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Grozījums Nr. 55
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
–

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) 

Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot 

dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru 

pilsoņiem šī prasība neattiecas

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru1,

                                               
* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu 
▌.
1 Eiropas Parlamenta .. nostāja.
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tā kā:

▌

(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.

(3b) Pēc tam, kad saņemts kādas dalībvalsts paziņojums par to, ka kāda Regulas (EK) 
Nr. 539/2001 II pielikumā iekļauta trešā valsts ir pieņēmusi lēmumu noteikt vīzu 
režīmu attiecībā uz šīs dalībvalsts pilsoņiem, visām dalībvalstīm būtu jāreaģē 
vienoti, tādējādi nodrošinot Savienības rīcību situācijā, kura ietekmē Savienību 
kopumā un kurā tiek pieļauts, ka pret tās pilsoņiem īsteno atšķirīgu attieksmi.

(3c) Ar šo regulu būtu jāizveido mehānisms, kas ļaus ārkārtas situācijā, kad 
nepieciešams steidzami reaģēt, lai atrisinātu vienā vai vairākās dalībvalstīs radušās 
problēmas, pagaidu kārtā apturēt bezvīzu režīmu attiecībā uz trešo valsti, kas 
minēta Regulas (EK) Nr. 539/2001 II pielikumā, ņemot vērā arī šīs ārkārtas 
situācijas vispārējo ietekmi uz Savienību kopumā.

(3d) Būtisks un pēkšņs palielinājums ir palielinājums, kas pārsniedz 50 % slieksni. Tas 
var būt arī zemāks, ja Komisija uzskata, ka tas ir piemērojams konkrētajā 
gadījumā, par ko ziņo grūtībās nonākusī dalībvalsts.

(3e) Patvēruma pieteikumu atzīšanas līmenis ir zems, ja tas nesasniedz 3 % slieksni.
Tas var būt arī augstāks, ja Komisija uzskata, ka tas ir piemērojams konkrētajā 
gadījumā, par ko ziņo grūtībās nonākusī dalībvalsts.

(3f) Ir jānovērš un jāapkaro jebkura ļaunprātīga izmantošana, ko izraisa bezvīzu 
ieceļošanas noteikšana īstermiņa uzturēšanās nolūkā konkrētas trešās valsts 
pilsoņiem, ja viņi apdraud dalībvalstu sabiedrisko kārtību un iekšējo drošību.

(3g) Lai paredzētu pārredzamu un efektīvu mehānismu, kas piemērojams bezvīzu 
režīma pagaidu apturēšanai Regulas (EK) Nr. 539/2001 II pielikumā iekļautas 
trešās valsts pilsoņiem savstarpīguma nolūkos vai ārkārtas situācijā, Komisijai 
būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 290. pantu, lai izdarītu grozījumus Regulas (EK) 
Nr. 539/2001 II pielikumā attiecībā uz trešo valsti, kurai uz laiku tiek atjaunots 
vīzu režīms. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Izņēmuma 
gadījumos, kuri saistīti ar ārkārtas situāciju, kad nepieciešams steidzami reaģēt, lai 
atrisinātu vienā vai vairākās dalībvalstīs radušās problēmas, Komisijai piešķir 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai izdarītu grozījumus Regulas (EK) 
Nr. 539/2001 II pielikumā attiecībā uz trešo valsti, kurai uz laiku tiek atjaunots 
vīzu režīms, saskaņā ar steidzamības procedūru.

▌
(6) Tā kā ▌ bēgļiem un bezvalstniekiem piemērojamie vīzu noteikumi, kas tika ieviesti 

ar Padomes 2006. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1932/2006, ar kuru groza 
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Regulu (EK) Nr. 539/2001, neattiecas uz šīm personām, kad tās uzturas Apvienotajā 
Karalistē vai Īrijā, ir jāprecizē situācija saistībā ar vīzu prasību tiem bēgļiem un 
bezvalstniekiem, kas uzturas Apvienotajā Karalistē un Īrijā. Ar šo regulu būtu jāļauj
dalībvalstīm brīvi lemt par šīs personu kategorijas atbrīvošanu no vīzu prasības vai 
tās piemērošanu atbilstīgi šo valstu starptautiskajām saistībām. Par šādiem valstu 
lēmumiem būtu jāziņo Komisijai.

▌
(8) Ar šo regulu būtu jāizveido juridiskais pamats vīzu prasībai vai atbrīvojumam no tās 

attiecībā uz tādu ceļošanas dokumentu turētājiem, ko izdevušas noteiktas 
organizācijas, uz kurām attiecas starptautiskās tiesības, bet kuras nav starptautiskas 
starpvaldību organizācijas.

(8a) Regula (EK) Nr. 539/2001 neskar tādu starptautisku nolīgumu piemērošanu, 
kurus Eiropas Kopiena noslēgusi pirms minētās regulas stāšanās spēkā un kuri 
nosaka nepieciešamību atkāpties no kopīgajiem vīzu noteikumiem, vienlaikus 
ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas judikatūru.

(9) Šī regula pilnveido Šengenas acquis saskaņā ar Protokolu, kas iekļauj Šengenas 
acquis Eiropas Savienības sistēmā, kā noteikts A pielikumā Padomes 1999. gada 
20. maija Lēmumā 1999/435/EK1 par Šengenas acquis definīciju, lai atbilstīgi 
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma un Līguma par Eiropas Savienību attiecīgajiem 
noteikumiem noteiktu juridisko pamatu visām normām un lēmumiem, kas veido 
Šengenas acquis.

(10) Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju šī regula pilnveido Šengenas acquis noteikumus tā 
nolīguma nozīmē, ko Eiropas Savienības Padome, Īslandes Republika un Norvēģijas 
Karaliste noslēgušas par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā,
piemērošanā un pilnveidošanā2, kas attiecas uz jomu, kura minēta 1. panta B punktā 
Padomes 1999. gada 17. maija Lēmumā 1999/437/EK par dažiem pasākumiem 
minētā nolīguma piemērošanai3.

(11) Attiecībā uz Šveici šī regula pilnveido Šengenas acquis noteikumus tā nolīguma 
nozīmē, ko Eiropas Savienība, Eiropas Kopiena un Šveices Konfederācija noslēgušas 
par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un 
pilnveidošanā4, kas attiecas uz jomu, kura minēta Padomes Lēmuma 1999/437/EK 
1. panta B punktā, to lasot saistībā ar 3. pantu Padomes Lēmumā 2008/146/EK5.

(12) Attiecībā uz Lihtenšteinu šī regula pilnveido Šengenas acquis noteikumus tā 
protokola nozīmē, ko Eiropas Savienība, Eiropas Kopiena, Šveices Konfederācija un 
Lihtenšteinas Firstiste parakstījušas par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos 
Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par 
Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un 
pilnveidošanā6, kas attiecas uz jomu, kura minēta 1. panta B punktā 

                                               
1 OV L 176, 10.7.1999., 1. lpp. 
2 OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.
3 OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.
4 OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.
5 OV L 53, 27.2.2008., 1. lpp.
6     OV L 160, 18.5.2011., 21. lpp.
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▌Lēmumā 1999/437/EK, to lasot saistībā ar 3. pantu Padomes Lēmumā 
2011/350/ES 1▌.

(13) Šī regula pilnveido Šengenas acquis noteikumus, kuros Apvienotā Karaliste 
nepiedalās saskaņā ar Padomes 2000. gada 29. maija Lēmumu 2000/365/EK par 
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu 
Šengenas acquis noteikumu īstenošanā2. Tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās šīs 
regulas pieņemšanā, un Apvienotajai Karalistei šī regula nav saistoša un nav 
jāpiemēro.

(14) Šī regula papildina tos Šengenas acquis noteikumus, kuros Īrija nepiedalās saskaņā 
ar Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/192/EK par Īrijas lūgumu 
piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā3. Tādējādi Īrija nepiedalās šā 
lēmuma pieņemšanā un tas nav tai saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants
Regulu (EK) Nr. 539/2001 groza šādi.
1. Regulas 1. pantu groza šādi:

▌

aa) minētā panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
„4. Ja kāda no II pielikuma sarakstā minētajām trešām valstīm vienas vai 

vairāku dalībvalstu pilsoņiem ievieš, atjauno vai saglabā spēkā vīzu 
režīmu, piemēro šādus noteikumus:
a) (30) dienu laikā pēc tam, kad trešā valsts īsteno vīzu režīmu, 

vai vīzu režīma saglabāšanas gadījumos (30) dienu laikā no šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas attiecīgā(-s) dalībvalsts(-is) par 
to rakstiski paziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai.

Minētajā paziņojumā:
i) konkrēti norāda pasākuma īstenošanas datumu un attiecīgo ceļošanas 
dokumentu un vīzu veidu(-s);
ii) sniedz sīku skaidrojumu par pagaidu pasākumiem, ko attiecīgā(-s) 
dalībvalsts(-is) ir veikusi(-šas), lai nodrošinātu bezvīzu režīmu ar attiecīgo 
trešo valsti, un visu vajadzīgo informāciju.
Komisija nekavējoties publicē informāciju par šo paziņojumu Eiropas 
Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā, tostarp norādot vīzu režīma 
piemērošanas datumu, kā arī attiecīgo ceļošanas dokumentu un vīzu 
veidu(-s).

Ja trešā valsts nolemj atcelt vīzu režīmu, paziņojumu nesniedz vai atsauc.
                                               
1 OV L 160, 18.5.2011., 19. lpp.
2 OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.
3 OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.
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b) Tūlīt pēc minētā paziņojuma publicēšanas dienas un apspriežoties ar attiecīgo 
dalībvalsti, Komisija veic pasākumus ar trešās valsts iestādēm, lai atjaunotu vai 
ieviestu bezvīzu režīmu, un nekavējoties informē Eiropas Parlamentu un Padomi 
par šiem pasākumiem.
c) Ja (90) dienu laikā pēc paziņojuma(-u) publicēšanas dienas, neskatoties uz 

visiem saskaņā ar b) apakšpunktu veiktajiem pasākumiem, jo īpaši 
politiskajiem, ekonomiskajiem un tirdzniecības pasākumiem, trešā valsts nav 
atcēlusi vīzu režīmu, attiecīgā(-s) dalībvalsts(-is) var lūgt Komisiju ierosināt 
apturēt bezvīzu režīmu attiecīgās trešās valsts pilsoņiem.  
Ja dalībvalsts izsaka šādu lūgumu, tā par to informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi.

d) Komisija, apsverot turpmāko rīcību, ņem vērā attiecīgās dalībvalsts veikto 
pasākumu rezultātus, pasākumus, kas saskaņā ar b) apakšpunktu veikti, lai 
atjaunotu vai ieviestu bezvīzu režīmu, un sekas, ko rada bezvīzu režīma 
apturēšana Savienības un tās dalībvalstu ārējās attiecībās ar attiecīgo trešo 
valsti.

e) Ja 6 mēnešu laikā pēc paziņojuma publicēšanas attiecīgā trešā valsts nav 
atcēlusi vīzu režīmu, Komisija pēc pašas ierosmes vai pēc dalībvalsts 
pieprasījuma:

i) var saskaņā ar 4.a un 4.b pantu pieņemt deleģētu aktu, ar ko groza II pielikumu 
un uz (12) mēnešiem aptur bezvīzu režīmu attiecīgās trešās valsts pilsoņiem; vai

ii) iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā tā sniedz 
situācijas novērtējumu un izklāsta iemeslus, kāpēc tā neierosina pārtraukt bezvīzu režīmu.
Šajā ziņojumā ņem vērā visus būtiskos faktorus, piemēram, attiecīgās dalībvalsts veikto 
pasākumu rezultātus, pasākumus, kas veikti saskaņā ar b) apakšpunktu, lai atjaunotu vai 
ieviestu bezvīzu režīmu, un sekas, ko rada bezvīzu režīma apturēšana Savienības un tās 
dalībvalstu ārējās attiecībās ar attiecīgo trešo valsti.

f) Ja 24 mēnešu laikā pēc paziņojuma publicēšanas dienas attiecīgā trešā valsts 
nav atcēlusi vīzu režīmu, Komisija saskaņā ar 4.a un 4.b pantu pieņem 
deleģētu aktu, ar kuru izdara grozījumus II pielikumā un uz 12 mēnešiem 
aptur bezvīzu režīmu attiecīgās trešās valsts pilsoņiem.

g) Ja 6 mēnešu laikā pēc dienas, kad e) apakšpunkta i) punktā vai 
f) apakšpunktā minētais deleģētais akts ir stājies spēkā, attiecīgā trešā valsts 
nav atcēlusi vīzu režīmu, Komisija var iesniegt likumdošanas priekšlikumu, 
kas jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, lai atsauci uz 
attiecīgo trešo valsti pārvietotu no II pielikuma uz I pielikumu.

h) Procedūras, kas minētas e), f) un g) apakšpunktā neliedz Komisijai jebkurā 
laikā iesniegt priekšlikumu par grozījumu izdarīšanu šajā regulā, lai atsauci 
uz attiecīgo trešo valsti pārvietotu no II pielikuma uz I pielikumu.

i) Ja attiecīgā trešā valsts atceļ vīzu režīmu, attiecīgā(-ās) dalībvalsts(-is) par to 
nekavējoties ziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai. Komisija 
paziņojumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā. Jebkura 
saskaņā ar e) apakšpunkta i) punktu vai f) apakšpunktu pieņemta deleģētā 
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akta darbība beidzas septiņas dienas pēc paziņojuma publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Ja attiecīgā trešā valsts ir ieviesusi vīzu 
režīmu divu vai vairāku dalībvalstu pilsoņiem, minēto noteikumu piemēro 
tikai pēc pēdējā paziņojuma publicēšanas.”

j) Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 4.b pantu, lai izdarītu attiecīgus 
pielāgojumus II pielikumā, atspoguļojot i) apakšpunktā minēto deleģēto aktu 
darbības beigšanos.

▌

bb) svītro 5. punktu.
2. Iekļauj šādus pantus:

„1.a pants 
1. Atkāpjoties no 1. panta 2. punkta, ārkārtas situācijā(-s) kā galējo līdzekli 

saistībā ar II pielikumā minētu trešo valsti uz laiku piemēro 1. panta 
1. punktu, ja tā tiek nolemts saskaņā ar šo pantu.

2. Dalībvalsts var ziņot Komisijai, ja tā saskaras ar vienu vai vairākiem šādiem
apstākļiem, kuri izraisa ārkārtas situāciju, ko dalībvalsts pati nespēj atrisināt:
a) II pielikumā uzskaitīto trešo valstu pilsoņu, kuri ▌uzturas attiecīgās 

dalībvalsts teritorijā bez attiecīgām uzturēšanās tiesībām, skaita 
būtisks un pēkšņs palielinājums ▌sešu mēnešu laikposmā 
salīdzinājumā ar to pašu laikposmu iepriekšējā gadā;

b) II pielikumā uzskaitīto trešo valstu pilsoņu iesniegto patvēruma 
pieteikumu skaita būtisks un pēkšņs palielinājums, kas īpaši noslogo 
patvēruma sistēmu, sešu mēnešu laikposmā salīdzinājumā ar to pašu 
laikposmu iepriekšējā gadā, ja šādu patvēruma pieprasījumu atzīšanas 
līmenis ir zems;

c) noraidīto atpakaļuzņemšanas pieteikumu, ko kāda dalībvalsts ir 
iesniegusi II pielikumā uzskaitītai trešai valstij attiecībā uz tās 
pilsoņiem, skaita būtisks un pēkšņs palielinājums ▌sešu mēnešu 
laikposmā salīdzinājumā ar to pašu laikposmu iepriekšējā gadā.

Šajā paziņojumā norāda tam pamatā esošos iemeslus 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 par to nekavējoties informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi.

3. Komisija izskata saskaņā ar 2. punktu iesniegto(-s) dalībvalsts vai vairāku 
dalībvalstu paziņojumu(-s), ņemot vērā:
a) to dalībvalstu skaitu, ko skārusi kāda no 2. punktā minētajām 

situācijām;

b) vai palielinājums atbilst 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā 
minētajiem kritērijiem;

c) palielinājumu vispārīgo ietekmi uz migrācijas situāciju Savienībā, kas 
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izriet no dalībvalstu sniegtajiem datiem ▌;
d) FRONTEX ▌, Eiropas Patvēruma atbalsta biroja vai Eiropola 

sagatavotos ziņojumus, ja tas nepieciešams tādu apstākļu dēļ, kas 
radušies konkrētajā gadījumā, par kuru dalībvalsts ir paziņojusi;

e) vispārējo sabiedriskās kārtības un iekšējās drošības jautājumu, 
apspriežoties ar attiecīgo(-ajām) dalībvalsti(-īm).

Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par izskatīšanas 
rezultātiem.

3.a Komisija ņem vērā sekas, ko rada bezvīzu režīma apturēšana Savienības un 
tās dalībvalstu ārējās attiecībās ar attiecīgo trešo valsti, un cieši sadarbojas 
ar šo trešo valsti, lai rastu alternatīvus ilgtermiņa risinājumus.

3.b Ja Komisija, pamatojoties uz 3.a punktā minēto izskatīšanu, konstatē, ka ir 
nepieciešams rīkoties, tā trīs mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas saskaņā ar 
4.a un 4.b pantu pieņem deleģēto aktu, ar ko groza II pielikumu un uz 
(12) mēnešiem aptur bezvīzu režīmu attiecīgās trešās valsts pilsoņiem. 
Ja ir jāpieņem lēmums par bezvīzu režīma atcelšanu attiecīgās trešās valsts 
pilsoņiem un ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, deleģētajiem 
aktiem, ko pieņem saskaņā ar šo pantu, piemēro 4.c pantā paredzēto procedūru.
4. Pirms deleģētā akta, kas pieņemts saskaņā ar 3.b punktu, darbības termiņa 
beigām Komisija sadarbībā ar attiecīgo(-ajām) dalībvalsti(-īm) iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei. Ziņojumam var būt pievienots priekšlikums par 
regulas grozījumiem, lai atsauci uz attiecīgo trešo valsti pārceltu uz I pielikumu.

1.b pants
Vēlākais četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, kurā novērtē savstarpības un apturēšanas 
mehānismu efektivitāti un, ja nepieciešams, iesniedz leģislatīva akta priekšlikumu 
par grozījumiem šajā regulā, lai grozītu 1. un 1.a pantā minētos mehānismus.
Eiropas Parlaments un Padome šādu priekšlikumu pieņem saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru.”

4. Regulas 4. pantu groza šādi:
a) minētā panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

„1. Dalībvalstis var paredzēt izņēmumus no 1. panta 1. punktā minētās vīzu 
prasības vai no atbrīvojuma no 1. panta 2. punktā minētās vīzu prasības 
attiecībā uz
a) diplomātisko pasu, dienesta/oficiālo pasu vai īpašo pasu 

turētājiem;

aa) civilā gaisa transporta un jūras transporta apkalpes locekļiem, 
kad tie pilda savus amata pienākumus;

ab) civilās jūras transporta apkalpes locekļiem, kad tie izkāpuši 
krastā, ja viņiem ir jūrnieka personu apliecinoši dokumenti, 



PE507.997v01-00 10/12 AM\931143LV.doc

LV

kas izsniegti saskaņā ar Starptautiskās darba organizācijas 
konvencijām (1958. gada 13. maija konvencija Nr. 108 un 
2003. gada 16. jūnija konvencija Nr. 185) vai Starptautiskās 
Jūrniecības organizācijas 1965. gada 9. aprīļa konvenciju par 
starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu (FAL konvencija);

ac) ārkārtas vai glābšanas misiju apkalpes locekļiem un 
dalībniekiem katastrofas vai nelaimes gadījumā;

b) civilām kuģu apkalpēm, kas kuģo starptautiskos iekšējos
ūdeņos;

c) tādu ceļošanas dokumentu turētājiem, ko ▌starptautiskas 
starpvaldību organizācijas, kurās viena vai vairākas dalībvalstis 
ir locekles, vai citas struktūras, ko attiecīgajā dalībvalstī atzīst 
kā starptautisko tiesību subjektus, izdevušas šo organizāciju 
vai struktūru ierēdņiem.”;

b) minētā panta 2. punktā pievieno šādu ▌apakšpunktu:
„d) neskarot prasības, kas izriet no Strasbūrā 1959. gada 20. aprīlī 

parakstītā Eiropas Līguma par vīzu atcelšanu bēgļiem, atzītus bēgļus, 
bezvalstniekus un citas personas, kam nav nevienas valsts pilsonības, 
kas pastāvīgi uzturas Apvienotajā Karalistē vai Īrijā un kas ir tādu 
ceļošanas dokumentu turētāji, kuri izdoti Apvienotajā Karalistē vai 
Īrijā un atzīti attiecīgajā dalībvalstī.”;

▌

5. Iekļauj šādus pantus:

„4.a pants
1. Ar 1. panta 4. punkta e) apakšpunkta i) punktā, 1. panta 4. punkta f) apakšpunktā 

un 1.a panta 3.b punktā minētajiem deleģētajiem aktiem izdara grozījumus 
II pielikumā, atsaucē uz attiecīgo trešo valsti iekļaujot informāciju par bezvīzu 
režīma apturēšanas sākuma un beigu datumu attiecībā uz attiecīgās trešās valsts 
pilsoņiem.

2. Ar 1. panta 4. punkta e) apakšpunkta i) punktā, 1. panta 4. punkta f) apakšpunktā 
un 1.a panta 3.b punktā minētajiem deleģētajiem aktiem nosaka datumu, kurā stājas 
spēkā bezvīzu režīma apturēšana, ņemot vērā dalībvalstu konsulātos pieejamos 
resursus. Minētais datums ir agrākais sešus mēnešus un vēlākais deviņus mēnešus 
pēc deleģētā akta paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar 
4.b panta 4. punktu.

3. Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, deleģēto aktu, kas minēts 1.a panta 3.b punkta 
otrajā daļā, piemēro no akta spēkā stāšanās dienas saskaņā ar 4.c pantu.

4. Komisija var pagarināt 1. panta 4. punkta e) apakšpunkta i) punktā, 1. panta 
4. punkta f) apakšpunktā un 1.a panta 3.b punktā minēto deleģēto aktu darbības 
termiņu par ne vairāk kā 12 mēnešiem. Ja Komisija ir ierosinājusi grozīt šo regulu, 
lai atsauci uz attiecīgo trešo valsti saskaņā ar 1. panta 4. punkta g) apakšpunktu, 
1. panta 4. punkta h) apakšpunktu vai 1.a panta 4. punktu pārceltu uz I pielikumu, 
tā pagarina spēkā esošā deleģētā akta darbības termiņu par ne vairāk kā 
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12 mēnešiem. Lēmumu par deleģētā akta darbības termiņa pagarināšanu pieņem 
saskaņā ar 4.b pantu, un ar to groza II pielikumu, kā noteikts 1. punktā.
4.b pants
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 1. panta 4. punkta e) apakšpunkta i) punktā, 1. panta 

4. punkta f) apakšpunktā, 1. panta 4. punkta j) apakšpunktā un 1.a panta 
3.b punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu 
laikposmu no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Komisija sagatavo ziņojumu 
par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu 
laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda 
paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma 
beigām.

3. Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā laikā atsaukt 1. panta 4. punkta 
e) apakšpunkta i) punktā, 1. panta 4. punkta f) apakšpunktā un 1.a panta 
3.b punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz 
tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

5. Saskaņā ar 1. panta 4. punkta e) apakšpunkta i) punktu, 1. panta 4. punkta 
f) apakšpunktu un 1.a panta 3.b punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā 
tikai tad, ja (divos) mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus.
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

4.c pants
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, 

un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstoši 2. punktam.
Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, 
kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 4.b panta 5. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija 
nekavējoties atceļ aktu, ievērojot Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojumu par lēmumu izteikt iebildumus.
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2. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar 
Līgumiem.
…, … gada ….

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

Or. en


