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Grozījums Nr. 24
Monica Luisa Macovei

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Šengenas zona bez kontroles pie 
iekšējām robežām ir atkarīga no tā, ka 
dalībvalstis efektīvi piemēro papildu 
pasākumus ārējo robežu, vīzu politikas, 
Šengenas Informācijas sistēmas, tostarp 
datu aizsardzības, policijas sadarbības, 
tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās un 
narkotiku apkarošanas politikas jomā.

(1) Šengenas zona bez kontroles pie 
iekšējām robežām pamatojas uz 
dalībvalstu savstarpējo uzticību un ir 
atkarīga no tā, ka dalībvalstis efektīvi 
piemēro papildu pasākumus ārējo robežu, 
vīzu politikas, Šengenas Informācijas 
sistēmas, tostarp datu aizsardzības, 
policijas sadarbības, tiesu iestāžu 
sadarbības krimināllietās, korupcijas un 
organizētās noziedzības apkarošanas un 
narkotiku apkarošanas politikas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Šengenas zonas ir viena no 
Savienības galvenajiem sasniegumiem, 
kuru augstu vērtē lielākā daļa pilsoņu un 
kurš nodrošina pārvietošanās brīvību; 
tādējādi arī turpmāk nevajadzētu veikt 
kontroles un pārbaudes pie Savienības 
iekšējām robežām.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Ioan Enciu
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Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ir vajadzīgs īpašs novērtēšanas 
mehānisms, lai pārbaudītu Šengenas acquis 
piemērošanu, ņemot vērā nepieciešamību 
nodrošināt vienotus standartus Šengenas 
acquis praktiskajā piemērošanā un saglabāt 
augsta līmeņa savstarpējo uzticību starp 
tām dalībvalstīm, kas ietilpst zonā bez 
kontroles pie iekšējām robežām. Šāda 
mehānisma pamatā būtu jābūt ciešai 
sadarbībai starp Komisiju un šīm 
dalībvalstīm.

(3) Ir vajadzīgs īpašs un vienots 
novērtēšanas mehānisms, lai pārbaudītu 
Šengenas acquis piemērošanu gan 
kandidātvalstīs, gan dalībvalstīs, uz 
kurām saskaņā ar attiecīgo Līguma par 
Eiropas Savienību protokolu un Līgumu 
par Eiropas Savienības darbību Šengenas 
acquis attiecas pilnībā vai daļēji. Ar šo 
mehānismu būtu jānodrošina vienoti 
augsti standarti Šengenas acquis 
praktiskajā piemērošanā un jāsaglabā
augsta līmeņa savstarpējā uzticība starp 
tām dalībvalstīm, kas ietilpst zonā bez 
kontroles pie iekšējām robežām. Šāda 
mehānisma pamatā būtu jābūt ciešai 
sadarbībai starp Komisiju un šīm 
dalībvalstīm.

Or. ro

Grozījums Nr. 27
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Stokholmas programmā „uzskata, ka 
Šengenas telpas novērtēšanai arī turpmāk 
būs svarīga nozīme un ka tā tādēļ būtu 
jāuzlabo, stiprinot Frontex nozīmi šajā 
jomā”.

(5) Stokholmas programmā „uzskata, ka 
Šengenas telpas novērtēšanai arī turpmāk 
būs svarīga nozīme”.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Kinga Göncz
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Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Kandidātvalstij, kura izpilda visas 
prasības, jābūt iespējai pievienoties bez 
īpašas kavēšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Iepriekšējos novērtējumos gūtā 
pieredze liecina par nepieciešamību 
saglabāt saskaņotu novērtēšanas 
mehānismu, kas attiecas uz visām 
Šengenas acquis jomām, izņemot tās, kurās 
īpašs novērtēšanas mehānisms jau ir 
paredzēts ES tiesību aktos.

(7) Iepriekšējos novērtējumos gūtā 
pieredze liecina par nepieciešamību 
saglabāt saskaņotu, pārredzamu un 
vienotu novērtēšanas mehānismu, kas 
attiecas uz visām Šengenas acquis jomām, 
izņemot tās, kurās īpašs novērtēšanas 
mehānisms jau ir paredzēts ES tiesību 
aktos.

Or. ro

Pamatojums

Iepriekšējos novērtējumos gūtā pieredze arī liecina par nepieciešamību pēc lielākas 
pārredzamības un paredzamības, kas nodrošinās, ka Šengenas acquis piemērošanu novērtēs 
pēc skaidriem un vienotiem kritērijiem.

Grozījums Nr. 30
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Iepriekšējos novērtējumos gūtā 
pieredze liecina par nepieciešamību 
saglabāt saskaņotu novērtēšanas 

(7) Iepriekšējos novērtējumos gūtā 
pieredze liecina par nepieciešamību 
saglabāt saskaņotu novērtēšanas 
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mehānismu, kas attiecas uz visām 
Šengenas acquis jomām, izņemot tās, kurās 
īpašs novērtēšanas mehānisms jau ir 
paredzēts ES tiesību aktos.

mehānismu, kas attiecas uz visām 
Šengenas acquis jomām, izņemot tās, kurās 
īpašs novērtēšanas mehānisms jau ir 
paredzēts ES tiesību aktos, tiesu reformas 
un korupcijas un organizētās noziedzības 
apkarošanas jomas.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Iepriekšējos novērtējumos gūtā 
pieredze liecina par nepieciešamību 
saglabāt saskaņotu novērtēšanas 
mehānismu, kas attiecas uz visām 
Šengenas acquis jomām, izņemot tās, kurās 
īpašs novērtēšanas mehānisms jau ir 
paredzēts ES tiesību aktos.

(7) Iepriekšējos novērtējumos gūtā 
pieredze liecina par nepieciešamību 
saglabāt saskaņotu novērtēšanas 
mehānismu, kas attiecas uz visām 
Šengenas acquis jomām.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Timothy Kirkhope

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Turklāt novērtēšanas mehānismā 
būtu jāņem vērā situācija korupcijas un 
organizētās noziedzības jomā.

Or. en

Pamatojums

Uzticamā Šengenas novērtēšanas mehānismā papildus jau formulētiem tehniskiem kritērijiem 
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ir jāiekļauj arī veidi, kā novērtēt situāciju organizētās noziedzības un korupcijas jomā, jo tā ir 
tieši saistīta ar robežkontroles darbību, datubāzu uzturēšanu u.c.

Grozījums Nr. 33
Carlos Coelho

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Dalībvalstis būtu cieši jāiesaista 
novērtēšanas procesā. Pasākumi šīs 
regulas īstenošanai būtu jāpieņem ar 
vadības procedūru, kas paredzēta 4. pantā 
Padomes 1999. gada 28. jūnija 
Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību.

(8) Dalībvalstis būtu cieši jāiesaista 
novērtēšanas procesā. Īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai, lai 
tādējādi nodrošinātu vienotus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, jo 
īpaši daudzgadu novērtēšanas 
programmas un gada novērtēšanas 
programmas pirmās iedaļas pieņemšanai 
un pielāgošanai, ieteikumu sniegšanai par 
novērtēšanas ziņojumu konstatējumu 
klasifikāciju un paziņotu apmeklējumu 
ieplānošanai, lai pārbaudītu rīcības plāna 
īstenošanu, kuru dalībvalsts pieņemusi, 
lai novērstu konstatētos trūkumus. Šīs 
pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu1.
__________________
1 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
9. apsvērums



PE464.941v01-00 8/36 AM\867412LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ar novērtēšanas mehānismu būtu 
jāizveido pārredzami, efektīvi un skaidri 
noteikumi par metodiku, kas jāpiemēro 
novērtējumiem, augsti kvalificētu ekspertu 
izmantošanu apmeklējumos uz vietas un 
novērtējumu konstatējumu turpmāko 
pārbaudi. Jo īpaši metodei būtu jānodrošina 
nepaziņoti apmeklējumi uz vietas, lai 
papildinātu paziņotus apmeklējumus uz 
vietas, sevišķi attiecībā uz robežkontroli un 
vīzām.

(9) Novērtēšanas mehānismam būtu 
jāpamatojas uz Savienības pieeju un ar to
būtu jāizveido pārredzami, efektīvi un 
skaidri noteikumi par metodiku, kas 
jāpiemēro novērtējumiem, augsti 
kvalificētu ekspertu izmantošanu 
apmeklējumos uz vietas un novērtējumu 
konstatējumu turpmāko pārbaudi. Jo īpaši 
metodei būtu jānodrošina nepaziņoti 
apmeklējumi uz vietas, lai papildinātu 
paziņotus apmeklējumus uz vietas, sevišķi 
attiecībā uz robežkontroli un vīzām.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Novērtēšanas mehānismā būtu jāietver 
arī to attiecīgo tiesību aktu pārbaude, ar 
kuriem atceļ kontroli pie iekšējām robežām 
un pārbaudes valsts teritorijā. Ņemot vērā 
īpašo raksturu, kas piemīt šiem 
noteikumiem, kuri neietekmē dalībvalstu 
iekšējo drošību, attiecīgie apmeklējumi uz 
vietas būtu jāuztic tikai Komisijai.

(10) Novērtēšanas mehānismā būtu jāietver 
arī to attiecīgo tiesību aktu pārbaude, ar 
kuriem atceļ kontroli pie iekšējām robežām 
un pārbaudes valsts teritorijā. Attiecīgie 
apmeklējumi uz vietas būtu jāuztic
Komisijas amatpersonām sadarbībā ar 
dalībvalstu ekspertiem un Eiropas 
Parlamenta pārstāvjiem.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Komisijai ir īpaši svarīga nozīme, 
nodrošinot novērtēšanas programmu
koordināciju un kontroles procedūras 
uzraudzību. Turklāt novērtēšanas procesā 
Komisijai būtu jānodrošina neatkarība, 
pārredzamība un pārskatatbildība un 
jāveicina iesaistīto pušu savstarpējā 
uzticība.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Monica Luisa Macovei

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Novērtēšanā īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš pamattiesību ievērošanai 
Šengenas acquis piemērošanā.

(11) Novērtēšanā īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš pamattiesību ievērošanai un datu 
aizsardzībai Šengenas acquis piemērošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Carlos Coelho

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītājam un valsts uzraudzības 
iestādēm katram savā kompetences jomā 
būtu jāpiedalās tajos apmeklējumos uz 
vietas, kas skar datu aizsardzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Carlos Coelho

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Novērtēšanas mehānismā būtu 
jāparedz atbalsta mehānisms gadījumos, 
kad dalībvalstī, kas daļēji vai pilnībā 
piemēro Šengenas acquis, tiek konstatētas 
nopietnas nepilnības, kas var būtiski 
ietekmēt iekšējo drošību Šengenas zonā. 
Ja attiecīgā dalībvalsts sešu mēnešu 
laikposmā un ar Frontex ekspertu 
atbalstu nespēj nepilnību novērst, 
vajadzētu būt iespējai piemērot kontroles 
pasākumus un sankcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Carlos Coelho

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Sankcijas var nozīmēt, ka pārējās 
Šengenas zonas dalībvalstis uz ierobežotu 
laiku atjauno robežkontroli pie to 
iekšējām robežām. Robežkontroles 
pagaidu atjaunošana vajadzētu būt 
Padomes lēmumam, kuru tā pieņem tikai 
ārkārtējos apstākļos; robežkontroli var 
atjaunot daļēji vai pilnībā un uz laiku, kas 
nepārsniedz sešus mēnešus.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Stavros Lambrinidis

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Novērtēšanas mehānismā būtu 
jāparedz atbalsta mehānisms gadījumos, 
kad tiek konstatētas nopietnas nepilnības, 
kas var būtiski ietekmēt iekšējo drošību 
Šengenas zonā. Ja attiecīgā dalībvalsts 
sešu mēnešu laikposmā un ar Frontex 
ekspertu atbalstu nespēj nepilnību 
novērst, vajadzētu būt iespējai piemērot 
turpmākus pasākumus un sankcijas, kuru 
rezultātā uz ierobežotu laiku varētu tikt 
atjaunota robežkontrole, pilnībā ievērojot 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
78. panta 3. punkts un 80. pants.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Komisijai sadarbībā ar Padomi būtu 
jālemj par kontroles pasākumiem, tostarp 
sankcijām, kas var novest pie 
robežkontroles pagaidu atjaunošanas. Ja 
robežkontrole tiek atjaunota, Komisijai 
būtu jāparedz finansiālās kompensācijas 
pasākumi attiecīgo dalībvalstu atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Monica Luisa Macovei

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.Ar šo regulu tiek izveidots novērtēšanas 
mehānisms, lai pārbaudītu Šengenas acquis 
piemērošanu dalībvalstīs, uz kurām pilnībā 
attiecas Šengenas acquis.

1. Ar šo regulu tiek izveidots novērtēšanas 
mehānisms, lai pārbaudītu Šengenas acquis 
piemērošanu dalībvalstīs, uz kurām pilnībā 
attiecas Šengenas acquis, kopā ar papildu 
pasākumiem tādās jomās kā ārējās 
robežas, vīzu politika, Šengenas 
Informācijas sistēma, tostarp datu 
aizsardzība, policijas iestāžu sadarbība, 
tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās, 
korupcijas un organizētās noziedzības 
apkarošana un narkotiku apkarošanas 
politika.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.aDalībvalstis, uz kurām saskaņā ar 
attiecīgo Līguma par Eiropas Savienību 
protokolu un Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību Šengenas acquis 
attiecas tikai daļēji, piedalās abu 
novērtēšanu mehānismā attiecībā uz tām 
acquis daļās, kas ir piemērojamas tikai 
šīm dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredz nodrošināt, ka tajos aspektos, kuros Apvienotā Karaliste un Īrija ir 
Šengenas zonas dalībvalstis, tās piedalītos novērtēšanas mehānismā. Ir jābūt atsevišķai teksta 
daļai, lai šis noteikums attiektos uz abiem — gan pirmspievienošanās, gan 
pēcpievienošanās — novērtējumiem.
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Grozījums Nr. 45
Monica Luisa Macovei

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir atbildīga par šī novērtēšanas 
mehānisma īstenošanu ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm un ar Eiropas organizāciju 
atbalstu, kā noteikts šajā regulā.

1. Komisija ir atbildīga par šī novērtēšanas 
mehānisma īstenošanu ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm un ar Eiropas organizāciju, 
tostarp Frontex, Eiropols un Eirojust,
atbalstu, kā noteikts šajā regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Carlos Coelho

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izveido daudzgadu 
novērtēšanas programmu piecu gadu 
periodam saskaņā ar 15. panta 2. punktā 
minēto procedūru ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pirms nākamā piecu gadu 
perioda sākuma.

1. Komisija pieņem īstenošanas aktu ar 
mērķi izveidot daudzgadu novērtēšanas 
programmu piecu gadu periodam. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
15. panta 2. punktā minēto pārbaudes
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Daudzgadu programmā ir to dalībvalstu 
saraksts, kas jānovērtē katru gadu. Katru 
dalībvalsti novērtē vismaz vienreiz katra 
piecu gadu perioda laikā. Novērtējamo 

2. Daudzgadu programmā ir to dalībvalstu 
saraksts, kas jānovērtē katru gadu. Katru 
dalībvalsti novērtē vismaz vienreiz katra 
piecu gadu perioda laikā. Novērtējamo 
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dalībvalstu secība tiks balstīta uz riska 
analīzi, ņemot vērā migrācijas spiedienu, 
iekšējo drošību, laiku, kas pagājis kopš 
iepriekšējā novērtējuma, un līdzsvaru starp
novērtējamajām Šengenas acquis 
dažādajām daļām.

dalībvalstu secība tiks balstīta uz 
līdzsvarotu ģeogrāfisko pārstāvību, laiku, 
kas pagājis kopš iepriekšējā novērtējuma, 
un līdzsvaru starp novērtējamajām 
Šengenas acquis dažādajām daļām.

Or. en

Pamatojums

Lietderīgs robežpārvaldes kvalitātes rādītājs var būt fakti par migrāciju.

Grozījums Nr. 48
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz katra gada 
30. septembrim Frontex iesniedz Komisijai 
riska analīzi, kurā ņemts vērā migrācijas 
spiediens un sniegti ieteikumi attiecībā uz 
novērtējumu prioritātēm nākamajā gadā. 
Ieteikumi attiecas uz konkrētām ārējo 
robežu daļām un konkrētām 
robežšķērsošanas vietām, kas jānovērtē 
nākamajā gadā daudzgadu programmas 
ietvaros. Komisija nodrošina šīs riska 
analīzes pieejamību dalībvalstīm.

1. Ne vēlāk kā līdz katra gada 
30. septembrim Frontex iesniedz Komisijai 
izvērtējumu, kurā sniegti ieteikumi 
attiecībā uz novērtējumu prioritātēm 
nākamajā gadā. Ieteikumi attiecas uz 
konkrētām ārējo robežu daļām un 
konkrētām robežšķērsošanas vietām, kas 
jānovērtē nākamajā gadā daudzgadu 
programmas ietvaros. Komisija nodrošina 
šī izvērtējuma pieejamību dalībvalstīm un 
Eiropas Parlamentam.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz katra gada 
30. septembrim Frontex iesniedz Komisijai 
riska analīzi, kurā ņemts vērā migrācijas 

1. Ne vēlāk kā līdz katra gada 
30. septembrim Frontex iesniedz Komisijai 
riska analīzi, kurā ņemts vērā migrācijas 
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spiediens un sniegti ieteikumi attiecībā uz 
novērtējumu prioritātēm nākamajā gadā. 
Ieteikumi attiecas uz konkrētām ārējo 
robežu daļām un konkrētām 
robežšķērsošanas vietām, kas jānovērtē 
nākamajā gadā daudzgadu programmas 
ietvaros. Komisija nodrošina šīs riska 
analīzes pieejamību dalībvalstīm.

spiediens un sniegti ieteikumi attiecībā uz 
novērtējumu prioritātēm nākamajā gadā. 
Ieteikumi attiecas uz konkrētām ārējo 
robežu daļām un konkrētām 
robežšķērsošanas vietām, kas jānovērtē 
nākamajā gadā daudzgadu programmas 
ietvaros. Komisija nodrošina šīs riska 
analīzes pieejamību dalībvalstīm un — pēc 
pietiekami pamatotas prasības — arī 
Eiropas Parlamentam.

Or. ro

Grozījums Nr. 50
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz katra gada 
30. septembrim Frontex iesniedz Komisijai 
riska analīzi, kurā ņemts vērā migrācijas 
spiediens un sniegti ieteikumi attiecībā uz 
novērtējumu prioritātēm nākamajā gadā. 
Ieteikumi attiecas uz konkrētām ārējo 
robežu daļām un konkrētām 
robežšķērsošanas vietām, kas jānovērtē 
nākamajā gadā daudzgadu programmas 
ietvaros. Komisija nodrošina šīs riska 
analīzes pieejamību dalībvalstīm.

1. Ne vēlāk kā līdz katra gada 
30. septembrim Frontex iesniedz Komisijai 
riska analīzi, kurā ņemts vērā migrācijas 
spiediens un sniegti ieteikumi attiecībā uz 
novērtējumu prioritātēm nākamajā gadā. 
Ieteikumi attiecas uz konkrētām ārējo 
robežu daļām un konkrētām 
robežšķērsošanas vietām, kas jānovērtē 
nākamajā gadā daudzgadu programmas 
ietvaros. Komisija nodrošina šīs riska 
analīzes pieejamību dalībvalstīm un 
Eiropas Parlamentam.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Monica Luisa Macovei

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ne vēlāk kā līdz katra gada 
30. septembrim Eiropols iesniedz 
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Komisijai riska analīzi, kurā izvērtēta 
situācija smagu noziegumu, terorisma, 
korupcijas un organizētās noziedzības 
jomā, kas ietekmē Savienības politikas 
aptvertās kopējās intereses, un sniegti 
ieteikumi attiecībā uz novērtējumu 
prioritātēm nākamajā gadā. Ieteikumi 
attiecas uz konkrētām ārējo robežu daļām 
un konkrētām robežšķērsošanas vietām, 
kas jānovērtē nākamajā gadā daudzgadu 
programmas ietvaros. Komisija nodrošina 
šīs riska analīzes pieejamību dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.bTādā pašā termiņā, kāds minēts 
1. punktā, Pamattiesību aģentūra iesniedz 
Komisijai riska analīzi, kurā izvērtēta 
pamattiesību aizsardzības situācija pie 
ārējām un iekšējām robežām, īpašu 
uzmanību pievēršot tam, vai tiek ievērots 
noteikums par pārbaužu atcelšanu uz 
iekšējām robežām, un sniegti ieteikumi 
attiecībā uz novērtējumu prioritātēm 
nākamajā gadā. Komisija nodrošina šīs 
riska analīzes pieejamību dalībvalstīm un 
Eiropas Parlamentam.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Mariya Nedelcheva

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tajā pašā termiņā, kas norādīts 
1. punktā, Frontex iesniedz Komisijai 
atsevišķu riska analīzi, kurā sniegti 
ieteikumi par prioritātēm attiecībā uz 
novērtējumiem, kas nākamajā gadā 
jāīsteno, izmantojot nepaziņotus 
apmeklējumus uz vietas. Šie ieteikumi var 
attiekties uz reģionu vai konkrētu 
apgabalu, un tie ietver sarakstu ar vismaz 
desmit konkrētām ārējo robežu daļām un 
desmit konkrētām robežšķērsošanas 
vietām.

2. Tajā pašā termiņā, kas norādīts 
1. punktā, Frontex iesniedz Komisijai 
atsevišķu riska analīzi, kurā sniegti 
ieteikumi par prioritātēm attiecībā uz 
novērtējumiem, kas nākamajā gadā 
jāīsteno, izmantojot nepaziņotus 
apmeklējumus uz vietas. Šie ieteikumi var 
attiekties uz reģionu vai konkrētu 
apgabalu, un tie ietver sarakstu ar vismaz 
desmit konkrētām ārējo robežu daļām un 
desmit konkrētām robežšķērsošanas 
vietām. Ieteikumi ir jāpamato uz reāliem, 
nevis hipotētiskiem riskiem Šengenas 
zonai.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodalīt reālos riskus (piemēram, zināmi nelegālo migrantu šķērsošanas punkti) no 
hipotētiskiem riskiem (piemēram, pieņēmumi un paredzējumi par lielākām migrācijas 
plūsmām).

Grozījums Nr. 54
Georgios Papanikolaou

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tajā pašā termiņā, kas norādīts 
1. punktā, Frontex iesniedz Komisijai 
atsevišķu riska analīzi, kurā sniegti 
ieteikumi par prioritātēm attiecībā uz 
novērtējumiem, kas nākamajā gadā 
jāīsteno, izmantojot nepaziņotus 
apmeklējumus uz vietas. Šie ieteikumi var 
attiekties uz reģionu vai konkrētu 
apgabalu, un tie ietver sarakstu ar vismaz 
desmit konkrētām ārējo robežu daļām un 
desmit konkrētām robežšķērsošanas 
vietām.

2. Tajā pašā termiņā, kas norādīts 
1. punktā, Frontex iesniedz Komisijai 
atsevišķu riska analīzi, kurā sniegti 
ieteikumi par prioritātēm attiecībā uz 
novērtējumiem, kas nākamajā gadā 
jāīsteno, izmantojot nepaziņotus 
apmeklējumus uz vietas. Šie ieteikumi var 
ņemt vērā Frontex gada ziņojumu un
attiekties uz reģionu vai konkrētu 
apgabalu, un tie ietver sarakstu ar vismaz 
desmit konkrētām ārējo robežu daļām un 
desmit konkrētām robežšķērsošanas 
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vietām.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Monica Luisa Macovei

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tajā pašā termiņā, kas norādīts 
1. punktā, Frontex iesniedz Komisijai 
atsevišķu riska analīzi, kurā sniegti 
ieteikumi par prioritātēm attiecībā uz 
novērtējumiem, kas nākamajā gadā 
jāīsteno, izmantojot nepaziņotus 
apmeklējumus uz vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis sniedz Komisijai atbildes uz 
anketu sešu nedēļu laikā pēc tās 
paziņošanas. Komisija dara šīs atbildes 
pieejamas pārējām dalībvalstīm.

2. Dalībvalstis sniedz Komisijai atbildes uz 
anketu sešu nedēļu laikā pēc tās 
paziņošanas. Komisija nodrošina šīs 
atbildes pieejamas pārējām dalībvalstīm un 
Eiropas Parlamentam.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā Frontex saskaņā ar 
6. pantu iesniegto riska analīzi, atbildes uz 
7. pantā minēto anketu un nepieciešamības 
gadījumā citus attiecīgus avotus, Komisija 
ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 
30. novembrim izveido gada novērtēšanas 
programmu. Programmā var paredzēt 
novērtējumu par:

1. Ņemot vērā atbildes uz 7. pantā minēto 
anketu un nepieciešamības gadījumā citus 
attiecīgus avotus, Komisija ne vēlāk kā līdz 
iepriekšējā gada 30. novembrim izveido 
gada novērtēšanas programmu. Programmā 
var paredzēt novērtējumu par:

Or. en

Grozījums Nr. 58
Monica Luisa Macovei

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā Frontex saskaņā ar 6. pantu 
iesniegto riska analīzi, atbildes uz 7. pantā 
minēto anketu un nepieciešamības 
gadījumā citus attiecīgus avotus, Komisija 
ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 
30. novembrim izveido gada novērtēšanas 
programmu. Programmā var paredzēt 
novērtējumu par:

1. Ņemot vērā Frontex un Eiropola
saskaņā ar 6. pantu iesniegto riska analīzi, 
atbildes uz 7. pantā minēto anketu un 
nepieciešamības gadījumā citus attiecīgus 
avotus, Komisija ne vēlāk kā līdz 
iepriekšējā gada 30. novembrim izveido 
gada novērtēšanas programmu. Programmā 
var paredzēt novērtējumu par:

Or. en

Grozījums Nr. 59
Cornelia Ernst, Rui Tavares

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– acquis vai acquis daļu piemērošanu vienā – acquis vai — zināmos gadījumos —
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dalībvalstī, kā noteikts daudzgadu 
programmā;

acquis daļu piemērošanu vienā dalībvalstī, 
kā noteikts daudzgadu programmā;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Monica Luisa Macovei

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– acquis vai acquis daļu piemērošanu vienā 
dalībvalstī, kā noteikts daudzgadu 
programmā;

– acquis vai acquis daļu un 1. pantā
minēto papildu pasākumu piemērošanu 
vienā dalībvalstī, kā noteikts daudzgadu 
programmā;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Monica Luisa Macovei

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– acquis konkrētu daļu piemērošanu 
vairākās dalībvalstīs (tematiski 
novērtējumi);

– acquis konkrētu daļu un 1. pantā minēto 
papildu pasākumu piemērošanu vairākās 
dalībvalstīs (tematiski novērtējumi);

Or. en

Grozījums Nr. 62
Monica Luisa Macovei

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 3. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– acquis piemērošanu dalībvalstu grupā 
(reģionāli novērtējumi).

– acquis un 1. pantā minēto papildu 
pasākumu dalībvalstu grupā (reģionāli 
novērtējumi).

Or. en

Grozījums Nr. 63
Carlos Coelho

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tās programmas pirmajā daļā, kas 
pieņemta saskaņā ar 15. panta 2. punktā 
minēto procedūru, uzskaita dalībvalstis, 
kas jānovērtē nākamajā gadā saskaņā ar 
daudzgadu programmu. Šajā daļā uzskaita 
novērtējamās jomas un apmeklējumus uz 
vietas.

2. Programmas pirmajā daļā uzskaita 
dalībvalstis, kas jānovērtē nākamajā gadā
saskaņā ar daudzgadu programmu. Šajā 
daļā uzskaita novērtējamās jomas un 
apmeklējumus uz vietas. Komisija 
programmas pirmo daļu pieņem ar 
īstenošanas aktiem. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ekspertiem jābūt atbilstīgai 
kvalifikācijai, tostarp pamatīgām 
teorētiskām zināšanām un praktiskai 
pieredzei jomās, uz kurām attiecas 
novērtēšanas mehānisms, kā arī 
padziļinātām zināšanām par novērtēšanas 
principiem, procedūrām un metodēm un 

4. Ekspertiem jābūt atbilstīgai 
kvalifikācijai, tostarp pamatīgām 
teorētiskām zināšanām un praktiskai 
pieredzei jomās, uz kurām attiecas 
novērtēšanas mehānisms, tostarp 
pamattiesību ievērošanā, kā arī 
padziļinātām zināšanām par novērtēšanas 
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jāspēj efektīvi sazināties kopējā valodā. principiem, procedūrām un metodēm un 
jāspēj efektīvi sazināties kopējā valodā.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Georgios Papanikolaou

Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija aicina dalībvalstis, norādot 
jomu, kurā ekspertiem ir specializētas 
zināšanas, norīkot ekspertus, kas var 
piedalīties attiecīgos apmeklējumos uz 
vietas. Paziņotu apmeklējumu gadījumā 
Komisija aicina dalībvalstis norīkot 
ekspertus ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms 
ieplānotā apmeklējuma uz vietas. 
Dalībvalstis norīko ekspertu vienas 
nedēļas laikā pēc šāda aicinājuma 
saņemšanas. Nepaziņotu apmeklējumu 
gadījumā Komisija aicina dalībvalstis 
norīkot ekspertus ne vēlāk kā divas 
nedēļas pirms ieplānotā apmeklējuma uz 
vietas. Dalībvalstis norīko ekspertu 72 
stundu laikā pēc šāda aicinājuma 
saņemšanas. Dalībvalstis un norīkotie 
eksperti apņemas ievērot konfidencialitāti 
attiecībā uz nepaziņotiem apmeklējumiem 
uz vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var aicināt Frontex, Eiropolu, 
Eurojust vai citas attiecīgās Eiropas 

2. Komisija var aicināt Frontex, Eiropolu, 
Eurojust, Eiropas Parlamentu vai citas 
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organizācijas izvirzīt pārstāvi, kas kā 
novērotājs piedalīsies apmeklējumā 
attiecībā uz jomu, kurai piemērojams viņa 
mandāts.

attiecīgās Eiropas organizācijas izvirzīt 
pārstāvi, kas kā novērotājs piedalīsies 
apmeklējumā attiecībā uz jomu, kurai 
piemērojams viņa mandāts.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Mariya Nedelcheva

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var aicināt Frontex, Eiropolu,
Eurojust vai citas attiecīgās Eiropas 
organizācijas izvirzīt pārstāvi, kas kā 
novērotājs piedalīsies apmeklējumā 
attiecībā uz jomu, kurai piemērojams viņa 
mandāts.

2. Komisija var aicināt Frontex, Eiropolu 
un/vai Eurojust izvirzīt pārstāvi, kas kā 
novērotājs piedalīsies apmeklējumā 
attiecībā uz jomu, kurai piemērojams viņa 
mandāts. Komisija attiecīgajiem 
pārstāvjiem nosaka precīzu mandātu, 
tostarp attiecībā uz ilgumu, atbildību un 
pienākumiem.

Or. en

Pamatojums

Uzturēt noteiktu sarakstu, kurā uzskaitītas aģentūras un Eiropas iestādes, kas var nodrošināt 
ekspertus, nodrošinās precīzu mandātu un nepieļaus novērtēšanas darba grupu iejaukšanos 
citu Eiropas iestāžu kompetencēs. Tas novērsīs darba un resursu dubultošanos. Šāda pieeja 
kliedēs šaubas par patvaļīgiem lēmumiem attiecībā uz dalībvalstīm un garantēs 
proporcionalitāti.

Grozījums Nr. 68
Carlos Coelho

Regulas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāju un valstu uzraudzības 
iestādes, kuri katrs darbojas savas 
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attiecīgās kompetences jomā, aicina
piedalīties tajos apmeklējumos uz vietas, 
kas skar datu aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Hubert Pirker

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecīgā dalībvalsts nodrošina, lai 
ekspertu darba grupa varētu tieši sazināties 
ar attiecīgajām personām. Tā nodrošina 
darba grupas piekļuvi visām jomām, 
telpām un dokumentiem, kas vajadzīgi 
novērtēšanai. Tā nodrošina, lai darba grupa 
varētu izmantot savu mandātu pārbaudīt 
darbības novērtējamajās jomās.

4. Attiecīgā dalībvalsts nodrošina, lai 
ekspertu darba grupa varētu tieši sazināties 
ar attiecīgajām personām. Tā nodrošina 
darba grupas piekļuvi visām jomām, 
telpām un dokumentiem, kas vajadzīgi 
novērtēšanai. Tā nodrošina, lai darba grupa 
varētu izmantot savu mandātu ar mērķi 
pārbaudīt darbības novērtējamajās jomās, 
jo īpaši darot pieejamus speciālistus ad 
hoc tulkojumu un mutisko tulkojumu 
veikšanai no dalībvalsts valodas uz kopējo 
valodu, kā minēts 9. panta 4. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 70
Georgios Papanikolaou

Regulas priekšlikums
11. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis ir atbildīgas par vajadzīgo 
pasākumu veikšanu saistībā ar savu 
ekspertu braucienu un izmitināšanu. 
Komisija atlīdzina to ekspertu ceļa un 
izmitināšanas izmaksas, kuri piedalās 
apmeklējumos.

7. Dalībvalstis ir atbildīgas par vajadzīgo 
pasākumu veikšanu saistībā ar savu 
ekspertu braucienu un izmitināšanu. 
Komisija atlīdzina to ekspertu ceļa un 
izmitināšanas izmaksas, kuri piedalās 
apmeklējumos. Kas attiecas uz 
nepaziņotiem apmeklējumiem uz vietas, 
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Komisija izraugās kontaktpersonu 
praktisku pasākumu veikšanai saistībā ar 
apmeklējumu uz vietas.

Or. en

Pamatojums

Nepaziņotiem apmeklējumiem uz vietas ir strikti laika ierobežojumi un tādēļ nepieciešams, lai 
Komisija būtu atbildīga par kontaktpersonas izraudzīšanos praktisku pasākumu veikšanai 
saistībā ar apmeklējumu.

Grozījums Nr. 71
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc katra novērtējuma sagatavo 
ziņojumu. Ziņojuma pamatā ir attiecīgi
apmeklējuma uz vietas konstatējumi un 
anketa.

1. Pēc katra novērtējuma sagatavo 
ziņojumu. Ziņojuma pamatā ir 
apmeklējuma uz vietas konstatējumi un 
anketa. Tajā iekļauj visaptverošu 
novērtējumu par to, kā tiek ievērots 
Šengenas acquis un standarti attiecībā uz 
tiesu iestāžu reformu un korupcijas un 
organizētās noziedzības apkarošanu, kā 
noteikts Komisijas lēmumos C(2006)6569 
un C(2006)6570.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Paziņotu apmeklējumu uz vietas 
gadījumā ziņojumu sagatavo darba grupa 
apmeklējuma laikā. Komisijas ierēdnis ir 
kopumā atbildīgs par ziņojuma 
sagatavošanu un tā integritātes un 
kvalitātes nodrošināšanu. Nesaskaņu 
gadījumā darba grupa cenšas panākt 

(b) Paziņotu apmeklējumu uz vietas 
gadījumā ziņojumu sagatavo darba grupa 
apmeklējuma laikā. Komisijas ierēdnis ir 
kopumā atbildīgs par ziņojuma 
sagatavošanu un tā integritātes un 
kvalitātes nodrošināšanu. Nesaskaņu 
gadījumā darba grupa cenšas panākt 
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kompromisu. Atšķirīgos viedokļus var 
iekļaut ziņojumā.

kompromisu. Atšķirīgos viedokļus iekļauj
ziņojumā.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Georgios Papanikolaou

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ziņojumā analizē attiecīgi kvalitatīvos, 
kvantitatīvos, operatīvos, administratīvos 
un organizatoriskos aspektus un uzskaita 
jebkādus trūkumus vai nepilnības, kas 
konstatētas novērtējuma laikā. Ziņojumā 
iekļauj ieteikumus koriģējošai rīcībai un 
termiņus tos īstenošanai.

2. Ziņojumā analizē attiecīgi kvalitatīvos, 
kvantitatīvos, operatīvos, administratīvos 
un organizatoriskos aspektus un uzskaita 
jebkādus trūkumus vai nepilnības — gan 
tās, kurus attiecīgās dalībvalstis var 
ietekmēt, gan tās, kuras nevar — , kas 
konstatētas novērtējuma laikā. Ziņojumā 
iekļauj ieteikumus attiecīgo dalībvalstu un 
Komisijas koriģējošai vai papildu rīcībai 
un termiņus to īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija informē attiecīgo dalībvalsti 
par ziņojumu attiecīgi sešu nedēļu laikā 
pēc apmeklējuma uz vietas vai atbilžu uz
anketu saņemšanas. Attiecīgā dalībvalsts 
iesniedz savus apsvērumus par ziņojumu 
divu nedēļu laikā.

4. Komisija informē attiecīgo dalībvalsti 
par ziņojumu attiecīgi četru nedēļu laikā 
pēc apmeklējuma uz vietas vai atbilžu uz 
anketu saņemšanas. Attiecīgā dalībvalsts 
iesniedz savus apsvērumus par ziņojumu 
divu nedēļu laikā.

Or. en

Pamatojums

Būtisku trūkumu gadījumā ir vajadzīga ātra rīcība, lai saglabātu uzticību Šengenas sistēmai.
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Grozījums Nr. 75
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas eksperts iesniedz ziņojumu un 
dalībvalsts atbildi komitejai, kas izveidota 
saskaņā ar 15. pantu. Dalībvalstis tiek 
aicinātas sniegt apsvērumus par atbildēm 
uz anketu, ziņojumu un attiecīgās 
dalībvalsts apsvērumiem.

Komisijas eksperts iesniedz ziņojumu un 
dalībvalsts atbildi komitejai, kas izveidota 
saskaņā ar 15. pantu, un Eiropas 
Parlamentam. Dalībvalstis tiek aicinātas 
sniegt apsvērumus par atbildēm uz anketu, 
ziņojumu un attiecīgās dalībvalsts 
apsvērumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Carlos Coelho

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 15. panta 2. punktā 
minēto procedūru pieņem ieteikumus par 
3. punktā minēto konstatējumu 
klasifikāciju.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai 
sniegtu ieteikumus par 3. punktā minēto 
konstatējumu klasifikāciju. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
15. panta 2. punktā minēto pārbaudes
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Mariya Nedelcheva, Georgios Papanikolaou

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā dalībvalsts viena mēneša laikā 
pēc ziņojuma pieņemšanas iesniedz 
Komisijai rīcības plānu par to, kā novērst 
konstatētos trūkumus.

Attiecīgā dalībvalsts viena mēneša laikā 
pēc ziņojuma pieņemšanas iesniedz 
Komisijai rīcības plānu par to, kā novērst 
konstatētos trūkumus. Ja Komisijas 
ziņojums pamatojas uz tematiskiem vai 
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reģionāliem novērtējumiem un skar 
vairāk nekā vienu dalībvalsti, dalībvalstu 
rīcības plānus koordinē.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Sarah Ludford, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā dalībvalsts ziņo Komisijai par 
rīcības plāna īstenošanu sešu mēnešu laikā 
pēc ziņojuma saņemšanas un pēc tam 
turpina to darīt reizi trijos mēnešos, kamēr 
rīcības plāns nav pilnībā īstenots. Atkarībā 
no konstatēto trūkumu būtiskuma un 
veiktajiem pasākumiem šo trūkumu 
novēršanai Komisija saskaņā ar 15. panta 
2. punktā minēto procedūru var ieplānot 
paziņotus apmeklējumus, lai pārbaudītu 
rīcības plāna īstenošanu. Komisija var arī 
ieplānot nepaziņotus apmeklējumus uz 
vietas.

Attiecīgā dalībvalsts ziņo Komisijai par 
rīcības plāna īstenošanu četru mēnešu laikā 
pēc ziņojuma saņemšanas un pēc tam 
turpina to darīt reizi trijos mēnešos, kamēr 
rīcības plāns nav pilnībā īstenots. Atkarībā 
no konstatēto trūkumu būtiskuma un 
veiktajiem pasākumiem šo trūkumu 
novēršanai Komisija saskaņā ar 15. panta 
2. punktā minēto procedūru var ieplānot 
paziņotus apmeklējumus, lai pārbaudītu 
rīcības plāna īstenošanu. Komisija var arī 
ieplānot nepaziņotus apmeklējumus uz 
vietas.

Or. en

Pamatojums

Smagu trūkumu gadījumā ir vajadzīga ātra rīcība, lai saglabātu uzticību Šengenas sistēmai.

Grozījums Nr. 79
Carlos Coelho

Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā dalībvalsts ziņo Komisijai par 
rīcības plāna īstenošanu sešu mēnešu laikā 
pēc ziņojuma saņemšanas un pēc tam 
turpina to darīt reizi trijos mēnešos, kamēr 

Attiecīgā dalībvalsts ziņo Komisijai par 
rīcības plāna īstenošanu sešu mēnešu laikā 
pēc ziņojuma saņemšanas un pēc tam 
turpina to darīt reizi trijos mēnešos, kamēr 
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rīcības plāns nav pilnībā īstenots. Atkarībā 
no konstatēto trūkumu būtiskuma un 
veiktajiem pasākumiem šo trūkumu 
novēršanai Komisija saskaņā ar 15. panta 
2. punktā minēto procedūru var ieplānot 
paziņotus apmeklējumus, lai pārbaudītu 
rīcības plāna īstenošanu. Komisija var arī 
ieplānot nepaziņotus apmeklējumus uz 
vietas.

rīcības plāns nav pilnībā īstenots. Atkarībā 
no konstatēto trūkumu būtiskuma un 
veiktajiem pasākumiem šo trūkumu 
novēršanai Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus ar mērķi ieplānot 
paziņotus vai nepaziņotus apmeklējumus 
uz vietas, lai pārbaudītu rīcības plāna 
īstenošanu. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru. Komisija var arī 
ieplānot nepaziņotus apmeklējumus uz 
vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija regulāri informē komiteju, kas 
izveidota saskaņā ar 15. pantu, par rīcības 
plāna īstenošanu.

Komisija regulāri informē komiteju, kas 
izveidota saskaņā ar 15. pantu, par rīcības 
plāna īstenošanu. Eiropas Parlaments var 
arī prasīt Komisijai to informēt par 
sasniegto rīcības plāna īstenošanā.

Or. ro

Pamatojums

Eiropas Parlamentam ir jābūt tiesīgam prasīt Komisijai, lai tā sniegtu informāciju par to, cik 
tālu ir īstenoti rīcības plāni, kurus dalībvalstis izstrādājušas trūkumu novēršanai Šengenas 
acquis piemērošanā.

Grozījums Nr. 81
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja apmeklējumā uz vietas tiek atklāta 7. Ja ziņojumā par apmeklējumu uz vietas 
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būtiska nepilnība, kas, iespējams, 
ievērojami ietekmē vienas vai vairāku 
dalībvalstu vispārējo drošības līmeni, 
Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc 
dalībvalsts pieprasījuma pēc iespējas drīz 
informē Padomi un Eiropas Parlamentu.

ir viens vai vairāki konstatējumi, kas 
atbilst 13. panta 3. punkta c) apakšpunktā 
minētajai klasifikācijai, Komisija pēc 
savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts 
pieprasījuma pēc iespējas drīz informē 
Padomi un Eiropas Parlamentu.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja apmeklējumā uz vietas tiek atklāta 
būtiska nepilnība, kas, iespējams, 
ievērojami ietekmē vienas vai vairāku 
dalībvalstu vispārējo drošības līmeni, 
Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc 
dalībvalsts pieprasījuma pēc iespējas drīz 
informē Padomi un Eiropas Parlamentu.

7. Ja apmeklējumā uz vietas tiek atklāta 
būtiska nepilnība, kas, iespējams, 
ievērojami ietekmē vienas vai vairāku 
dalībvalstu vispārējo drošības līmeni, 
Komisija pēc iespējas drīz informē Padomi 
un Eiropas Parlamentu un regulāri sniedz 
tiem jaunāko informāciju sešu mēnešu 
atbalsta laikposmā saskaņā ar 13.a pantu 
un pēc jebkāda galīgā lēmuma 
pieņemšanas par turpmāko rīcību un 
iespējamām sankcijām saskaņā ar 
13.b pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja apmeklējumā uz vietas tiek atklāta 
būtiska nepilnība, kas, iespējams, 
ievērojami ietekmē vienas vai vairāku 
dalībvalstu vispārējo drošības līmeni, 
Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc 
dalībvalsts pieprasījuma pēc iespējas drīz 
informē Padomi un Eiropas Parlamentu.

7. Ja apmeklējumā uz vietas tiek atklāta 
būtiska nepilnība, kas, iespējams, 
ievērojami ietekmē vienas vai vairāku 
dalībvalstu vispārējo drošības līmeni, 
Komisija pēc savas iniciatīvas, pēc Eiropas 
Parlamentam vai dalībvalsts pieprasījuma 
pēc iespējas drīz informē Padomi un 
Eiropas Parlamentu.
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Or. en

Grozījums Nr. 84
Carlos Coelho

Regulas priekšlikums
13.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.b pants

Turpmākās rīcības procedūra
Sešus mēnešus pēc būtiskas nepilnības 
konstatēšanas 13. panta 7. punkta nozīmē 
Komisija ieplāno apmeklējumu uz vietas. 
Ja apmeklējumā uz vietas konstatē, ka 
būtiskā nepilnība nav novērsta, 
neskatoties uz dalībvalstij piešķirto 
atbalstu saskaņā 13.a pantu, Padome pēc 
Komisijas priekšlikuma un pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu 
pieņem lēmumu par sankcijām. Padome 
pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu 
vairākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
13.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.b pants

Lēmums par robežkontroles atjaunošanu
Lēmumu par robežkontroles atjaunošanu 
pēc Komisijas priekšlikuma pieņem 
Padome ar kvalificētu balstu vairākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Stavros Lambrinidis
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Regulas priekšlikums
13.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.b pants
Turpmākā rīcība un sankcijas

Sešus mēnešus pēc būtiskas nepilnības 
konstatēšanas Komisija ieplāno 
apmeklējumu uz vietas. Ja apmeklējumā 
uz vietas konstatē, ka būtiskā nepilnība 
nav novērsta, Komisija komitejai, kas 
nodibināta saskaņā ar 15. pantu, iesniedz 
priekšlikumu par turpmāko rīcību un 
iespējamām sankcijām. Lēmumu par 
turpmāko rīcību un iespējamām 
sankcijām pieņem saskaņā ar 15. panta 
2. punktā norādīto pārbaudes procedūru.  
Ja dalībvalsts turpina neievērot Šengenas 
noteikumus, pirms smagāku sankciju 
piemērošanas ir līdz galam jāizmanto visi 
iespējamie pasākumi un atbalsts situācijas 
uzlabošanai. Saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 78. panta 
3. punktu un 80. pantu robežkontroles 
atjaunošanu nedrīkst veikt attiecībā uz 
dalībvalsti, kura saskaras ar ārkārtas 
situāciju, ko raksturo trešo valstu pilsoņu 
pēkšņs pieplūdums, vai kritisku situāciju, 
kad tā nespēj pilnībā īstenot Šengenas 
zonas uzliktos pienākumus daļēji vai 
pilnīgi tāpēc, ka tās robežas sasniedzis 
liels skaits trešo valstu pilsoņu.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Carlos Coelho

Regulas priekšlikums
13.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.c pants

Robežkontroles pagaidu atjaunošana
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1. Šīs sankcijas var ietvert lēmumu, ka 
pārējās Šengenas zonas dalībvalstis uz 
ierobežotu laiku atjauno robežkontroli pie 
to iekšējām robežām. Šajā lēmumā var 
noteikt, ka tiek daļēji vai pilnīgi atjaunota 
robežkontrole pie attiecīgās dalībvalsts 
iekšējām robežām.
2. Lēmums par robežkontroles pagaidu 
atjaunošanu pie iekšējām robežām atbilst 
šādiem nosacījumiem:
– būtiskas nepilnības Šengenas acquis 
īstenošanā, kuras uzskata par tādām, kas 
ievērojami ietekmē vienas vai vairāku 
dalībvalstu vispārējo drošības līmeni;
– ārkārtēju apstākļu gadījumā, kad ir 
nepieciešama robežkontroles pagaidu 
atjaunošana.
3. Lēmumā, kas minēta 2. punktā, ietver 
šādas ziņas:
– ilgums nepārsniedz sešus mēnešus;
– attiecīgajai dalībvalstij piešķir atbalsta 
mehānismu, lai novērstu nepilnību;
– laiks, kad notiks nākamais apmeklējums 
uz vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
13.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.c pants

Kompensācijas pasākumi
Ja robežkontrole tiek atjaunota, Komisija 
paredz finansiālās kompensācijas 
pasākumus attiecīgo dalībvalstu 
atbalstam.



PE464.941v01-00 34/36 AM\867412LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 89
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darba grupas uzskata par konfidenciālu 
jebkuru informāciju, ko tās iegūst savu 
pienākumu izpildes laikā. Ziņojumi, kas 
sagatavoti pēc apmeklējumiem uz vietas, 
klasificējami kā ierobežotai lietošanai 
paredzēti. Komisija pēc apspriešanās ar 
attiecīgo dalībvalsti izlemj, kuru ziņojuma 
daļu drīkst publiskot.

Darba grupas uzskata par konfidenciālu 
jebkuru informāciju, ko tās iegūst savu 
pienākumu izpildes laikā. Ziņojumi, kas 
sagatavoti pēc apmeklējumiem uz vietas, 
klasificējami kā ierobežotai lietošanai 
paredzēti. Šī klasifikācija neaizliedz 
ziņojumu nodot Eiropas Parlamentam.
Komisija pēc apspriešanās ar attiecīgo 
dalībvalsti izlemj, kuru ziņojuma daļu 
drīkst publiskot.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darba grupas uzskata par konfidenciālu 
jebkuru informāciju, ko tās iegūst savu 
pienākumu izpildes laikā. Ziņojumi, kas 
sagatavoti pēc apmeklējumiem uz vietas, 
klasificējami kā ierobežotai lietošanai 
paredzēti. Komisija pēc apspriešanās ar 
attiecīgo dalībvalsti izlemj, kuru ziņojuma 
daļu drīkst publiskot.

Darba grupas uzskata par konfidenciālu 
jebkuru informāciju, ko tās iegūst savu 
pienākumu izpildes laikā. Ziņojumi, kas 
sagatavoti pēc apmeklējumiem uz vietas, 
klasificējami kā ierobežotai lietošanai 
paredzēti. Komisija pēc apspriešanās ar 
attiecīgo dalībvalsti izlemj, kuru ziņojuma 
daļu drīkst publiskot. Eiropas Parlaments 
pēc pietiekami pamatotas prasības var 
piekļūt visiem novērtēšanas darba grupu 
izstrādātajiem ziņojumiem.

Or. ro
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Pamatojums

Ņemot vērā, ka Eiropas Parlaments ir viens no likumdevējiem brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpā, tam jābūt tiesīgam pēc pietiekami pamatotas prasības piekļūt visiem 
novērtēšanas ziņojumiem.

Grozījums Nr. 91
Monica Luisa Macovei

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirmo riska analīzi, ko Frontex sniedz 
saskaņā ar 6. pantu, iesniedz Komisijai ne 
vēlāk kā trīs mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

2. Pirmo riska analīzi, ko Frontex un 
Eiropols sniedz saskaņā ar 6. pantu, 
iesniedz Komisijai ne vēlāk kā trīs 
mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei gada ziņojumu par 
novērtējumiem, kas veikti saskaņā ar šo 
regulu. Ziņojumu publisko, un tajā iekļauj 
informāciju par:

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei visaptverošu gada ziņojumu par 
novērtējumiem, kas veikti saskaņā ar šo 
regulu. Ziņojumu publisko, un tajā iekļauj 
informāciju par:

Or. ro

Grozījums Nr. 93
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā 2014. gada 
1. janvārī, kad beidzas pašreizējā piecu 
gadu novērtēšanas programma.

Or. en


