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ĪSS PAMATOJUMS

Ārlietu komiteja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu grozīt Regulu EK/539/2001. 

Kā precīzi norādīts Komisijas priekšlikumā, savstarpības mehānisms ir jāatjaunina, lai tas 
pilnībā atbilstu Līguma par Eiropas Savienības darbību noteikumiem.

Ārlietu komiteja piekrīt, ka pašreizējais savstarpības mehānisms ir bijis efektīvs un nav 
jāmaina ārpus nepieciešamā kodifikācijas procesa. Tā arī uzskata, ka Padomei un Eiropas 
Parlamentam ir jāapspriežas, pirms Komisija iesniedz priekšlikumu uz laiku atjaunot vīzu 
režīmu attiecīgajai trešai valstij.

Attiecībā uz priekšlikumu ieviest drošības klauzulu komiteja atzīst, ka pati šādas klauzulas 
eksistence, kas nodrošina vispārēju sistēmu nākotnē, var palīdzēt pārvarēt dažu dalībvalstu 
nevēlēšanos pavērt iespējas turpmākam vīzu režīma liberalizācijas procesam un palielināt ES 
politikas virzienu un lēmumu pieņemšanas mehānismu pārredzamību partneriem. 

Izprotot nepieciešamību pēc jaunajā 1.a pantā ierosinātajiem attiecīgajiem rādītājiem, tā 
uzskata, ka ir vajadzīgs būtisks pieaugums reālos skaitļos, lai izmantotu drošības klauzulu. Tā 
atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos nerīkoties automātiski un izvērtēt to, vai ir atbilstīgi 
atcelt bezvīzu režīmu trešai valstij, ņemot vērā skarto dalībvalstu skaitu un attiecīgās „ārkārtas 
situācijas” kopējo ietekmi uz migrācijas situāciju ES.

Tā turklāt uzstāj, lai jebkurā Eiropas Komisijas veiktā „ārkārtas situācijas” novērtējumā tiktu 
ņemts vērā plašāks ES ārpolitikas konteksts un jo īpaši bezvīzu režīma apturēšanas ietekme uz 
ES politikas virzieniem un tās prestižu attiecīgajā trešā valstī un tās kaimiņu reģionā. Bezvīzu 
režīma noteikšana vienmēr nozīmē vienu soli attiecību paplašināšanā starp ES un trešo valsti 
vai reģionu. Līdz ar to vīzu režīma atkārtota ieviešana nav nošķirama no šā plašākā procesa 
un tai jo īpaši nevajadzētu apdraudēt ES ārējās politikas virzienu saskaņotību.

Tādēļ komiteja ierosina Komisijai pārbaudīt dalībvalsts ziņojumu, ne vien izskatot dalībvalstu 
sniegtos datus un FRONTEX un/vai Eiropas Patvēruma atbalsta biroja sagatavotos ziņojumus, 
bet arī balstoties uz Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) sagatavotajiem novērtējumiem. 
Tādēļ attiecīgajiem Komisijas dienestiem, kā arī FRONTEX un Eiropas Patvēruma atbalsta 
birojam vajadzētu iesaistīt EĀDD šajā procesā cik vien laicīgi iespējams.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Šī regula paredz drošības klauzulu vīzu 
jomā, ļaujot ārkārtas situācijā, kad 
nepieciešams steidzami sniegt atbildi, lai 
atrisinātu vienā vai vairākās dalībvalstīs 
radušās problēmas, ātri un pagaidu kārtā 
atcelt vīzas prasību attiecībā uz trešo valsti, 
kas iekļauta pozitīvajā sarakstā, un ņemot 
vērā ārkārtas situācijas kopējo ietekmi uz 
visu Eiropas Savienību .

(1) Šī regula paredz drošības klauzulu vīzu 
jomā, ļaujot ārkārtas situācijā, kad 
nepieciešams steidzami sniegt atbildi, lai 
atrisinātu vienā vai vairākās dalībvalstīs 
radušās problēmas, ātri un pagaidu kārtā 
atcelt vīzas prasību attiecībā uz trešo valsti, 
kas iekļauta pozitīvajā sarakstā, un ņemot 
vērā ārkārtas situācijas kopējo ietekmi uz 
visu Eiropas Savienību un ietekmi uz ārējo 
attiecību politiku ar trešām valstīm vīzas 
prasību atcelšanas gadījumos.

Pamatojums

Ir būtiski uzsvērt, ka ir jāpievērš uzmanība arī vīzas prasības atkārtotas ieviešanas ietekmei 
uz ES ārpolitiku un attiecībām ar trešām valstīm.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula EK Nr. 539/2001
1.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šā panta 2. līdz 5. punktu piemēro 
gadījumā, ja viena vai vairākas dalībvalstis 
saskaras ar ārkārtas situāciju, ko raksturo 
kāds no šādiem notikumiem: 

1. Šā panta 2. līdz 5. punktu piemēro 
gadījumā, ja viena vai vairākas dalībvalstis 
saskaras ar ārkārtas situāciju, ko raksturo 
kāds no šādiem notikumiem:

a) II pielikumā uzskaitīto trešo valstu 
pilsoņu, kuri nelegāli uzturas attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā, skaita pēkšņs 
palielinājums par vismaz 50% sešu mēnešu 
periodā salīdzinājumā ar iepriekšējo sešu 
mēnešu periodu;

a) II pielikumā uzskaitīto trešo valstu 
pilsoņu, kuri nelegāli uzturas attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā, skaita pēkšņs un 
ievērojams palielinājums, kas būtiski 
ietekmē kopējo migrācijas situāciju 
attiecīgajās dalībvalstīs, sešu mēnešu 
periodā salīdzinājumā ar to pašu periodu 
iepriekšējā gadā;

b) II pielikumā uzskaitīto trešo valstu 
pilsoņu iesniegto patvēruma lūgumu skaita 
pēkšņs palielinājums par vismaz 50 % sešu 
mēnešu periodā salīdzinājumā ar 
iepriekšējo sešu mēnešu periodu, ja šādu 

b) II pielikumā uzskaitīto trešo valstu 
pilsoņu iesniegto patvēruma lūgumu skaita 
pēkšņs un ievērojams palielinājums, kas 
būtiski ietekmē kopējo migrācijas 
situāciju attiecīgajās dalībvalstīs, sešu 
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patvēruma lūgumu atzīšanas līmenis 
iepriekšējā sešu mēnešu periodā bija 
zemāks par 3 %;

mēnešu periodā salīdzinājumā ar to pašu
periodu iepriekšējā gadā, ja šādu 
patvēruma lūgumu atzīšanas līmenis 
iepriekšējā sešu mēnešu periodā bija 
zemāks par 3 %;

c) noraidīto atpakaļuzņemšanas 
pieteikumu, ko kāda dalībvalsts ir 
iesniegusi II pielikumā uzskaitītai trešai 
valstij attiecībā uz tās pilsoņiem, skaita 
pēkšņs palielinājums par vismaz 50 % sešu 
mēnešu periodā salīdzinājumā ar 
iepriekšējo sešu mēnešu periodu.

c) noraidīto atpakaļuzņemšanas 
pieteikumu, ko kāda dalībvalsts ir 
iesniegusi II pielikumā uzskaitītai trešai 
valstij attiecībā uz tās pilsoņiem, skaita 
pēkšņs un ievērojams palielinājums, kas 
būtiski ietekmē kopējo migrācijas 
situāciju attiecīgajās dalībvalstīs, sešu 
mēnešu periodā salīdzinājumā ar to pašu
periodu iepriekšējā gadā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula EK Nr. 539/2001
1.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija izskata paziņojumu, ņemot 
vērā to dalībvalstu skaitu, ko ietekmējusi 
kāda no 1. punktā minētajām situācijām, kā 
arī šo palielinājumu vispārīgo ietekmi uz 
migrācijas situāciju Savienībā, kas izriet no 
dalībvalstu sniegtajiem datiem un 
FRONTEX un/vai Eiropas Patvēruma 
atbalsta biroja sagatavotajiem ziņojumiem,
un trīs mēnešu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas Komisija var pieņemt 
īstenošanas lēmumu, ar ko uz sešiem 
mēnešiem atceļ bezvīzu režīmu attiecīgās 
trešās valsts pilsoņiem. Īstenošanas 
lēmumu pieņem saskaņā ar 4.a panta 
2. punktā paredzēto procedūru. Ar 
īstenošanas lēmumu nosaka datumu, kurā
stājas spēka bezvīzu režīma atcelšana.

3. Komisija izskata paziņojumu, ņemot 
vērā to dalībvalstu skaitu, ko ietekmējusi 
kāda no 1. punktā minētajām situācijām, kā 
arī šo palielinājumu vispārīgo ietekmi uz 
migrācijas situāciju Savienībā, kas izriet no 
dalībvalstu sniegtajiem datiem un 
FRONTEX un/vai Eiropas Patvēruma 
atbalsta biroja sagatavotajiem ziņojumiem. 
Komisija arī ņem vērā vīzu režīma 
iespējamas atkārtotas ieviešanas ietekmi 
uz Savienības politikas virzieniem un 
prestižu attiecīgajā trešā valstī un tās 
kaimiņu reģionā, balstoties uz Eiropas 
Ārējās darbības dienesta ziņojumu. Trīs 
mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas 
Komisija var pieņemt īstenošanas lēmumu, 
ar ko uz sešiem mēnešiem atceļ bezvīzu 
režīmu attiecīgās trešās valsts pilsoņiem. 
Īstenošanas lēmumu pieņem saskaņā ar 
4.a panta 2. punktā paredzēto procedūru. 
Ar īstenošanas lēmumu nosaka datumu, 
kurā stājas spēkā bezvīzu režīma atcelšana.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula EK Nr. 539/2001
1.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija izskata paziņojumu, ņemot 
vērā to dalībvalstu skaitu, ko ietekmējusi 
kāda no 1. punktā minētajām situācijām, kā 
arī šo palielinājumu vispārīgo ietekmi uz 
migrācijas situāciju Savienībā, kas izriet no 
dalībvalstu sniegtajiem datiem un 
FRONTEX un/vai Eiropas Patvēruma 
atbalsta biroja sagatavotajiem ziņojumiem, 
un trīs mēnešu laikā pēc paziņojuma
saņemšanas Komisija var pieņemt 
īstenošanas lēmumu, ar ko uz sešiem 
mēnešiem atceļ bezvīzu režīmu attiecīgās 
trešās valsts pilsoņiem. Īstenošanas 
lēmumu pieņem saskaņā ar 4.a panta 
2. punktā paredzēto procedūru. Ar 
īstenošanas lēmumu nosaka datumu, kurā 
stājas spēka bezvīzu režīma atcelšana.

3. Komisija nekavējoties informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par 
paziņojumiem, kas saņemti no 
attiecīgajām dalībvalstīm, un izskata 
paziņojumu, ņemot vērā to dalībvalstu 
skaitu, ko ietekmējusi kāda no 1. punktā 
minētajām situācijām, kā arī šo 
palielinājumu vispārīgo ietekmi uz 
migrācijas situāciju Savienībā, kas izriet no 
dalībvalstu sniegtajiem datiem un 
FRONTEX un/vai Eiropas Patvēruma 
atbalsta biroja sagatavotajiem ziņojumiem, 
un trīs mēnešu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas Komisija nosūta pārbaudes 
rezultātus Eiropas Parlamentam un 
Padomei, kas laicīgi sniedz atzinumu, un 
pēc tam Komisija var pieņemt īstenošanas 
lēmumu, ar ko uz sešiem mēnešiem atceļ 
bezvīzu režīmu attiecīgās trešās valsts 
pilsoņiem. Īstenošanas lēmumu pieņem 
saskaņā ar 4.a panta 2. punktā paredzēto 
procedūru. Ar īstenošanas lēmumu nosaka 
datumu, kurā stājas spēkā bezvīzu režīma 
atcelšana.
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