma iesniedzējs tiek uzaicināts uz interviju 
(vajadzības gadījumā nodrošinot tulka palīdzību), ko var veikt arī attālināti, izmantojot 
audio un video saziņas līdzekļus, kuri garantē atbilstīgu drošuma, drošības un 
konfidencialitātes līmeni;

– būtu jāparedz, ka iesniegtos dokumentus, arī attiecībā uz to autentiskumu, novērtē 
kompetenta, neatkarīga un objektīva iestāde, kam ir atbilstīgas zināšanas un 
specializētās zināšanas starptautiskās aizsardzības jautājumos;

– būtu jāparedz, ka šādu vīzu pieteikumus novērtē, balstoties uz pieteikuma iesniedzēja 
paziņojumiem un interviju, kā arī apliecinošiem dokumentiem, ja tādi ir, neveicot pilnu 
statusa noteikšanas procesu;

– būtu jāparedz, ka pirms šādas vīzas izsniegšanas katram pieteikuma iesniedzējam veic 
drošības pārbaudi, pilnībā atbilstoši piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem 
izskatot attiecīgo valsts un Eiropas datubāžu datus, lai pārliecinātos, ka viņš vai viņa 
neapdraud drošību; 

– būtu jāparedz, ka lēmumu par šādu vīzu pieteikumiem pieņem 15 kalendāro dienu laikā 
no pieteikuma iesniegšanas dienas;

– būtu jāparedz, ka lēmumu par pieteikumu paziņo pieteikuma iesniedzējam un ka tas ir 
personalizēts, rakstisks un pamatots;

– būtu jāparedz, ka trešās valsts valstspiederīgajam, kam šāda vīza ir atteikta, ir iespēja 

alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu 
(OV L 337, 20.12.2011., 9. lpp.).

1 2016/0225(COD). 
2 Padomes 2001. gada 20. jūlija Direktīva 2001/55/EK par obligātajiem standartiem, lai 

pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un 
par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un 
uzņemoties ar to saistītās sekas (OV L 212, 7.8.2001., 12. lpp.).



lēmumu pārsūdzēt, kā patlaban ir paredzēts īstermiņa vīzas atteikuma gadījumā vai 
ieceļošanas pie robežas atteikuma gadījumā;

6. HUMANITĀRĀS VĪZAS IZSNIEGŠANA

– būtu jāparedz, ka šādas vīzas izsniedz kopīgā uzlīmes veidolā un iekļauj vīzu 
informācijas sistēmā;

– būtu jāparedz, ka pēc humanitārās vīzas izsniegšanas tā ļauj vīzas turētājam ieceļot 
vīzas izsniedzējas dalībvalsts teritorijā tikai un vienīgi nolūkā tajā paust starptautiskās 
aizsardzības pieteikumu;

7. ADMINISTRATĪVĀ VADĪBA UN ORGANIZĀCIJA 

– būtu jāparedz, ka šādas vīzas pieteikumus novērtē pienācīgi apmācīti darbinieki; 

– būtu jāparedz, ka šādus darbiniekus var norīkot darbā vai nu vēstniecībās vai 
konsulātos, vai arī dalībvalstīs (tādā gadījumā pieteikumus nosūta elektroniski un 
intervijas veic attālināti);

– būtu jāparedz, ka konkrētus procesa aspektus, kas neietver gadījumu iepriekšēju atlasi, 
novērtēšanu vai lēmumu pieņemšanu, var īstenot ārpakalpojumu sniedzēji, un tas var 
ietvert informācijas sniegšanu, interviju laiku pārvaldību un biometrisko identifikatoru 
vākšanu;

– būtu jāparedz, ka ir jāievieš atbilstīgi pasākumi, kas nodrošinātu datu aizsardzību, datu 
drošību un saziņas konfidencialitāti;

– būtu jāparedz, ka dalībvalstis sadarbojas savstarpēji, ar Savienības aģentūrām, 
starptautiskajām organizācijām, valdības un nevalstiskajām organizācijām un citām 
attiecīgām ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu saskaņotu piemērošanu;

– būtu jāparedz, ka informācija par šādas vīzas piešķiršanas procedūrām un 
nosacījumiem, kā arī par starptautiskās aizsardzības saņemšanas nosacījumiem un 
procedūrām dalībvalstu teritorijā ir plaši pieejama, tostarp dalībvalstu vēstniecību un 
konsulātu tīmekļa vietnēs un ar Eiropas Ārējās darbības dienesta starpniecību;

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

– būtu jāparedz būtisks Integrētas robežu pārvaldības fonda finansiālais atbalsts 
dalībvalstīm akta īstenošanai;

– būtu jāparedz, ka dalībvalstij, kas izsniedz šādu humanitāro vīzu, jābūt pieejamai tādai 
pašai kompensācijai no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda līdzekļiem, kādu 
saņem dalībvalsts, kas uzņem bēgli Eiropas pārmitināšanas sistēmā;



9. CITU TIESĪBU AKTU GROZĪŠANA

– būtu jāparedz grozījumi:

– Regulā (EK) Nr. 810/2009, lai precizētu, ka uz personām, kuras vēlas saņemt 
starptautisko aizsardzību, attiecas Eiropas humanitārās vīzas izveides regulas 
noteikumi,

– Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 767/20081, lai Vīzu 
informācijas sistēmā varētu ievadīt Eiropas humanitārās vīzas pieteikumus,

– Regulā (ES) 2016/399, lai pielāgotu ieceļošanas nosacījumus personām, kuras 
saņēmušas Eiropas humanitāro vīzu,

– Integrētas robežu pārvaldības fondā, lai dalībvalstīm nodrošinātu finansējumu 
Eiropas humanitārās vīzas izveides regulas īstenošanai,

– 26. pantā Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu (1985. gada 14. jūnijs) 
starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās 
Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles 
atcelšanu pie kopīgām robežām2, un Padomes Direktīvā 2001/51/EK3, lai 
pārvadātājus, kas pārvadā trešo valstu valstspiederīgos, atbrīvotu no atbildības, 
pienākumiem un sankcijām gadījumos, kad attiecīgie trešo valstu valstspiederīgie 
paziņo, ka vēlas pieteikties uz starptautisko vai humanitāro aizsardzību dalībvalstu 
teritorijā.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 767/2008 par 
Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar 
īstermiņa vīzām (VIS regula) (OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.). 

2 OV L 239, 22.9.2000., 19. lpp. 
3 Padomes 2001. gada 28. jūnija Direktīva 2001/51/EK, ar kuru papildina 26. pantu 

Konvencijā, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas līgumu (OV L 187, 10.7.2001., 
45. lpp.).


