
PR\728433LV.doc PE407.889v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

2008/0074(CNS)

13.6.2008

*
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1683/95, ar 
ko nosaka vienotu vīzu formu, attiecībā uz vīzu numerāciju
(COM(2008)0188 – C6-0187/2008 – 2008/0074(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Gérard Deprez



PE407.889v01-00 2/6 PR\728433LV.doc

LV

PR_CNS_title4app

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. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. 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 Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1683/95, ar ko 
nosaka vienotu vīzu formu, attiecībā uz vīzu numerāciju
(COM(2008)0188 – C6-0187/2008 – 2008/0074(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (COM(2008)0188),

– ņemot vērā EK līguma 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta iii) daļu,

– ņemot vērā EK līguma 67. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0187/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

3. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Padomes Regulā (EK) Nr. 1683/95, ar ko nosaka vienotu vīzu formu, ierosinātais grozījums ir 
cieši saistīts ar Vīzu informācijas sistēmu (VIS), kuru izveidos, pamatojoties uz VIS regulu. 
Kad VIS būs sākusi darboties, tā piekļūs attiecīgajai vīzas pieteikuma datnei pēc vīzas 
uzlīmes numura. Tādēļ unikāls vīzas uzlīmes numurs ir VIS pienācīgas darbības 
priekšnoteikums.

Tā kā pašreizējie Regulas (EK) Nr. 1683/95 noteikumi un papildu tehniskās specifikācijas nav 
nodrošinājušas vienotu vīzu numerāciju dalībvalstīs, Regulas (EK) Nr. 1683/95 Pielikuma 
teksts ir jāgroza, lai nodrošinātu vīzu uzlīmju numerāciju pēc vienotiem principiem, pirms 
VIS stājas spēkā.

Tāds ir Regulas (EK) Nr. 1683/95 grozījuma priekšlikuma mērķis, un referents ierosina 
apstiprināt Komisijas priekšlikumu bez grozījumiem.
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