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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 
Nr. 896/2006/EK, ar ko ievieš vienkāršotu režīmu personu kontrolei uz ārējām robežām, 
kas balstīts uz dažu Šveices un Lihtenšteinas izdotu uzturēšanās atļauju vienpusēju 
atzīšanu dalībvalstīs tranzīta vajadzībām to teritorijā
(COM(2007)0508 – C6-0280/2007 – 2007/0186(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0508),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 62. panta 2. punkta a) apakšpunktu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0280/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas 
atzinumu (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
9. APSVĒRUMS

(9) Tā kā veicamās rīcības mērķis tieši skar 
Kopienas acquis attiecībā uz vīzām, un 
dalībvalstis vienas pašas nevar pietiekami 
sekmīgi to sasniegt, un tādēļ paredzētās 
darbības apjoma vai rezultātu dēļ to var 
labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kā noteikts 
Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
lēmumā nav paredzēts nekas tāds, kas nav 
samērīgs ar to, kas nepieciešams šā mērķa 

(9) Tā kā veicamās rīcības mērķis tieši skar 
Kopienas acquis attiecībā uz ārējām 
robežām, un dalībvalstis vienas pašas 
nevar pietiekami sekmīgi to sasniegt, un 
tādēļ paredzētās darbības apjoma vai 
rezultātu dēļ to var labāk sasniegt Kopienas 
līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā 
noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā lēmumā nav paredzēts nekas 
tāds, kas nav samērīgs ar to, kas 
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sasniegšanai. nepieciešams šā mērķa sasniegšanai. 

Pamatojums

Šis lēmums attiecas uz Kopienas acquis nevis vīzu, bet ārējo robežu jomā, kā minēts tā 
nosaukumā (“personu kontrolei uz ārējām robežām”).

Grozījums Nr. 2
9.A APSVĒRUMS (jauns)

(9.a) Attiecībā uz Īslandi un Norvēģiju šis 
lēmums turpina attīstīt tos Šengenas 
acquis noteikumus — kā definēts Eiropas 
Savienības Padomes un Īslandes 
Republikas un Norvēģijas Karalistes 
Nolīgumā par abu minēto valstu 
iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, 
piemērošanā un izstrādē —, kuri attiecas 
uz jomu, kas minēta Padomes Lēmuma 
1999/437/EK1 par dažiem pasākumiem 
minētā nolīguma piemērošanai 1. panta A 
punktā.
_______________
1 OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

Pamatojums

Šī tehniskā grozījuma mērķis ir saskaņot šī lēmuma apsvērumus ar sākotnējā lēmuma 
apsvērumiem (Lēmuma Nr. 896/2006/EK 11. apsvērums).

Grozījums Nr. 3
10. APSVĒRUMS

(10) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā 
par Apvienotās Karalistes un Īrijas 
nostāju, kas pievienots Līgumam par 
Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas 
dibināšanas līgumam, minētās dalībvalstis 
nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā. 

svītrots

Pamatojums

Skat. 11.a un 11.b apsvērumus (jauni).
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Grozījums Nr. 4
11. APSVĒRUMS

(11) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā 
par Dānijas nostāju, kas pievienots 
Līgumam par Eiropas Savienību un 
Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, 
Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, 
un tādējādi šis lēmums tai nav saistošs un 
nav jāpiemēro,

(11) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā 
par Dānijas nostāju, kas pievienots 
Līgumam par Eiropas Savienību un 
Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, 
Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, 
un tādējādi šis lēmums tai nav saistošs un 
nav jāpiemēro. Ņemot vērā to, ka šis 
lēmums papildina Šengenas acquis 
atbilstīgi Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma trešās daļas IV sadaļas 
noteikumiem, Dānijai saskaņā ar minētā 
protokola 5. pantu sešu mēnešu laikā pēc 
šī lēmuma pieņemšanas ir jāpieņem 
lēmumu par to, vai tā ieviesīs šo lēmumu 
savos valsts tiesību aktos.

Pamatojums

Šī tehniskā grozījuma mērķis ir saskaņot šī lēmuma apsvērumus ar sākotnējā lēmuma 
apsvērumiem (Lēmuma Nr. 896/2006/EK 12. apsvērums).

Grozījums Nr. 5
11.A APSVĒRUMS (jauns)

(11.a) Šis lēmums papildina Šengenas 
acquis noteikumus, kas Apvienotajai 
Karalistei nav saistoši saskaņā ar 
Padomes 2000. gada 29. maija Lēmumu 
2000/365/EK par Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes 
lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis 
noteikumu īstenošanā1. Tādējādi 
Apvienotā Karaliste nepiedalās šīs regulas 
pieņemšanā un tai nav saistoša tās 
piemērošana.
____________
1  OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

Pamatojums

Šī tehniskā grozījuma mērķis ir saskaņot šī lēmuma apsvērumus ar sākotnējā lēmuma 
apsvērumiem (Lēmuma Nr. 896/2006/EK 13. apsvērums).
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Grozījums Nr. 6
11.B APSVĒRUMS (jauns)

(11.b) Šis lēmums papildina Šengenas 
acquis noteikumus, kas Īrijai nav saistoši 
saskaņā ar Padomes 2002. gada 28. 
februāra Lēmumu 2002/192/EK par Īrijas 
lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis 
noteikumu īstenošanā2. Tādējādi Īrija 
nepiedalās šīs regulas pieņemšanā un tai 
nav saistoša tās piemērošana.
_______________
2 OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.

Pamatojums

Šī tehniskā grozījuma mērķis ir saskaņot šī lēmuma apsvērumus ar sākotnējā lēmuma 
apsvērumiem (Lēmuma Nr. 896/2006/EK 14. apsvērums).

Grozījums Nr. 7
4. PANTS

Šis lēmums ir adresēts Bulgārijai un 
Rumānijai.

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm 
saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu.

Pamatojums

Šī tehniskā grozījuma mērķis ir saskaņot šī lēmuma 4. pantu ar sākotnējā lēmuma 6. pantu 
(Lēmums Nr. 896/2006/EK). Tā kā šī priekšlikuma mērķis ir grozīt 2006. gada lēmumu, tam 
jābūt adresētam tādām pašām dalībvalstīm, uz kādām attiecās sākotnējais lēmums.
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