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Grozījums Nr. 13
Tatjana Ždanoka

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

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, ņemot vērā 
arī šīs situācijas vispārējo ietekmi uz 
Eiropas Savienību kopumā.

(1) Šī regula paredz mehānismu, kas 
ārkārtas situācijā, kad nepieciešams 
steidzami reaģēt, lai atrisinātu trijās vai 
vairākās dalībvalstīs radušās problēmas, 
ļauj izmantot pēdējo iespēju, proti, ātri un 
pagaidu kārtā atcelt atbrīvojumu no vīzu 
režīma attiecībā uz trešo valsti, kas iekļauta 
pozitīvajā sarakstā, ņemot vērā arī šīs 
situācijas vispārējo ietekmi uz Eiropas 
Savienību kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

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, ņemot vērā 
arī šīs situācijas vispārējo ietekmi uz 
Eiropas Savienību kopumā.

(1) Šī regula paredz mehānismu, kas 
ārkārtas situācijā, kad nepieciešams 
steidzami reaģēt, lai atrisinātu vienā vai 
vairākās dalībvalstīs radušās problēmas, 
ļauj ātri un pagaidu kārtā atcelt 
atbrīvojumu no vīzu režīma attiecībā uz 
trešo valsti, kas iekļauta pozitīvajā 
sarakstā, ņemot vērā arī šīs situācijas 
vispārējo ietekmi uz Eiropas Savienību 
kopumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

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, ņemot vērā 
arī šīs situācijas vispārējo ietekmi uz 
Eiropas Savienību kopumā.

(1) Šī regula paredz mehānismu, kurš 
ārkārtas situācijā, kas radusies trešā valstī 
un kad nepieciešams steidzami reaģēt, lai 
atrisinātu vienā vai vairākās dalībvalstīs 
radušās problēmas, ļauj ātri un pagaidu 
kārtā atcelt atbrīvojumu no vīzu režīma
attiecībā uz trešo valsti, kas iekļauta 
pozitīvajā sarakstā, ņemot vērā arī šīs 
situācijas vispārējo ietekmi uz Eiropas 
Savienību kopumā, kā arī uz attiecīgo trešo 
valsti.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ikviens lēmums atcelt atbrīvojumu no 
vīzu režīma būtu jāpieņem, pamatojoties 
uz apstākļu rūpīgu pārbaudi trešā valstī, 
un jāpamato, izmantojot šajā regulā 
noteiktos objektīvos kritērijus, lai 
nodrošinātu konsekvenci, pārredzamību 
un uzlabotu lēmumu pieņemšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Véronique Mathieu
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Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ārkārtas situācija var rasties 
gadījumos, ja tiek apdraudēta sabiedriskā 
kārtība vai pastāv drošības problēmas 
saistībā ar teroristu draudiem, vai būtiski 
pieaug noziegumu izdarīšana organizētās 
grupās.

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
drošības klauzulas īstenošanai vīzu jomā, 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto 
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 
izmantošanu.

(2) Lai nodrošinātu vienotus atcelšanas 
mehānisma īstenošanas nosacījumus, 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto 
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 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Renate Weber

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savstarpības mehānisms, kas 
jāpiemēro, ja kāda no Regulas (EK) 
Nr. 539/2001 II pielikumā minētajām 
trešām valstīm nolemj vienas vai vairāku 
dalībvalstu pilsoņiem piemērot vīzu 
prasību, ir jāpielāgo Lisabonas līgumam, 
kā arī Tiesas praksei saistībā ar sekundāro 
juridisko pamatu.

(3) Savstarpības mehānisms, kas 
jāpiemēro, ja kāda no Regulas (EK) 
Nr. 539/2001 II pielikumā minētajām 
trešām valstīm nolemj vienas vai vairāku 
dalībvalstu pilsoņiem piemērot vīzu 
prasību, ir jāpielāgo Lisabonas līgumam, 
kā arī Tiesas praksei saistībā ar sekundāro 
juridisko pamatu. Turklāt mehānisms 
jāpielāgo, lai Savienība, apliecinot 
solidaritāti, varētu reaģēt gadījumā, ja 
kāda no II pielikumā iekļautajām trešām 
valstīm nolemj vienas vai vairāku 
dalībvalstu pilsoņiem piemērot vīzu 
prasības.

Or. en

Pamatojums

Kopiena reaģē, ievērojot tādus principus kā solidaritāte, līdztiesība un dalībvalstu 
savstarpēja uzticība. Šāda pieeja ļaus ES rīkoties kā vienai no starptautisku norišu 
dalībniecēm, veicinot un aizsargājot būtiskās vērtības, uz kurām pamatojas ES.

Grozījums Nr. 20
Tatjana Ždanoka

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Savstarpības mehānisms tiek 
piemērots gadījumos, ja kāda no Regulas 
(EK) Nr. 539/2001 II pielikumā 
minētajām trešām valstīm ievieš, atkārtoti 
ievieš vai saglabā vīzu režīmu attiecībā uz 
kādas dalībvalsts pilsoņiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 21
Renate Weber

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pēc tam, kad saņemts kādas 
dalībvalsts paziņojums par to, ka kāda šīs 
regulas II pielikumā iekļauta trešā valsts 
ir pieņēmusi lēmumu noteikt vīzu režīmu 
attiecībā uz šīs dalībvalsts pilsoņiem, 
visām dalībvalstīm būtu jāreaģē kolektīvi, 
tādējādi nodrošinot vienotu rīcību 
situācijā, kura ietekmē Savienību kopumā 
un kurā tiek pieļauts, ka pret tās 
pilsoņiem īsteno atšķirīgu attieksmi.

Or. en

Pamatojums

Kopiena reaģē, ievērojot tādus principus kā solidaritāte, līdztiesība un dalībvalstu 
savstarpēja uzticība. Šāda pieeja ļaus ES rīkoties kā vienai no starptautisku norišu 
dalībniecēm, veicinot un aizsargājot būtiskās vērtības, uz kurām pamatojas ES.

Grozījums Nr. 22
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pilnīgs vīzu savstarpīgums ir mērķis, 
kuru Savienībai vajadzētu sasniegt, 
ieņemot proaktīvu nostāju attiecībās ar 
trešām valstīm, tādējādi starptautiskā 
mērogā sekmējot uzticību Savienības 
ārpolitikai un uzlabojot tās konsekvenci.

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Neatkarīgi no savstarpības 
mehānisma ir būtiski, lai Komisija 
apspriestu un pārrunātu ar vīzu politiku 
saistītus jautājumus atklāti un 
pārredzami, neizmantojot draudus 
atjaunot vīzu režīmu.

Or. en

Pamatojums

Lai uzturētu labas divpusējas attiecības starp ES un tās partneriem pasaulē, ir svarīgi, lai ES 
atturētos izmantot vīzu politiku kā līdzekli, lai piespiestu trešās valstis mainīt savu vīzu 
politiku.

Grozījums Nr. 24
Tatjana Ždanoka

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tā kā Regula (EK) Nr. 1932/2006 par 
vīzu noteikumiem, ko piemēro bēgļiem un 
bezvalstniekiem, neattiecas uz šīm 
personām, kad tās uzturas Apvienotajā 
Karalistē vai Īrijā, ir jāprecizē situācija 
saistībā ar vīzas prasību tiem bēgļiem un 
bezvalstniekiem, kas uzturas Apvienotajā 
Karalistē un Īrijā. Šī regula ļauj 
dalībvalstīm atsevišķi izlemt par vīzas 
prasību vai atbrīvojumu no tās attiecībā 
uz minēto personu kategoriju. Par šādiem 
valstu lēmumiem ziņo Komisijai.

(6) Tā kā Regula (EK) Nr. 1932/2006 par 
vīzu noteikumiem, ko piemēro bēgļiem un 
bezvalstniekiem, neattiecas uz šīm 
personām, kad tās uzturas Apvienotajā 
Karalistē vai Īrijā, ir jāprecizē situācija 
saistībā ar vīzas prasību tiem bēgļiem un 
bezvalstniekiem, kas uzturas Apvienotajā 
Karalistē un Īrijā. Šī regula atbrīvo minēto 
personu kategoriju no vīzas prasības.

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Emine Bozkurt

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā atsevišķas dalībvalstu 
prasības, kas izriet no starptautiskajiem 
nolīgumiem, ko Kopiena bija noslēgusi 
pirms Regulas (EK) Nr. 539/2001 stāšanās 
spēkā un kas nosaka nepieciešamību 
atkāpties no kopīgajiem vīzu noteikumiem, 
ar šo regulu tiek ieviests noteikums, kas 
dalībvalstīm ļauj no vīzas prasības atbrīvot 
personas, kas to uzturēšanās laikā sniedz
pakalpojumus, ciktāl tas nepieciešams, lai 
izpildītu prasības saskaņā ar 
starptautiskajiem nolīgumiem.

(7) Ņemot vērā atsevišķas dalībvalstu 
saistības, kas izriet no starptautiskajiem 
nolīgumiem, kurus Kopiena bija noslēgusi 
pirms Regulas (EK) Nr. 539/2001 stāšanās 
spēkā un kuri nosaka nepieciešamību 
atkāpties no kopīgajiem vīzu noteikumiem, 
ar šo regulu tiek ieviests noteikums, kas 
dalībvalstīm ļauj no vīzas prasības atbrīvot 
personas, kas to uzturēšanās laikā sniedz 
pakalpojumus, ciktāl tas nepieciešams, lai 
izpildītu prasības saskaņā ar 
starptautiskajiem nolīgumiem, vienlaikus 
pilnībā ņemot vērā Eiropas Savienības 
Tiesas nolēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Manfred Weber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii daļa
Regula (EK) Nr. 539/2001
1. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) otrajā daļā pievieno šādus ievilkumus: svītrots
– „civilā gaisa transporta apkalpes 
locekļi;
– civilās jūras transporta apkalpes locekļi, 
ja viņiem ir jūrnieka personu apliecinoši 
dokumenti, kas izsniegti saskaņā ar 
Starptautiskās darba organizācijas (SDO) 
konvencijām (1958. gada konvencija 
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Nr. 108 un 2003. gada konvencija 
Nr. 185) vai Starptautiskās jūrniecības 
organizācijas (SJO) 1965. gada Londonas 
konvenciju par starptautiskās jūras 
satiksmes atvieglošanu.”

Or. de

Pamatojums

Pašreizējā sistēma, ar kuru saskaņā dalībvalstīm ir iespēja atbrīvot attiecīgās personu 
kategorijas no vīzas prasības (regulas 4. pants), ir sevi attaisnojusi, un nav ziņots par 
problēmām. Ierosinātais grozījums nepalīdzētu panākt lielāku saskaņotību.

Grozījums Nr. 27
Tatjana Ždanoka

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii daļa – 2.a ievilkums (jauns)
Regula (EK) Nr. 539/2001
1. pants – 2. punkts – otrā daļa – sestais ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atzītus bēgļus, bezvalstniekus un citas
personas, kam nav nevienas valsts 
pilsonības, kas pastāvīgi uzturas 
Apvienotajā Karalistē un Īrijā un kam ir 
Apvienotās Karalistes un Īrijas izdoti 
ceļošanas dokumenti;

Or. en

Pamatojums

Atzīti bēgļi, bezvalstnieki un citas personas, kam nav nevienas valsts pilsonības un kas 
pastāvīgi uzturas Apvienotajā Karalistē un Īrijā, un kam ir Apvienotās Karalistes un Īrijas 
izdoti ceļošanas dokumenti, būtu jāatbrīvo no vīzas prasības.

Grozījums Nr. 28
Alexander Alvaro, Tanja Fajon, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, 
Zuzana Roithová, Miroslav Ouzký, Ioan Enciu, Pavel Poc



AM\886293LV.doc 11/27 PE478.421v01-00

LV

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 539/2001
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) minētā panta 4. punkta c) apakšpunktu
aizstāj ar šādu:

b) minētā panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

4. Ja kāda no II pielikuma sarakstā 
minētajām trešām valstīm attiecībā uz 
kādas dalībvalsts pilsoņiem nosaka, 
atkārtoti ievieš vai saglabā vīzu prasību, 
piemēro šādus noteikumus:
a) 90 dienu laikā no šādas ieviešanas vai 
paziņojuma par to, vai šādas prasības 
saglabāšanas gadījumos — 90 dienu laikā 
no šīs regulas spēkā stāšanās dienas,
attiecīgā dalībvalsts par to rakstiski 
paziņo Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Komisijai; paziņojumu publicē 
Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša 
C sērijā. Paziņojumā norāda attiecīgā 
pasākuma ieviešanas datumu, kā arī 
attiecīgos ceļošanas dokumentu un vīzu 
veidus.
Ja trešā valsts nolemj atcelt vīzu prasību 
pirms minētā termiņa beigām, 
paziņojums nav vajadzīgs;
b) tūlīt pēc minētā paziņojuma 
publicēšanas dienas un saziņā ar 
attiecīgo dalībvalsti Komisija veic 
pasākumus ar attiecīgās trešās valsts 
iestādēm, lai atjaunotu bezvīzu 
ieceļošanu, un iespējami drīz informē
Eiropas Parlamentu un Padomi par 
sarunu norisi;

c) 90 dienās pēc minētā paziņojuma 
publicēšanas Komisija, apspriežoties ar 
attiecīgo dalībvalsti, sniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
Ziņojumam var pievienot priekšlikumu, ar 
ko paredz vīzu prasības pagaidu
atjaunošanu attiecībā uz konkrētās trešās 
valsts pilsoņiem. Komisija var sniegt šo 
priekšlikumu arī pēc tam, kad Eiropas 

c) 45 dienās pēc minētā paziņojuma 
publicēšanas Komisija, apspriežoties ar 
attiecīgo dalībvalsti, sniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei. Ja 
45 dienu laikā pēc šā paziņojuma 
publicēšanas dienas, attiecīgā trešā valsts 
nav atcēlusi vīzu prasību, Komisija, 
apspriežoties ar attiecīgo dalībvalsti, nāk 
klajā ar priekšlikumu par vīzu prasības 
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Parlaments un Padome ir apspriedusies 
par minēto ziņojumu. Eiropas Parlaments 
un Padome šādu priekšlikumu pieņem 
saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru.”;

atjaunošanu attiecībā uz konkrētās trešās 
valsts pilsoņiem. Ja 90 dienu laikā pēc šā 
paziņojuma publicēšanas dienas, trešā 
valsts nav atcēlusi vīzu prasību, Komisijas
priekšlikumu, ar ko paredz vīzu prasības 
atjaunošanu attiecībā uz konkrētās trešās 
valsts pilsoņiem, uzskata par pieņemtu, ja 
vien Padome ar kvalificētu balsu 
vairākumu un Eiropas Parlaments ar 
absolūtu balsu vairākumu iepriekš 
nepieņem lēmumu šo priekšlikumu
noraidīt.
d) ja attiecīgā trešā valsts atceļ vīzu 
prasību, dalībvalsts par to tūlīt paziņo 
Padomei un Komisijai. Paziņojumu 
publicē Eiropas Savienības Oficiālā 
Vēstneša C sērijā. Visus pasākumus, kas 
paredzēti saskaņā ar c) apakšpunktu, 
izbeidz septiņas dienas pēc paziņojuma 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. Ja attiecīgā trešā 
valsts ir ieviesusi vīzu prasību attiecībā uz 
divu vai vairāku dalībvalstu pilsoņiem, 
pasākumus izbeidz tikai pēc pēdējās 
publikācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants – drošības klauzula 1.a pants — atcelšanas mehānisms

Or. en

Grozījums Nr. 30
Tatjana Ždanoka
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Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts – ievaddaļa
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 kā pēdējo 
iespēju piemēro gadījumā, ja trīs vai 
vairākas dalībvalstis saskaras ar ārkārtas 
situāciju, kas ļoti negatīvi ietekmē kopējo 
migrācijas situāciju Savienībā un ko 
raksturo kāds no šādiem notikumiem:

Or. en

Pamatojums

Būtu jāuzsver, ka atbrīvojuma no vīzu režīma atcelšanu var izmantot tikai kā pēdējo iespēju.

Grozījums Nr. 31
Kinga Göncz

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, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem,
lai nodrošinātu konsekvenci un 
pārredzamību, proti, gadījumā, ja viena 
vai vairākas dalībvalstis saskaras ar 
ārkārtas situāciju, ko raksturo kāds no 
šādiem notikumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 32
Tatjana Ždanoka



PE478.421v01-00 14/27 AM\886293LV.doc

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
būtisks palielinājums par vismaz 100 %
viena gada periodā salīdzinājumā ar 
iepriekšējo viena gada periodu;

Or. en

Pamatojums

Ierosinātas kritēriju izmaiņas.

Grozījums Nr. 33
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 ieceļošana izraisa attiecīgajā(-s) 
dalībvalstī(-s) atrodošos trešo valstu 
pilsoņu kopskaita pēkšņu palielinājumu
par vismaz 60 % sešu mēnešu periodā 
salīdzinājumā ar iepriekšējo sešu mēnešu 
periodu;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Tanja Fajon
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Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 539/2001
1.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 539/2001
1.a pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) II pielikumā uzskaitīto trešo valstu 
pilsoņu, kuri bijuši apsūdzēti par 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti 
saistībā ar noziegumiem organizētās 
grupās vai cilvēku tirdzniecību vienas vai 
vairāku dalībvalstu teritorijā, skaita 
pēkšņs palielinājums par vismaz 50% sešu 
mēnešu periodā salīdzinājumā ar 
iepriekšējo sešu mēnešu periodu;

Or. en

Pamatojums

Atcelšanas mehānisms būtu jāpiemēro, palielinoties organizētās grupās izdarītu noziegumu 
skaitam.
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Grozījums Nr. 36
Tatjana Ždanoka

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 539/2001
1.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 patvēruma lūgumu atzīšanas līmenis 
iepriekšējā sešu mēnešu periodā bija 
zemāks par 3 %;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pamattiesību hartas 18. pantā un starptautiskajos tiesību aktos noteiktās tiesības uz 
patvērumu ir individuālas tiesības. Tādēļ pozitīvajā sarakstā iekļautas kādas trešās valsts 
pilsoņus nevajadzētu sodīt par šīs valsts pilsoņu mēģinājumiem izmantot šīs tiesības pat bez 
pamatota iemesla.

Grozījums Nr. 37
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 539/2001
1.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 patvēruma lūgumu atzīšanas līmenis 
iepriekšējā sešu mēnešu periodā bija 
zemāks par 3 %;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 38
Tanja Fajon

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 539/2001
1.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
patvēruma lūgumu atzīšanas līmenis 
iepriekšējā sešu mēnešu periodā bija 
zemāks par 3 %;

b) II pielikumā uzskaitīto trešo valstu 
pilsoņu iesniegto patvēruma lūgumu skaita 
pēkšņs un ievērojams palielinājums, kas 
būtiski ietekmē kopējo patvēruma sistēmu 
attiecīgajās dalībvalstīs, sešu mēnešu 
periodā salīdzinājumā ar to pašu periodu 
iepriekšējā gadā, ja šādu patvēruma 
lūgumu atzīšanas līmenis iepriekšējā sešu 
mēnešu periodā bija zemāks par 3 %;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 539/2001
1.a pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Tatjana Ždanoka

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 539/2001
1.a pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 būtisks palielinājums par vismaz 
100 % viena gada periodā salīdzinājumā ar 
iepriekšējo viena gada periodu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātas kritēriju izmaiņas.

Grozījums Nr. 41
Tanja Fajon

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 539/2001
1.a pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.
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Or. en

Grozījums Nr. 42
Tatjana Ždanoka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts, kura saskaras ar jebkuru no 
1. punktā minētajām ārkārtas situācijām, 
var par to paziņot Komisijai. Šis 
paziņojums ir pilnībā pamatots un ietver 
attiecīgos datus un statistiku, kā arī sīku 
paskaidrojumu par pagaidu pasākumiem, 
ko attiecīgā dalībvalsts ir veikusi, lai 
uzlabotu situāciju.

2. Dalībvalsts, kura saskaras ar jebkuru no 
1. punktā minētajām ārkārtas situācijām, 
var par to paziņot Komisijai. Šis 
paziņojums ir pilnībā pamatots un ietver 
attiecīgos datus un statistiku, kā arī sīku 
paskaidrojumu par pagaidu pasākumiem, 
ko attiecīgā dalībvalsts ir veikusi, lai 
uzlabotu situāciju. Pēc attiecīgās 
dalībvalsts paziņojuma saņemšanas 
Komisija nekavējoties informē par to 
Eiropas Parlamentu un Padomi.

Or. en

Pamatojums

Parlaments un Padome būtu pienācīgi jāinformē par norisēm visos posmos.

Grozījums Nr. 43
Tatjana Ždanoka

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 

3. Komisija izskata paziņojumu, ņemot 
vērā palielinājuma apmēru, to dalībvalstu 
skaitu, ko ietekmējusi kāda no 1. punktā 
minētajām situācijām, būtiskos faktorus, 
kas ietekmē paziņojumu sniegušās 



PE478.421v01-00 20/27 AM\886293LV.doc

LV

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.

dalībvalsts īpašos apstākļus, 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. Pēc šīs izskatīšanas un pēc 
ziņojuma sniegšanas Eiropas 
Parlamentam un Padomei Komisija trīs 
mēnešu laikā pēc šā paziņojuma 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.

Or. en

Pamatojums

Parlaments un Padome būtu pienācīgi jāinformē par norisēm visos posmos.

Grozījums Nr. 44
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 

3. Komisija nekavējoties informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par paziņojumu, 
kas saņemts no attiecīgajām dalībvalstīm, 
un izskata šo paziņojumu, ņemot vērā to 
dalībvalstu skaitu, ko ietekmējusi 1. punktā 
minētā situācija, kā arī šo palielinājumu 
vispārīgo ietekmi uz situāciju Savienībā, 
kas izriet no dalībvalstu sniegtajiem datiem 
un Eiropola un/vai Eurojust, Eiropas 
Padomes un EDSO attiecīgo struktūru 
ziņojumiem, kas sagatavoti, apspriežoties 
ar cilvēktiesību un/vai migrantu 
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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.

nevalstiskajām organizācijām, un trīs 
mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas 
Komisija nosūta pārbaudes rezultātus 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 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 spēka bezvīzu režīma 
atcelšana.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Kinga Göncz

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, 
kā arī izskata piemērotus alternatīvus 
risinājumus, kas neparedz atcelšanu; 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Tanja Fajon

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 paziņojumu, 
kas saņemts no attiecīgajām dalībvalstīm, 
un izskata šo 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, kuri maksimāli viena mēneša 
laikā dara zināmu savu nostāju, 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 spēka bezvīzu režīma 
atcelšana.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 539/2001
1.a pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija ņem vērā īpašo situāciju 
attiecīgajā trešā valstī, šādas atcelšanas 
ietekmi uz pašu valsti un uz Savienības 
attiecībām ar šo trešo valsti, kā arī cieši 
sadarbojas ar attiecīgo trešo valsti, lai 
rastu alternatīvus ilgtermiņa risinājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Tatjana Ždanoka

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 539/2001
1.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Komisija ir ierosinājusi grozīt šo 
regulu, lai trešo valsti pārceltu uz 
I pielikumu saskaņā ar 4. punktu, tā var 
pagarināt atbilstoši 3. punktam pieņemtā 
īstenošanas lēmuma derīguma termiņu ne 
ilgāk kā par deviņiem mēnešiem. Lēmumu 
pagarināt īstenošanas lēmuma derīguma 
termiņu pieņem saskaņā ar 4.a panta 
2. punktā paredzēto procedūru.

5. Ja Komisija ir ierosinājusi grozīt šo 
regulu, lai trešo valsti pārceltu uz 
I pielikumu saskaņā ar 4. punktu, tā var 
pagarināt atbilstoši 3. punktam pieņemtā 
īstenošanas lēmuma derīguma termiņu ne 
ilgāk kā par sešiem mēnešiem. Lēmumu 
pagarināt īstenošanas lēmuma derīguma 
termiņu pieņem saskaņā ar 4.a panta 
2. punktā paredzēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānosaka īstenošanas lēmuma derīguma termiņš.

Grozījums Nr. 49
Manfred Weber

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
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Regula (EK) Nr. 539/2001
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) diplomātisko pasu, dienesta/oficiālo 
pasu vai īpašo pasu turētājiem;

a) diplomātisko pasu, dienesta/oficiālo 
pasu vai īpašo pasu turētājiem; ja 
attiecīgās trešās valsts pilsoņi atbilstīgi 
Vīzu kodeksa 22. pantam pieprasa
iepriekšēju apspriešanos, Padome pēc 
priekšlikumu iesniegušās dalībvalsts 
iniciatīvas lemj par vīzu režīma atcelšanu 
un pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu 
vairākumu;

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 50
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 539/2001
4. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) lidojuma apkalpes locekļiem un 
pavadoņiem ārkārtas vai glābšanas reisos 
un citiem palīgiem katastrofas vai 
nelaimes gadījumā;

Or. en
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Pamatojums

Vajadzētu ļaut dalībvalstīm arī turpmāk atbrīvot šo cilvēku kategoriju no vīzu prasības.

Grozījums Nr. 51
Manfred Weber

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 539/2001
4. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) civilā gaisa un jūras transporta 
apkalpes locekļiem;

Or. de

Grozījums Nr. 52
Tatjana Ždanoka

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 539/2001
4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) minētā panta 2. punktā pievieno šādu 
d) apakšpunktu:

svītrots

„d) atzītus bēgļus, bezvalstniekus un citas 
personas, kam nav nevienas valsts 
pilsonības, kas pastāvīgi uzturas 
Apvienotajā Karalistē un Īrijā un kas ir šo 
dalībvalstu izdota ceļošanas dokumenta 
turētāji”

Or. en

Pamatojums

Atzīti bēgļi, bezvalstnieki un citas personas, kam nav nevienas valsts pilsonības un kas 
pastāvīgi uzturas Apvienotajā Karalistē un Īrijā, un kam ir Apvienotās Karalistes un Īrijas 
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izdoti ceļošanas dokumenti, būtu jāatbrīvo no vīzas prasības.

Grozījums Nr. 53
Tatjana Ždanoka

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 539/2001
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ciktāl to nosaka EK un Turcijas parakstītā 
Asociācijas nolīguma papildprotokola 
41. panta 1. punkta piemērošana, 
dalībvalsts var paredzēt izņēmumus no 
1. panta 1. punktā noteiktās vīzas prasības 
attiecībā uz Turcijas pilsoņiem, kuri sniedz 
pakalpojumus savas uzturēšanās laikā.

Ciktāl to nosaka EK un Turcijas parakstītā 
Asociācijas nolīguma papildprotokola 
41. panta 1. punkta piemērošana, 
dalībvalsts paredz izņēmumus no 1. panta 
1. punktā noteiktās vīzas prasības attiecībā 
uz Turcijas pilsoņiem, kuri sniedz 
pakalpojumus savas uzturēšanās laikā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir pienākums ievērot EST nolēmumus.

Grozījums Nr. 54
Emine Bozkurt

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 539/2001
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ciktāl to nosaka EK un Turcijas parakstītā 
Asociācijas nolīguma papildprotokola 41. 
panta 1. punkta piemērošana, dalībvalsts 
var paredzēt izņēmumus no 1. panta 1. 
punktā noteiktās vīzas prasības attiecībā uz 
Turcijas pilsoņiem, kuri sniedz 
pakalpojumus savas uzturēšanās laikā.

Ciktāl to nosaka EK un Turcijas parakstītā 
Asociācijas nolīguma papildprotokola 
41. panta 1. punkta piemērošana, 
dalībvalsts paredz izņēmumus no 1. panta 
1. punktā noteiktās vīzas prasības, kā 
noteikts Eiropas Savienības Tiesas 
nolēmumos.
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Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir ņemti vērā līdzšinējie un turpmākie EST nolēmumi.


