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Pakeitimas 13
Tatjana Ždanoka

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 nustatomas 
mechanizmas, kaip kraštutinė priemonė, 
kuria naudojantis galima greitai, laikinai 
sustabdyti bevizio režimo taikymą į 
teigiamą sąrašą įtrauktai trečiajai šaliai, 
susidarius nepaprastajai padėčiai, kai reikia 
kuo greičiau reaguoti siekiant padėti trims
ar daugiau valstybių narių įveikti 
patiriamus sunkumus, ir atsižvelgiama į 
bendrą nepaprastosios padėties poveikį 
visai Europos Sąjungai.

Or. en

Pakeitimas 14
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 nustatomas 
mechanizmas, kuriuo naudojantis 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.

Or. en
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Pakeitimas 15
Kinga Göncz

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 nustatomas 
mechanizmas, kuriuo naudojantis galima 
greitai, laikinai sustabdyti bevizio režimo 
taikymą į teigiamą sąrašą įtrauktai trečiajai 
šaliai, susidarius su trečiąja šalimi 
susijusiai 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, taip pat 
atitinkamai trečiajai šaliai.

Or. en

Pakeitimas 16
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Bevizio režimo sustabdymas turėtų 
būti grindžiamas išsamiu atitinkamos 
trečiosios šalies aplinkybių tyrimu ir būti 
pagrįstas objektyviais kriterijais, 
nustatytais šiame reglamente, siekiant 
užtikrinti nuoseklumą, skaidrumą ir 
tobulesnį sprendimų priėmimą.

Or. en
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Pakeitimas 17
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Kilus pavojų viešajai tvarkai arba 
saugumo problemų, susijusių su 
terorizmo grėsmėmis ar labai padidėjusiu 
organizuotu nusikalstamumu, galėtų 
susidaryti ekstremali padėtis.

Or. fr

Pakeitimas 18
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Kad vizų apsaugos sąlyga būtų 
įgyvendinama vienodomis sąlygomis, 
Komisijai reikėtų suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimus. Šiuos įgaliojimus reikėtų 
vykdyti remiantis 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai.

(2) Kad sustabdymo mechanizmas būtų 
įgyvendinamas vienodomis sąlygomis, 
Komisijai reikėtų suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimus. Šiuos įgaliojimus reikėtų 
vykdyti remiantis 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai.

Or. en

Pakeitimas 19
Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Abipusiškumo mechanizmą, kurį reikia 
įgyvendinti, jei viena iš trečiųjų šalių, 
įtrauktų į Reglamento (EB) Nr. 539/2001 II 
priedą, nusprendžia vienos ar daugiau 
valstybių narių piliečiams taikyti vizų 
reikalavimą, reikia pritaikyti prie 
Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir su 
antrinės teisės pagrindais susijusios 
Teisingumo Teismo praktikos.

(3) Abipusiškumo mechanizmą, kurį reikia 
įgyvendinti, jei viena iš trečiųjų šalių, 
įtrauktų į Reglamento (EB) Nr. 539/2001 II 
priedą, nusprendžia vienos ar daugiau 
valstybių narių piliečiams taikyti vizų 
reikalavimą, reikia pritaikyti prie 
Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir su 
antrinės teisės pagrindais susijusios 
Teisingumo Teismo praktikos. Be to, šį 
mechanizmą reikia pritaikyti taip, kad 
Europos Sąjunga galėtų imtis atsakomųjų 
priemonių laikydamasi solidarumo 
principo, kai viena iš trečiųjų šalių, 
įtrauktų į šio reglamento II priedą, 
nusprendžia vienos ar daugiau valstybių 
narių piliečiams taikyti vizų reikalavimą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į tai, kad Bendrijai imantis atsakomųjų priemonių reikia laikytis tokių principų 
kaip valstybių narių solidarumas, lygybė ir tarpusavio pasitikėjimas. Taikant tokį požiūrį ES 
suteikiama galimybė veikti tarptautinėje arenoje kaip vienai veikėjai, taip pat propaguoti ir 
saugoti esmines vertybes, kuriomis jis yra pagrįsta. 

Pakeitimas 20
Tatjana Ždanoka

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Abipusiškumo mechanizmas 
taikomas tais atvejais, kai viena iš trečiųjų 
šalių, įtrauktų į Reglamento (EB) 
Nr. 539/2001 II priedą, nusprendžia įvesti, 
atnaujinti arba toliau taikyti vizų režimą 
valstybės narės piliečiams.

Or. en
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Pakeitimas 21
Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Gavus pranešimą iš valstybės narės, 
kad trečioji šalis, įtraukta į šio reglamento 
II priedą, nusprendė pradėti taikyti vizų 
reikalavimą tos valstybės narės piliečiams, 
visos valstybės narės turėtų reaguoti 
kolektyviai, t. y. imtis bendros 
atsakomosios priemonės į padėtį, kuri 
daro poveikį visai Europos Sąjungai ir dėl 
kurios jos piliečiams gali būti taikomos 
skirtingas požiūris.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į tai, kad Bendrijai imantis atsakomųjų priemonių reikia laikytis tokių principų 
kaip valstybių narių solidarumas, lygybė ir tarpusavio pasitikėjimas. Taikant tokį požiūrį ES 
suteikiama galimybė veikti tarptautinėje arenoje kaip vienai veikėjai, taip pat propaguoti ir 
saugoti esmines vertybes, kuriomis jis yra pagrįsta.

Pakeitimas 22
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Europos Sąjunga palaikydama 
santykius su trečiosiomis šalimis turėtų 
aktyviai siekti visiško vizų abipusiškumo, 
tokiu būdu prisidėdama prie Europos 
Sąjungos išorės politikos patikimumo ir 
nuoseklumo didinimo tarptautiniu 
lygmeniu.
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Or. en

Pakeitimas 23
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Nepaisant abipusiškumo 
mechanizmo, svarbu, kad Komisija su 
vizų politika susijusius klausimus aptartų 
ir derybas dėl jų vestų atvirai ir skaidriai, 
negrasindama atkurti vizų režimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palaikyti gerus dvišalius ES ir jos partnerių pasaulyje santykius, svarbu, kad ES 
nesinaudotų savo vizų politika kaip priemone priversti trečiąsias šalis pakeisti savo vizų 
politiką.

Pakeitimas 24
Tatjana Ždanoka

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Kadangi Reglamento (EB) 
Nr. 1932/2006 nuostatos dėl pabėgėliams ir 
asmenims be pilietybės taikytinų vizų 
taisyklių tokiems asmenims netaikomos, jei 
jie gyvena Jungtinėje Karalystėje ar 
Airijoje, reikia išaiškinti padėtį, susijusią
su vizų reikalavimo taikymu kai kuriems 
Jungtinėje Karalystėje ar Airijoje 
gyvenantiems pabėgėliams ir asmenims be 
pilietybės. Šis reglamentas valstybėms 
narėms palieka laisvę spręsti dėl vizų 
reikalavimo taikymo ar netaikymo šiai 

(6) Kadangi Reglamento (EB) 
Nr. 1932/2006 nuostatos dėl pabėgėliams ir 
asmenims be pilietybės taikytinų vizų 
taisyklių tokiems asmenims netaikomos, jei 
jie gyvena Jungtinėje Karalystėje ar 
Airijoje, reikia išaiškinti padėtį, susijusią 
su vizų reikalavimo taikymu kai kuriems 
Jungtinėje Karalystėje ar Airijoje 
gyvenantiems pabėgėliams ir asmenims be 
pilietybės. Šiuo reglamentu nustatoma, 
kad vizų reikalavimas šiai asmenų 
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asmenų kategorijai. Apie tokius 
nacionalinius sprendimus pranešama 
Komisijai. 

kategorijai netaikomas. 

Or. en

Pakeitimas 25
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Atsižvelgiant į tam tikrus valstybių 
narių įsipareigojimus, kylančius iš 
Bendrijos iki Reglamento (EB) 
Nr. 539/2001 įsigaliojimo sudarytus 
tarptautinius susitarimus, dėl kurių reikia 
nukrypti nuo bendrų vizų taisyklių, į šį 
reglamentą įtraukiama nuostata, kuria 
remdamosi valstybės narės gali vizų 
reikalavimo netaikyti paslaugų teikėjams jų 
buvimo metu tiek, kiek reikia šiems 
įsipareigojimams vykdyti.

(7) Atsižvelgiant į tam tikrus valstybių 
narių įsipareigojimus, kylančius iš 
Bendrijos iki Reglamento (EB) 
Nr. 539/2001 įsigaliojimo sudarytus 
tarptautinius susitarimus, dėl kurių reikia 
nukrypti nuo bendrų vizų taisyklių, į šį 
reglamentą įtraukiama nuostata, kuria 
remdamosi valstybės narės, visapusiškai 
atsižvelgdamos į Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo sprendimus, gali vizų 
reikalavimo netaikyti paslaugų teikėjams jų 
buvimo metu tiek, kiek reikia šiems 
įsipareigojimams vykdyti.

Or. en

Pakeitimas 26
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto a papunkčio ii punktas
Reglamentas (EB) Nr. 539/2011
1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) antra pastraipa papildoma šiomis 
įtraukomis:

Išbraukta.

– „civilinių orlaivių įgulų nariams;
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– į krantą išlipantiems civilinių laivų 
įgulų nariams, jei jie turi jūrininko 
tapatybės dokumentus, išduotus remiantis 
Tarptautinės darbo organizacijos 
konvencijomis (1958 m. Konvencija 
Nr. 108 ir 2003 m. Konvencija Nr. 185) 
arba Tarptautinės jūrų organizacijos 
1965 m. Londono konvencija dėl 
tarptautinės jūrų laivybos sąlygų 
lengvinimo (FAL konvencija).“

Or. de

Pagrindimas

Dabartinė sistema, pagal kurią valstybės narės jau dabar gali nustatyti vizų režimo išimtis 
nurodytoms grupėms (reglamento 4 straipsnis), pasiteisino, nėra informacijos apie 
iškylančias problemas. Pasiūlytas pakeitimas nepadėtų pasiekti didesnio suderinimo.

Pakeitimas 27
Tatjana Ždanoka

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto a papunkčio ii punkto antra a įtrauka (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 539/2011
1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos šešta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– asmenims, turintiems pabėgėlio statusą, 
ir asmenims be pilietybės, taip pat kitiems 
jokios šalies pilietybės neturintiems 
asmenims, kurie gyvena Jungtinėje 
Karalystėje arba Airijoje ir turi Jungtinėje 
Karalystėje ar Airijoje išduotus kelionės 
dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Vizų reikalavimai neturėtų būti taikomi asmenims, turintiems pabėgėlio statusą, ir asmenims 
be pilietybės, taip pat kitiems jokios šalies pilietybės neturintiems asmenims, kurie gyvena 
Jungtinėje Karalystėje arba Airijoje ir turi Jungtinėje Karalystėje ar Airijoje išduotus 
kelionės dokumentus.
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Pakeitimas 28
Alexander Alvaro, Tanja Fajon, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, 
Zuzana Roithová, Miroslav Ouzký, Ioan Enciu, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 539/2001
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 4 dalies c punktas pakeičiamas taip: (b) 4 dalis pakeičiama taip:

4. Jei į II priedą įtraukta trečioji šalis 
įveda, atnaujina arba toliau taiko vizų 
režimą kurios nors valstybės narėms 
piliečiams, taikomos šios priemonės: 
a) per 90 dienų nuo tada, kai trečioji 
šalis įveda vizų režimą ar paskelbia apie 
jį (tais atvejais, kai režimas yra taikomas 
toliau, per 90 dienų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos), atitinkama valstybė 
narė apie tai raštu praneša Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai; šis 
pranešimas skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiojo leidinio, C serijoje. 
Pranešime nurodoma priemonės 
taikymo data ir atitinkamų kelionės 
dokumentų ir vizų tipai. 
Jei prieš pasibaigiant nurodytam 
terminui trečioji šalis nusprendžia 
panaikinti vizų režimą, minėtas 
pranešimas tampa nereikalingas; 
b) iš karto po minėto pranešimo 
paskelbimo Komisija, pasikonsultavusi 
su atitinkama valstybe nare, imasi 
veiksmų, siekdama, kad atitinkamos 
trečiosios šalies institucijos vėl nustatytų 
bevizį režimą, ir kuo greičiau informuoja 
Parlamentą ir Tarybą apie derybų padėtį;

(c) per 90 dienų po minėto pranešimo 
paskelbimo Komisija, pasikonsultavusi su 
atitinkama valstybe nare, teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pranešimą. Prie 
pranešimo gali būti pridėtas pasiūlymas 

(c) per 45 dienas nuo minėto pranešimo 
paskelbimo Komisija, pasikonsultavusi su 
atitinkama valstybe nare, teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pranešimą. Jei per 
45 dienas nuo minėto pranešimo 
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laikinai atnaujinti vizų režimą atitinkamos 
trečiosios šalies piliečiams. Komisija šį 
pasiūlymą taip pat gali pateikti po jos 
pranešimo svarstymo Europos Parlamente 
ir Taryboje. Dėl šio pasiūlymo Europos 
Parlamentas ir Taryba priima sprendimą 
laikydamiesi įprastos teisėkūros 
procedūros.

paskelbimo atitinkamos trečiosios šalies 
institucijos nepanaikina vizų režimo, 
Komisija, pasikonsultavusi su atitinkama 
valstybe nare, pasiūlo atnaujinti vizų 
režimą atitinkamos trečiosios šalies 
piliečiams. Jei per 90 dienų nuo minėto 
pranešimo paskelbimo atitinkamos 
trečiosios šalies institucijos nepanaikina 
vizų režimo, Komisijos pasiūlymas 
atnaujinti vizų režimą atitinkamos 
trečiosios šalies piliečiams yra laikomas
priimtu, išskyrus atvejus, kai Taryba 
kvalifikuota balsų dauguma ir Europos 
Parlamentas absoliučia balsų dauguma 
nepasibaigus šiam terminui nusprendžia 
atmesti pasiūlymą; 
(d) kai atitinkama trečioji šalis panaikina 
vizų režimą, valstybė narė nedelsiant apie 
tai praneša Tarybai ir Komisijai. Šis 
pranešimas skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje. 
Bet kuri laikinoji priemonė, dėl kurios 
nuspręsta laikantis c punkto, nustoja 
galioti praėjus septynioms dienos nuo 
pranešimo paskelbimo Oficialiajame 
leidinyje. Jei atitinkama trečioji šalis buvo 
įvedusi vizų režimą dviejų ar daugiau 
valstybių narių piliečiams, laikinoji 
priemonė nustoja galioti tik po paskutinio 
pranešimo paskelbimo.

Or. en

Pakeitimas 29
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a straipsnis. Apsaugos sąlyga 1a straipsnis. Sustabdymo mechanizmas 

Or. en
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Pakeitimas 30
Tatjana Ždanoka

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto įžanga
Reglamentas (EB) Nr. 539/2001
1 a 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 kaip 
kraštutinė priemonė trijose arba daugiau 
valstybių narių susidarius nepaprastajai 
padėčiai, kuri daro didelį neigiamą 
poveikį bendrai migracijos padėčiai 
Europos Sąjungoje ir kuriai būdingi bet 
kurie iš šių ypatumų: 

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti, kad bevizio režimo sustabdymas gali būti naudojamas tik kaip kraštutinė 
priemonė.

Pakeitimas 31
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 
1 a 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
remiantis objektyviais kriterijais, kuriais 
siekiama užtikrinti nuoseklumą ir 
skaidrumą, tuomet, kai vienoje arba 
daugiau valstybių narių susidaro 
nepaprastoji padėtis: 

Or. en
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Pakeitimas 32
Tatjana Ždanoka

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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, arba 

(a) kai staiga per vienų metų laikotarpį 
labai – bent 100 %, palyginti su ankstesniu 
vienų metų laikotarpiu, padaugėja į II 
priedo sąrašą įtrauktos trečiosios šalies 
piliečių, kurie yra valstybėje narėje 
neteisėtai, arba 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta pakeisti kriterijus.

Pakeitimas 33
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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, arba 

(a) kai dėl II priede išvardytų trečiųjų 
šalių piliečių atvykimo staiga per šešių 
mėnesių laikotarpį bent 60 % padidėja, 
palyginti su ankstesniu šešių mėnesių 
laikotarpiu, bendras trečiųjų šalių piliečių, 
esančių susijusioje (-iose) valstybėje (-ėse) 
narėje (-ėse), skaičius, arba

Or. en
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Pakeitimas 34
Tanja Fajon

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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, arba 

(a) kai staiga per šešių mėnesių laikotarpį 
labai, palyginti su tuo pačiu praėjusių 
metų laikotarpiu, padaugėja į II priedo 
sąrašą įtrauktos trečiosios šalies piliečių, 
neteisėtai esančių valstybės narės 
teritorijoje, ir tai daro didelį neigiamą 
poveikį bendrai migracijos padėčiai 
susijusiose valstybėse narėse, arba 

Or. en

Pakeitimas 35
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) kai staiga per šešių mėnesių 
laikotarpį bent 50 % padaugėja, palyginti 
su ankstesniu šešių mėnesių laikotarpiu, į 
II priedo sąrašą įtrauktos trečiosios šalies 
piliečių, kurie buvo nuteisti už 
nusikaltimus, susijusius su organizuotu 
nusikalstamumu ir prekyba žmonėmis, 
įvykdytus vienos ar kelių valstybių narių 
teritorijoje, arba 

Or. en

Pagrindimas

Sustabdymo mechanizmas turėtų būti padėtas taikyti padidėjus organizuotam 
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nusikalstamumui.

Pakeitimas 36
Tatjana Ždanoka

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kai staiga per šešių mėnesių laikotarpį 
bent 50 % padaugėja, palyginti su 
ankstesniu šešių mėnesių laikotarpiu, į II 
priedo sąrašą įtrauktos trečiosios šalies 
piliečių prieglobsčio prašymų, kurių 
patenkinta mažiau nei 3 % per ankstesnį 
šešių mėnesių laikotarpį, arba

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Teisė į prieglobstį, kaip numatyta Pagrindinių teisių chartijos 18 straipsnyje ir pagal 
tarptautinę teisę, yra asmens teisė. Taigi į teigiamą sąrašą įtrauktų trečiųjų šalių piliečiai 
neturėtų būti baudžiami už kitų tos pačios šalies piliečių mėginimus pasinaudoti šia teise, net 
ir nesant rimto pagrindo.

Pakeitimas 37
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kai staiga per šešių mėnesių laikotarpį 
bent 50 % padaugėja, palyginti su 
ankstesniu šešių mėnesių laikotarpiu, į II 
priedo sąrašą įtrauktos trečiosios šalies 
piliečių prieglobsčio prašymų, kurių 
patenkinta mažiau nei 3 % per ankstesnį 

Išbraukta.



AM\886293LT.doc 17/27 PE478.421v01-00

LT

šešių mėnesių laikotarpį, arba

Or. en

Pakeitimas 38
Tanja Fajon

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kai staiga per šešių mėnesių laikotarpį 
bent 50 % padaugėja, palyginti su 
ankstesniu šešių mėnesių laikotarpiu, į II 
priedo sąrašą įtrauktos trečiosios šalies 
piliečių prieglobsčio prašymų, kurių 
patenkinta mažiau nei 3 % per ankstesnį 
šešių mėnesių laikotarpį, arba 

(b) kai staiga per šešių mėnesių laikotarpį 
labai, palyginti su tuo pačiu praėjusių 
metų laikotarpiu, padaugėja į II priedo 
sąrašą įtrauktos trečiosios šalies piliečių 
prieglobsčio prašymų, kurių patenkinta 
mažiau nei 3 % per ankstesnį šešių 
mėnesių laikotarpį, ir tai daro didelį 
neigiamą poveikį bendrai migracijos 
padėčiai susijusiose valstybėse narėse, 
arba 

Or. en

Pakeitimas 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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.

Išbraukta.



PE478.421v01-00 18/27 AM\886293LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 40
Tatjana Ždanoka

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 staiga per vienų metų laikotarpį 
labai – bent 100 %, palyginti su ankstesniu 
vienų metų laikotarpiu, padaugėja į II 
priedo sąrašą įtrauktos trečiosios šalies 
atmestų jos piliečių readmisijos prašymų, 
kuriuos jai pateikė valstybė narė. 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta pakeisti kriterijus.

Pakeitimas 41
Tanja Fajon

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
COM(2011) 0290
1 a straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 staiga per šešių mėnesių laikotarpį 
labai, palyginti su tuo pačiu praėjusių 
metų laikotarpiu, padaugėja į II priedo 
sąrašą įtrauktos trečiosios šalies atmestų 
jos piliečių readmisijos prašymų, kuriuos 
jai pateikė valstybė narė, ir tai daro didelį 
neigiamą poveikį bendrai migracijos 
padėčiai susijusiose valstybėse narėse. 
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Or. en

Pakeitimas 42
Tatjana Ždanoka

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susidarius bet kuriai iš šio straipsnio 1 
dalyje minėtų padėčių, valstybė narė apie 
tai gali pranešti Komisijai. Reikiamai 
pagrįstame pranešime pateikiami 
atitinkami duomenys bei statistika ir 
išsamiai paaiškinama, kokių preliminarių 
priemonių valstybė narė ėmėsi padėčiai 
ištaisyti.

2. Susidarius bet kuriai iš šio straipsnio 
1 dalyje minėtų padėčių, valstybė narė apie 
tai gali pranešti Komisijai. Reikiamai 
pagrįstame pranešime pateikiami 
atitinkami duomenys bei statistika ir 
išsamiai paaiškinama, kokių preliminarių 
priemonių valstybė narė ėmėsi padėčiai 
ištaisyti. Gavusi iš atitinkamos valstybės 
narės tokį pranešimą Komisija 
nedelsdama informuoja apie tai Europos 
Parlamentą ir Tarybą.

Or. en

Pagrindimas

Parlamentas ir Taryba visais etapais turėtų būti tinkamai informuojami apie įvykių raidą.

Pakeitimas 43
Tatjana Ždanoka

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

3. Komisija nagrinėja pranešimą, 
atsižvelgdama į padaugėjimo mastą,
valstybių narių, kuriose staiga susidarė 
viena iš šio straipsnio 1 dalyje aprašytų 
padėčių, skaičių, į tai, ar minėtą 
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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. 

padaugėjimą galima laikyti esminiu 
poveikį konkrečioms pranešančiosios 
valstybės narės sąlygoms darančiu 
veiksniu, 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. Po šios peržiūros ir pranešusi 
Europos Parlamentui ir Tarybai, Komisija
per tris mėnesius nuo pranešimo pateikimo 
dienos 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.

Or. en

Pagrindimas

Parlamentas ir Taryba visais etapais turėtų būti tinkamai informuojami apie įvykių raidą.

Pakeitimas 44
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

3. Komisija nedelsdama informuoja 
Europos Parlamentą ir Tarybą apie gautą 
susijusios valstybės narės pranešimą ir 
nagrinėja pranešimą, atsižvelgdama į 
valstybių narių, kuriose staiga susidarė šio 
straipsnio 1 dalyje aprašyta padėtis, 
skaičių ir bendrą padaugėjimo poveikį 
padėčiai Sąjungoje, kaip matyti iš valstybių 
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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. 

narių pateiktų duomenų, taip pat iš 
Europolo ir (arba) Eurojusto, atitinkamų 
Europos Tarybos ir ESBO institucijų
parengtų ataskaitų bei iš konsultacijų su 
žmogaus teisių ir (arba) migrantų NVO, ir 
per tris mėnesius nuo jų gavimo išsiunčia 
savo patikrinimo rezultatus Europos 
Parlamentui ir Tarybai, kurie laiku 
pateikia savo nuomonę; 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. 

Or. en

Pakeitimas 45
Kinga Göncz

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

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, taip pat nagrinėja kitus 
nei sustabdymas tinkamus alternatyvius 
sprendimus; ir per tris mėnesius nuo 
duomenų gavimo gali priimti 
įgyvendinimo sprendimą dėl vizų 
reikalavimo netaikymo atitinkamos 
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priimamas laikantis 4a straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos. Įgyvendinimo 
sprendime nustatoma diena, kurią įsigalioja 
vizų reikalavimo netaikymo laikinas 
sustabdymas.

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. 

Or. en

Pakeitimas 46
Tanja Fajon

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 539/2001
1 a 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; po to Komisija gali priimti 
įgyvendinimo sprendimą dėl vizų 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 
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reikalavimo netaikymo laikinas 
sustabdymas.

Or. en

Pakeitimas 47
Kinga Göncz

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija atsižvelgia į konkrečią 
atitinkamos trečiosios šalies padėtį, tokio 
sustabdymo poveikį šiai šaliai ir Europos 
Sąjungos santykiams su ta trečiąja šalimi, 
taip pat glaudžiai bendradarbiauja su 
atitinkama trečiąja šalimi siekdama rasti 
alternatyvius ilgalaikius sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 48
Tatjana Ždanoka

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 539/2001
1 a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pasiūliusi iš dalies keisti šį reglamentą, 
kad pagal šio straipsnio 4 dalį trečioji šalis 
būtų perkelta į I priedą, Komisija gali 
pratęsti pagal šio straipsnio 3 dalį priimto 
įgyvendinimo sprendimo galiojimą ne 
ilgesniam kaip devynių mėnesių 
laikotarpiui. Sprendimas pratęsti 
įgyvendinimo sprendimo galiojimą 
priimamas laikantis 4a straipsnio 2 dalyje 

5. Pasiūliusi iš dalies keisti šį reglamentą, 
kad pagal šio straipsnio 4 dalį trečioji šalis 
būtų perkelta į I priedą, Komisija gali 
pratęsti pagal šio straipsnio 3 dalį priimto 
įgyvendinimo sprendimo galiojimą ne 
ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui. 
Sprendimas pratęsti įgyvendinimo 
sprendimo galiojimą priimamas laikantis 
4a straipsnio 2 dalyje nurodytos 
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nurodytos procedūros. procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti apribotas įgyvendinimo sprendimo galiojimo laikas.

Pakeitimas 49
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 539/2001
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) diplomatinių, tarnybinių ir (arba) 
oficialių ar specialių pasų turėtojams;

(a) diplomatinių, tarnybinių ir (arba) 
oficialių ar specialių pasų turėtojams; jei 
dėl trečiųjų šalių piliečių reikalingos 
išankstinės konsultacijos pagal Vizų 
kodekso 22 straipsnį, Taryba, remdamasi 
valstybės narės iniciatyva pateiktu 
pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma 
priima sprendimą dėl vizos reikalavimo 
netaikymo;

Or. en

Pagrindimas

Bei bilateralen Ausnahmen von der Visumspflicht für Diplomaten-, Dienst- und 
Spezialpassinhaber ist in Fällen, in denen ein Mitgliedstaat von der Visumspflicht für 
Offizialpassinhaber absehen möchte, für die ein anderer Mitgliedstaat die Konsultation seiner 
Sicherheitsbehörden (KZB-Pflicht) im Visumverfahren verlangt, die Wiedereinführung eines 
Verfahrens erforderlich, wie es nach Verordnung 789/2001 vorgesehen war und das mit dem 
Visakodex abgeschafft wurde. Die Möglichkeit, ohne Durchführung der Konsultation ein 
räumlich beschränktes Visum nach Art. 25 Abs. 1 (a) (iii) Visakodex zu erteilen, ist lediglich 
auf dringliche Ausnahmefälle beschränkt und daher kein Argument gegen ein Verfahren, wie 
es in Verordnung 789/2001 vorgesehen ist.

Pakeitimas 50
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 539/2001
4 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) lėktuvų įguloms ir avariniais arba 
pagalbos reisais vykstantiems 
pagalbininkams ir kitiems gelbėtojams 
nelaimės ar avarijos atveju; 

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms ir toliau turėtų būti leidžiama netaikyti vizos reikalavimų šioms žmonių 
grupėms.

Pakeitimas 51
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 539/2001
4 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) civilinių orlaivių ir laivų įgulų 
nariams;

Or. de

Pakeitimas 52
Tatjana Ždanoka

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 539/2001
4 straipsnio 2 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 2 dalis papildoma d punktu: Išbraukta.
„(d) pabėgėliams, asmenims be pilietybės 
ir kitiems jokios šalies pilietybės 
neturintiems asmenims, gyvenantiems 
Jungtinėje Karalystėje ar Airijoje ir 
turintiems šių valstybių narių išduotą 
kelionės dokumentą.“

Or. en

Pagrindimas

Vizų reikalavimai neturėtų būti taikomi asmenims, turintiems pabėgėlio statusą, ir asmenims 
be pilietybės, taip pat kitiems jokios šalies pilietybės neturintiems asmenims, kurie gyvena 
Jungtinėje Karalystėje arba Airijoje ir turi Jungtinėje Karalystėje ar Airijoje išduotus 
kelionės dokumentus.

Pakeitimas 53
Tatjana Ždanoka

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 539/2001
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tiek, kiek reikia EB ir Turkijos asociacijos 
susitarimo papildomo protokolo 41 
straipsnio 1 daliai taikyti, valstybė narė 
gali numatyti 1 straipsnio 1 dalyje 
nustatytas vizų reikalavimo išimtis taikyti 
Turkijos piliečiams, teikiantiems paslaugas 
buvimo valstybėje narėje metu.

Tiek, kiek reikia EB ir Turkijos asociacijos 
susitarimo papildomo protokolo 
41 straipsnio 1 daliai taikyti, valstybė narė 
numato 1 straipsnio 1 dalyje nustatytas 
vizų reikalavimo išimtis taikyti Turkijos 
piliečiams, teikiantiems paslaugas buvimo 
valstybėje narėje metu.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės įpareigotos vadovautis ETT sprendimais. 
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Pakeitimas 54
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 539/2001
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tiek, kiek reikia EB ir Turkijos asociacijos 
susitarimo papildomo protokolo 41 
straipsnio 1 daliai taikyti, valstybė narė 
gali numatyti 1 straipsnio 1 dalyje 
nustatytas vizų reikalavimo išimtis taikyti 
Turkijos piliečiams, teikiantiems 
paslaugas buvimo valstybėje narėje metu.

Tiek, kiek reikia EB ir Turkijos asociacijos 
susitarimo papildomo protokolo 
41 straipsnio 1 daliai taikyti, valstybė narė 
numato 1 straipsnio 1 dalyje nustatytas 
vizų reikalavimo išimtis taikyti remiantis 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
sprendimais. 

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į ankstesnius ir būsimus Europos Teisingumo Teismo 
sprendimus.


