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Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

4.12.2007 PE398.473v01-00

GROZĪJUMI Nr. 23-28

Ziņojuma projekts (PE398.473v01-00)
Michael Cashman
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko ievieš vienkāršotu režīmu 
personu kontrolei pie ārējām robežām, pamatojoties uz to, ka tranzītam caur to attiecīgajām 
teritorijām Bulgārija, Čehijas Republika, Kipra, Ungārija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, 
Slovēnija un Slovākija dažus dokumentus vienpusēji atzīst par līdzvērtīgiem savām attiecīgās 
valsts vīzām 

Lēmuma priekšlikums (COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 23
3. apsvērums

(3) Tādēļ Bulgārijai un Rumānijai ir jāizdod 
attiecīgās valsts vīzas ieceļošanai vai 
tranzītam, šķērsojot to teritoriju, trešo valstu 
pilsoņiem, kam ir tādas dalībvalsts izdota 
vienotā vai ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās 
atļauja, kura pilnībā īsteno Šengenas acquis, 
vai līdzvērtīgs dokuments, kuru izdevušas
dalībvalstis, kas vēl pilnībā neīsteno 
Šengenas acquis.

(3) Tādēļ Bulgārijai un Rumānijai ir jāizdod 
attiecīgās valsts vīzas ieceļošanai vai 
tranzītam, šķērsojot to teritoriju, trešo valstu 
pilsoņiem, kam ir tādas dalībvalsts izdota 
vienotā vai ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās 
atļauja, kura pilnībā īsteno Šengenas acquis, 
vai līdzvērtīgs dokuments, kuru izdevusi
dalībvalsts, kas vēl pilnībā neīsteno 
Šengenas acquis (Kipra).

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums aizstāj ziņojuma projektā iekļauto 2. grozījumu. Šī procedūra attieksies tikai uz 
Kipru.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 24
4. panta 1.a punkts (jauns)

Turklāt Kipra var par līdzvērtīgām tās 
valsts vīzām tranzīta vajadzībām atzīt 
Bulgārijas un Rumānijas izdotās īstermiņa 
vīzas, ilgtermiņa vīzas un uzturēšanās 
atļaujas, kas noteiktas pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj ziņojuma projektā iekļauto 17. grozījumu; ir pievienota atsauce uz 
pielikumu.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 25
8. panta 2. daļa

To piemēro līdz dienai, ko nosaka Padomes 
lēmumā, kuru pieņem atbilstoši 2005. gada 
Pievienošanās akta 4. panta 2. punktam.

To piemēro Bulgārijai, Kiprai un 
Rumānijai līdz dienai, kuru nosaka attiecīgi
Padomes lēmumi, ko pieņem atbilstoši 
2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 
2. punktam un 2005. gada Pievienošanās 
akta 4. panta 2. punktam, un sākot ar kuru 
uz attiecīgo dalībvalsti attiecas visi 
Šengenas acquis noteikumi saistībā ar 
kopējo vīzu politiku un to trešo valstu 
pilsoņu pārvietošanos, kas dalībvalstu 
teritorijā uzturas legāli.
Pēc datuma, ko dalībvalstij nosaka ar 
attiecīgu Padomes lēmumu, attiecīgā 
dalībvalsts derīguma termiņa laikā līdz 
pēdējai dienai sestajā mēnesī pēc šī datuma 
tranzīta vajadzībām savā teritorijā atzīst 
valsts īstermiņa vīzas, kas izdotas pirms šī 
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datuma, ja vien dalībvalsts ir informējusi 
Komisiju atbilstoši 7. pantam. Šā perioda 
laikā piemēro šajā lēmuma noteiktos 
nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Skatīt ziņojuma projektā iekļauto 1. grozījumu. Šis grozījums aizstāj ziņojuma projektā 
iekļauto 21. grozījumu. Šengenas acquis pilnīgai piemērošanai ar Padomes lēmumu tika 
ieviests pārejas posms, un tas būtu jāparedz arī šeit brīdim, kad Šengenas zonai pievienosies 
Bulgārija, Kipra un Rumānija.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 26
Pielikums

Bulgārijas izdoto dokumentu saraksts, vīzas

1. Виза за летищен транзит (виза вид 
"А") – lidostas tranzīta vīza (A kategorijas 
vīza)
2. Виза за летищен транзит (виза вид 
"B") – tranzīta vīzas (B kategorijas vīza)

1. Виза за летищен транзит (виза вид 
"B") – tranzīta vīza (B kategorijas vīza) 

– Еднократна транзитна виза –
vienreizējas ieceļošanas tranzīta vīza
– Двукратна транзитна виза –
divreizējas ieceļošanas tranzīta vīza
– Многократна транзитна виза –
daudzkārtējas ieceļošanas tranzīta vīza
3. Визи за краткосрочно пребиваване 
(виза вид "C") – īstermiņa vīzas (C 
kategorijas vīza)

2. Визи за краткосрочно пребиваване 
(виза вид "C") – īstermiņa vīza (C 
kategorijas vīza) 

– Еднократна входна виза – vienreizējas 
ieceļošanas vīza
– Многократна входна виза –
daudzkārtējas ieceļošanas vīza
4. Виза за дългосрочно пребиваване (виза 
вид "D") – ilgtermiņa vīza (D kategorijas 
vīza)

3. Виза за дългосрочно пребиваване (виза 
вид "D") – ilgtermiņa vīza (D kategorijas 
vīza)

Or. en
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Pamatojums

Bulgārijas delegācija lūdza Padomi ieviest šo labojumu, jo A kategorijas vīzas nevajadzēja 
iekļaut sarakstā, ņemot vērā, ka tās nedod atļauju iebraukt Bulgārijas teritorijā un tās nevar 
izmantot tranzīta vajadzībām.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 27
Pielikums

Bulgārijas izdoto dokumentu saraksts, uzturēšanās atļaujas, 3. un 4. punkts

3. Карта на бежанец – uzturēšanās 
atļauja bēgļiem

3. Удостоверение за завръщане в 
Република България на чужденец –
izceļošanas dokuments, kas ļauj trešo 
valstu pilsoņiem atgriezties Bulgārijas 
Republikā 

4. Удостоверение за пътуване зад 
граница на чужденец с хуманитарен 
статут – uzturēšanās atļauja trešo valstu 
pilsoņiem, kam Bulgārijas Republika 
piešķīrusi humanitāras aizsardzības statusu

Or. en

Pamatojums

Bulgārijas delegācija lūdza Padomi ieviest šo labojumu, jo 3. un 4. punkts ir jāsvītro, ņemot 
vērā, ka atbilstoši Kopienas tiesību aktam (Regula Nr. 1932/2006) uz šīm kategorijām vīzu 
režīms neattiecas.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 28
Pielikums

Rumānijas izdoto dokumentu saraksts, vīzas

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B
(tranzīta vīza, ko apzīmē ar simbolu B)
– viză de scurtă şedere, identificată prin 
simbolul (īstermiņa vīza, ko apzīmē ar 
simbolu C)

– viză de lungă şedere, identificată prin unul 
dintre următoarele simboluri, în funcţie de 
activitatea pe care urmează să o desfăşoare 

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B
(tranzīta vīza, ko apzīmē ar simbolu B)
– viză de scurtă şedere, identificată prin 
simbolul (īstermiņa vīza, ko apzīmē ar 
simbolu C)

– viză de lungă şedere, identificată prin unul 
dintre următoarele simboluri, în funcţie de 
activitatea pe care urmează să o desfăşoare 
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în România străinul căruia i-a fost 
acordată:
(i) desfăşurarea de activităţi economice, 
identificată prin simbolul D/AE
(ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, 
identificată prin simbolul D/AP
(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, 
identificată prin simbolul D/AC
(iv) angajare în munca, identificată prin 
simbolul D/AM
(v) studii, identificată prin simbolul D/SD
(vi) reîntregirea familiei, identificată prin 
simbolul D/VF

în România străinul căruia i-a fost 
acordată:
(i) desfăşurarea de activităţi economice, 
identificată prin simbolul D/AE
(ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, 
identificată prin simbolul D/AP
(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, 
identificată prin simbolul D/AC
(iv) angajare în munca, identificată prin 
simbolul D/AM
(v) studii, identificată prin simbolul D/SD
(vi) reîntregirea familiei, identificată prin 
simbolul D/VF

(vii) intrarea în România a străinilor 
căsătoriţi cu cetăţeni români, identificată 
prin simbolul D/CR

(vii) activităţi de cercetare ştiinţifică, 
identificată prin simbolul D/CS

(viii) activităţi religioase sau umanitare, 
identificată prin simbolul D/RU

(viii) activităţi religioase sau umanitare, 
identificată prin simbolul D/RU

(ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, 
identificată prin simbolul DS

(ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, 
identificată prin simbolul DS

(x) alte scopuri, identificată prin simbolul 
D/AS

(x) alte scopuri, identificată prin simbolul 
D/AS

(ilgtermiņa vīza, ko apzīmē ar vienu no 
šādiem simboliem atbilstoši tām darbībām, 
kuras Rumānijā veic ārvalstnieks, kam tiek 
izdota vīza:

(i) saimnieciskas darbības, ko apzīmē ar 
simbolu D/AE

(ii) profesionālas darbības, ko apzīmē ar 
simbolu D/AP

(iii) komercdarbības, ko apzīmē ar simbolu 
D/AC

(iv) nodarbinātība, ko apzīmē ar simbolu 
D/AM

(v) mācības augstskolā, ko apzīmē ar 
simbolu D/SD

(vi) ģimenes atkalapvienošanās, ko apzīmē 
ar simbolu D/VF

(ilgtermiņa vīza, ko apzīmē ar vienu no 
šādiem simboliem atbilstoši tām darbībām, 
kuras Rumānijā veic ārvalstnieks, kam tiek 
izdota vīza:

(i) saimnieciskas darbības, ko apzīmē ar 
simbolu D/AE

(ii) profesionālas darbības, ko apzīmē ar 
simbolu D/AP

(iii) komercdarbības, ko apzīmē ar simbolu 
D/AC

(iv) nodarbinātība, ko apzīmē ar simbolu 
D/AM

(v) mācības augstskolā, ko apzīmē ar 
simbolu D/SD

(vi) ģimenes atkalapvienošanās, ko apzīmē 
ar simbolu D/VF

vii) ieceļojot Rumānijas teritorijā 
ārvalstniekiem, kas ir precējušies ar 
Rumānijas pilsoņiem, ko apzīmē ar simbolu 

(ii) zinātniskās pētniecības darbības, ko 
apzīmē ar simbolu D/CS
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D/CR
(viii) reliģiskas vai humanitāras darbības, ko 
apzīmē ar simbolu D/RU

(viii) reliģiskas vai humanitāras darbības, ko 
apzīmē ar simbolu D/RU

(ix) diplomātiskā vīza un dienesta vīza, ko 
apzīmē ar simbolu DS

(ix) diplomātiskā vīza un dienesta vīza, ko 
apzīmē ar simbolu DS

(x) citas vajadzības, ko apzīmē ar simbolu 
D/AS)

(x) citas vajadzības, ko apzīmē ar simbolu 
D/AS)

Or. en

Pamatojums

Bulgārijas delegācija lūdza Padomi ieviest šo labojumu, ņemot vērā izmaiņas tās valsts 
tiesību aktos.
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