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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamento (EB) Nr. 562/2006 nuostatas, susijusias su naudojimusi Vizų informacine 
sistema (VIS) pagal Šengeno sienų kodeksą
(COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0101),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 62 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0086/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

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

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006
7 straipsnio 3 dalies aa punkto 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau sienos apsaugos pareigūnai ne 
sistemingai, o atlikdami išsamų trečiosios 
šalies piliečio, turinčio vizą, patikrinimą, 
gavę savo vadovo sutikimą, gali atlikti 
informacijos paiešką Vizų informacinėje 
sistemoje (VIS).

Or. en sl
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Pagrindimas

Sistemingas trečiųjų šalių piliečių, turinčių vizą, tikrinimas atliekant paiešką VIS kiekvieną 
kartą, kai jie kerta išorės sieną, prailgins laukimo laiką pasienio punktuose, ypač turistų 
sezono metu ar valstybinių švenčių laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. Todėl pranešėjas siūlo, 
kad pasienio punkto vadovas galėtų nuspręsti, kada atlikti paiešką VIS, o ne sistemingai 
tikrinti visus. Toks susitarimas padėtų ES ir trečiųjų šalių piliečiams, kuriems nereikia vizų 
įvažiuojant į Europos Sąjungą, kadangi tai sumažintų eiles prie sienos perėjimo punktų.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Parlamentas dalyvauja bendro sprendimo procedūroje iš dalies keičiant Reglamento 
(EB) Nr. 562/2006 nuostatas, susijusias su naudojimusi Vizų informacine sistema (VIS) pagal 
Šengeno sienų kodeksą. Komisijos pasiūlytuose Šengeno sienų kodekso pakeitimuose dėl 
Vizų informacinės sistemos (VIS) numatyta, kad atliekant išsamų trečiųjų šalių piliečių, 
turinčių vizą, patikrinimą, bus vykdoma paieška VIS pagal VIS reglamento nuostatas (visų 
trečiųjų šalių piliečių, kertančių sieną, vizos įklijos numerio patikrinimas ir pirštų antspaudų 
paėmimas). Šiuo pasiūlymu siekiama papildyti VIS reglamentą nustatant bendras taisykles, 
kuriomis iš dalies keičiamas Šengeno sienų kodeksas, kad būtų užtikrinta, jog VIS prie išorės 
sienų būtų naudojama veiksmingai ir suderintai.

VIS reglamente apibrėžta vizų informacinės sistemos paskirtis, funkcijos ir su ja susiję 
įsipareigojimai, tuo tarpu iš dalies pakeitus Bendrąsias konsulines instrukcijas, bus sukurtas 
naujas teisinis pagrindas valstybėms narėms rinkti privalomus vizų prašytojų biometrinius 
identifikatorius. Pagal VIS reglamentą sienos apsaugos pareigūnai, atlikdami patikrinimą, turi 
galimybę atlikti paiešką VIS pagal vizos įklijos numerį ir vizos turėtojo pirštų atspaudus. 
Paiešką naudojant tik vizos įklijos numerį galima atlikti ne ilgiau kaip trejus metus po to, kai 
VIS pradeda veikti. Oro sienų atveju trejų metų laikotarpis gali būti sutrumpintas.

Sistemingas trečiųjų šalių piliečių, turinčių vizą, tikrinimas atliekant paiešką VIS kiekvieną 
kartą, kai jie kerta išorės sieną, prailgins laukimo laiką pasienio punktuose, ypač turistų 
sezono metu ar valstybinių švenčių laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. Atsižvelgiant į tai, kad 
Europa pastaraisiais metais tapo labai populiari tarp turistų, taip pat ir iš trečiųjų šalių, 
kuriems įvažiuojant į ES reikia vizų, reikia gerai apgalvoti, kaip sušvelninti VIS taikymo 
padarinius prie išorės sienų. Todėl pranešėjas siūlo, kad pasienio punkto vadovas galėtų 
nuspręsti, kada atlikti paiešką VIS, o ne sistemingai tikrinti visus. Toks susitarimas padėtų ES 
ir trečiųjų šalių piliečiams, kuriems nereikia vizų įvažiuojant į Europos Sąjungą, kadangi tai 
sumažintų eiles prie sienos perėjimo punktų.

Sienos apsaugos pareigūnai ir toliau tikrins, ar trečiųjų šalių piliečiai atitinka įvažiavimo į ES 
sąlygas (nurodytas Šengeno sienų kodekso 5 straipsnyje) ir kai reikės, atliks paiešką VIS, 
remdamiesi turima patirtimi ir informacija, tokiu būdu prisidėdami prie aukšto saugumo lygio 
ES užtikrinimo.
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