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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Užsienio reikalų komitetas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą iš dalies keisti Reglamentą 
(EB) Nr. 539/2001. 

Komisijos pasiūlyme išsamiai paaiškinta, kad norint visapusiškai vykdyti Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) nuostatas būtina atnaujinti abipusiškumo mechanizmą.

Užsienio reikalų komitetas sutinka, jog pasitvirtino, kad dabartinis abipusiškumo 
mechanizmas yra veiksmingas, taigi jis neturi būti keičiamas labiau negu tai būtina jam 
kodifikuoti. Komitetas taip pat laikosi nuomonės, kad prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą 
dėl laikino vizų reikalavimo atkūrimo susijusių trečiųjų šalių atžvilgiu šį klausimą turi 
apsvarstyti Taryba ir Europos Parlamentas.

Kai tai susiję su pasiūlymu dėl apsaugos sąlygos, komitetas pripažįsta, jog vien tai, kad 
sąlyga, pagal kurią numatytas bendras ateities pagrindas, egzistuoja gali padėti įveikti kai 
kurių valstybių narių nenorą atverti kelią vizų liberalizavimo procesams ir užtikrinti didesnį 
ES politikos ir sprendimų priėmimo jos partnerių atžvilgiu mechanizmų skaidrumą. 

Nors ir supranta, kad naujajame 1a straipsnyje nurodyti santykiniai rodikliai būtini, laikosi 
nuomonės, kad norint taikyti apsaugos sąlygą turės būti iš esmės padidinti realūs skaičiai. 
Palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą nesiimti veiksmų automatiškai ir įvertinti, ar 
tinkama sustabdyti bevizio režimo taikymą trečiajai šaliai atsižvelgiant į valstybių narių, 
kurioms daroma įtaka, skaičių ir į bendrą atitinkamos nepaprastosios padėties poveikį 
migracijos padėčiai ES.

Be to, primygtiniai ragina užtikrinti, kad, atlikdama bet kokį nepaprastosios padėties 
vertinimą, Europos Komisija atsižvelgtų į platesnį ES užsienio politikos kontekstą ir ypač į 
tai, kokį poveikį bevizio režimo taikymo sustabdymas turės ES politikai ir pozicijai susijusios 
trečiosios šalies ir jos kaimyninio regiono atžvilgiu. Bevizio režimo užtikrinimas visuomet yra 
platesnių ES ir trečiosios šalies ar regiono santykių elementas. Todėl vizų reikalavimo 
sugrąžinimas negali būti atskirtas nuo šio platesnio proceso ir, pirmiausia, neturėtų kelti 
grėsmės ES išorės politikos nuoseklumui.

Taigi komitetas siūlo Komisijai tikrinti valstybės narės pranešimą atsižvelgiant ne tik į 
valstybių narių pateiktus duomenis ir agentūros FRONTEX ir (arba) Europos prieglobsčio 
paramos biuro parengtas ataskaitas, bet ir į Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) parengtą 
vertinimo pagrindą. Todėl susijusios Komisijos tarnybos, taip pat agentūra FRONTEX ir 
Europos prieglobsčio paramos biuras turėtų kuo anksčiau į procesą įtraukti EIVT.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1



PE474.076v02-00 4/7 AD\884295LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Šiuo reglamentu nustatoma vizų 
apsaugos sąlyga, kuria remiantis galima 
greitai, laikinai sustabdyti bevizio režimo 
taikymą į teigiamą sąrašą įtrauktai trečiajai 
šaliai, susidarius nepaprastajai padėčiai, kai 
reikia kuo greičiau reaguoti siekiant padėti 
vienai ar daugiau valstybių narių įveikti 
patiriamus sunkumus, ir atsižvelgiama į 
bendrą nepaprastosios padėties poveikį 
visai Europos Sąjungai.

(1) Šiuo reglamentu nustatoma vizų 
apsaugos sąlyga, kuria remiantis galima 
greitai, laikinai sustabdyti bevizio režimo 
taikymą į teigiamą sąrašą įtrauktai trečiajai 
šaliai, susidarius nepaprastajai padėčiai, kai 
reikia kuo greičiau reaguoti siekiant padėti 
vienai ar daugiau valstybių narių įveikti 
patiriamus sunkumus, ir atsižvelgiama į 
bendrą nepaprastosios padėties poveikį 
visai Europos Sąjungai ir į poveikį jos 
užsienio santykių su trečiosiomis šalimis 
politikai tais atvejais, kai sustabdomas 
bevizio režimo taikymas.

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad būtina atkreipti dėmesį ir į tai, koks poveikis atnaujinus reikalavimą 
taikyti vizas bus daromas ES užsienio politikai ir santykiams su trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas EB Nr. 539/2001
1a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio straipsnio 2–5 dalys taikomos 
vienoje arba daugiau valstybių narių 
susidarius nepaprastajai padėčiai: 

1. Šio straipsnio 2–5 dalys taikomos 
vienoje arba daugiau valstybių narių 
susidarius nepaprastajai padėčiai:

a) kai staiga per šešių mėnesių laikotarpį 
bent 50 % padaugėja, palyginti su 
ankstesniu šešių mėnesių laikotarpiu, į 
II priedo sąrašą įtrauktos trečiosios šalies 
piliečių, neteisėtai esančių valstybės narės 
teritorijoje,

a) kai per šešių mėnesių laikotarpį 
valstybės narės teritorijoje staiga gerokai 
padaugėja neteisėtai joje apsistojusių į 
II priedo sąrašą įtrauktos trečiosios šalies 
piliečių, palyginti su tuo pačiu ankstesnių 
metų laikotarpiu, ir tai padaro didelį 
poveikį bendrai susijusios valstybės narės 
migracijos padėčiai,

b) kai staiga per šešių mėnesių laikotarpį 
bent 50 % padaugėja, palyginti su

b) kai per šešių mėnesių laikotarpį, 
palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų 
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ankstesniu šešių mėnesių laikotarpiu, į 
II priedo sąrašą įtrauktos trečiosios šalies 
piliečių prieglobsčio prašymų, kurių 
patenkinta mažiau nei 3 % per ankstesnį 
šešių mėnesių laikotarpį,

laikotarpiu, staiga gerokai padaugėja į 
II priedo sąrašą įtrauktos trečiosios šalies 
piliečių prieglobsčio prašymų, kurių 
patenkinta mažiau nei 3 % per ankstesnį 
šešių mėnesių laikotarpį, ir tai turi didelį 
poveikį bendrai susijusios valstybės narės 
migracijos padėčiai,

c) kai staiga per šešių mėnesių laikotarpį 
bent 50 % padaugėja, palyginti su
ankstesniu šešių mėnesių laikotarpiu, į 
II priedo sąrašą įtrauktos trečiosios šalies 
atmestų jos piliečių readmisijos prašymų, 
kuriuos jai pateikė valstybė narė.

c) kai per šešių mėnesių laikotarpį, 
palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų 
laikotarpiu, staiga gerokai padaugėja į 
II priedo sąrašą įtrauktos trečiosios šalies 
atmestų piliečių readmisijos prašymų, 
kuriuos jai pateikė valstybė narė, ir tai turi 
didelį poveikį bendrai susijusios valstybės 
narės migracijos padėčiai.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 539/2001
1a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija nagrinėja pranešimą, 
atsižvelgdama į valstybių narių, kuriose 
staiga susidarė viena iš šio straipsnio 
1 dalyje aprašytų padėčių, skaičių ir bendrą 
padaugėjimo poveikį migracijos padėčiai 
Sąjungoje, kaip matyti iš valstybių narių 
pateiktų duomenų, taip pat iš FRONTEX 
ir (arba) Europos prieglobsčio paramos 
biuro parengtų ataskaitų, ir per tris 
mėnesius nuo jų gavimo gali priimti 
įgyvendinimo sprendimą dėl vizų 
reikalavimo netaikymo atitinkamos 
trečiosios šalies piliečiams laikino 
sustabdymo šešių mėnesių laikotarpiui. 
Įgyvendinimo sprendimas priimamas 
laikantis 4a straipsnio 2 dalyje nurodytos 
tvarkos. Įgyvendinimo sprendime 
nustatoma diena, kurią įsigalioja vizų 
reikalavimo netaikymo laikinas 
sustabdymas.

3. Komisija nagrinėja pranešimą, 
atsižvelgdama į valstybių narių, kuriose 
staiga susidarė viena iš šio straipsnio 
1 dalyje aprašytų padėčių, skaičių ir bendrą 
padaugėjimo poveikį migracijos padėčiai 
Sąjungoje, kaip matyti iš valstybių narių 
pateiktų duomenų, taip pat iš FRONTEX 
ir (arba) Europos prieglobsčio paramos 
biuro parengtų ataskaitų. Komisija, 
remdamasi Europos išorės veiksmų 
tarnybos (EIVT) ataskaita, taip pat 
atsižvelgia į galimo vizų reikalavimo 
atkūrimo poveikį Sąjungos politikai ir 
pozicijai susijusios trečiosios šalies ir jos 
kaimyninio regiono atžvilgiu. Per tris 
mėnesius nuo pranešimų gavimo Komisija
gali priimti įgyvendinimo sprendimą dėl 
vizų reikalavimo netaikymo atitinkamos 
trečiosios šalies piliečiams laikino 
sustabdymo šešių mėnesių laikotarpiui. 
Įgyvendinimo sprendimas priimamas 
laikantis 4a straipsnio 2 dalyje nurodytos 
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tvarkos. Įgyvendinimo sprendime 
nustatoma diena, kurią įsigalioja vizų 
reikalavimo netaikymo laikinas 
sustabdymas.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas EB Nr. 539/2001
1a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija nagrinėja pranešimą, 
atsižvelgdama į valstybių narių, kuriose 
staiga susidarė viena iš šio straipsnio 
1 dalyje aprašytų padėčių, skaičių ir bendrą 
padaugėjimo poveikį migracijos padėčiai 
Sąjungoje, kaip matyti iš valstybių narių 
pateiktų duomenų, taip pat iš FRONTEX 
ir (arba) Europos prieglobsčio paramos 
biuro parengtų ataskaitų, ir per tris 
mėnesius nuo jų gavimo gali priimti
įgyvendinimo sprendimą dėl vizų 
reikalavimo netaikymo atitinkamos 
trečiosios šalies piliečiams laikino 
sustabdymo šešių mėnesių laikotarpiui. 
Įgyvendinimo sprendimas priimamas 
laikantis 4a straipsnio 2 dalyje nurodytos 
tvarkos. Įgyvendinimo sprendime 
nustatoma diena, kurią įsigalioja vizų 
reikalavimo netaikymo laikinas 
sustabdymas.

3. Komisija nedelsdama informuoja 
Europos Parlamentą ir Tarybą apie gautą 
susijusios valstybės narės pranešimą ir 
nagrinėja pranešimą, atsižvelgdama į 
valstybių narių, kuriose staiga susidarė 
viena iš šio straipsnio 1 dalyje aprašytų 
padėčių, skaičių ir bendrą padaugėjimo 
poveikį migracijos padėčiai Sąjungoje, 
kaip matyti iš valstybių narių pateiktų 
duomenų, taip pat iš FRONTEX ir (arba) 
Europos prieglobsčio paramos biuro 
parengtų ataskaitų, ir per tris mėnesius nuo 
jų gavimo išsiunčia savo patikrinimo 
rezultatus Europos Parlamentui ir 
Tarybai, kurie laiku pateikia savo 
nuomonę, ir po to Komisija gali priimti 
įgyvendinimo sprendimą dėl vizų 
reikalavimo netaikymo atitinkamos 
trečiosios šalies piliečiams laikino 
sustabdymo šešių mėnesių laikotarpiui. 
Įgyvendinimo sprendimas priimamas 
laikantis 4a straipsnio 2 dalyje nurodytos 
tvarkos. Įgyvendinimo sprendime 
nustatoma diena, kurią įsigalioja vizų 
reikalavimo netaikymo laikinas 
sustabdymas.
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