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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par novērtēšanas mehānisma 
izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu
(COM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0624),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 77. panta
2. panta e) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu 
(C7-0370/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tāpēc būtu jāpārskata 1998. gadā 
izveidotais novērtēšanas mehānisms 
attiecībā uz pastāvīgajai komitejai piešķirtā 
mandāta otro daļu. Pastāvīgajai komitejai 
piešķirtā mandāta pirmā daļa būtu 
joprojām jāpiemēro, kā noteikts 
1998. gada 16. septembra lēmuma I daļā.

(6) Tāpēc 1998. gadā izveidotais 
novērtēšanas mehānisms būtu jāpārskata 
gan attiecībā uz pastāvīgajai komitejai 
piešķirtā mandāta pirmo, gan otro daļu, lai 
kandidātvalstīm un dalībvalstīm, kas jau 
piemēro Šengenas acquis, nodrošinātu 
vienu vienotu mehānismu, kura pamatā 
būtu vieni un tie paši kritēriji.

Or. en
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Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir izveidot vienotu mehānismu gan kandidātvalstīm, gan 
Šengenas zonas dalībvalstīm, lai izvairītos no dubultstandartu piemērošanas.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Lai nodrošinātu šīs regulas 
īstenošanas pasākumu vienotu 
piemērošanu, īstenošanas pilnvaras būtu 
jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras būtu 
jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu1.
_________
1 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir nodrošināt Lisabonas līguma jauno komitoloģijas noteikumu 
piemērošanu. 

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Novērtēšanas mehānismā būtu jāietver 
arī to attiecīgo tiesību aktu pārbaude, ar 
kuriem atceļ kontroli pie iekšējām robežām 
un pārbaudes valsts teritorijā. Attiecīgie 
apmeklējumi uz vietas būtu jāuztic
Komisijas ierēdņiem sadarbībā ar 
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iekšējo drošību, attiecīgie apmeklējumi uz 
vietas būtu jāuztic tikai Komisijai.

dalībvalstu ekspertiem.

Or. en

Pamatojums

Lai uzsvērtu to, ka vērtēšanas mehānisma pamatā ir cieša sadarbība starp Komisiju un 
dalībvalstīm, dalībvalstu ekspertiem būtu jāpiedalās arī apmeklējumos uz vietas saistībā ar 
kontroles atcelšanu pie iekšējām robežām. Sk. 12. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājs un valstu uzraudzības 
iestādes, kuri katrs darbojas savas 
attiecīgās kompetences jomā, būtu 
jāiesaista vērtēšanas procesā, un attiecībā 
uz teritoriju, uz kuru attiecas to pilnvaras, 
tiem kā novērotājiem būtu jāpiedalās 
apmeklējumā uz vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Vērtēšanas mehānismam vajadzētu 
paredzēt atbalsta mehānismu gadījumos, 
kad tiek konstatētas nopietnas nepilnības, 
kas var būtiski ietekmēt iekšējo drošību 
Šengenas zonā. Ja attiecīgā dalībvalsts 
sešu mēnešu laikposmā un ar Frontex 
ekspertu atbalstu nespēj nepilnību 
novērst, vajadzētu būt iespējai piemērot 
kontroles pasākumus un sankcijas, kuru 
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rezultātā uz ierobežotu laiku varētu tikt 
atjaunota robežkontrole.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo regulu tiek izveidots novērtēšanas 
mehānisms, kuru izmanto šādiem 
mērķiem:

– novērtēt, vai ir izpildīti visi 
priekšnoteikumi, lai kandidātvalstī varētu 
stāties spēkā Šengenas acquis; 
– pārbaudīt Šengenas acquis piemērošanu 
dalībvalstīs, uz kurām pilnībā attiecas 
Šengenas acquis, un dalībvalstīs, uz 
kurām saskaņā ar attiecīgo Līguma par 
Eiropas Savienību protokolu un Līgumu 
par Eiropas Savienības darbību Šengenas 
acquis attiecas daļēji.

Or. en

Pamatojums

Pirmais ievilkums ir ierosināts, lai gan kandidātvalstīm, gan Šengenas zonas dalībvalstīm 
izveidotu vienotu mehānismu, kas dotu iespēju izvairīties no dubultu standartu piemērošanas. 
Otrais ievilkums ir ierosināts, lai nodrošinātu, ka tajos aspektos, kuros Apvienotā Karaliste 
un Īrija ir Šengenas zonas dalībvalstis, tās piedalītos novērtēšanas mehānismā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eksperti no dalībvalstīm, kuras saskaņā ar 
attiecīgajiem Pievienošanās aktiem vēl 
pilnībā nepiemēro acquis, tomēr piedalās 

Eksperti no dalībvalstīm, kuras saskaņā ar 
attiecīgajiem Pievienošanās aktiem vēl 
pilnībā nepiemēro acquis, tomēr piedalās 
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acquis visu daļu novērtēšanā. acquis visu daļu novērtēšanā.
Eksperti no dalībvalstīm, uz kurām 
saskaņā ar attiecīgo Līguma par Eiropas 
Savienību protokolu un Līgumu par 
Eiropas Savienības darbību Šengenas 
acquis attiecas tikai daļēji, piedalās to 
acquis daļu novērtēšanā, kas ir 
piemērojamas tikai attiecīgajām 
dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka Apvienotās Karalistes un Īrijas eksperti var piedalīties 
novērtēšanā, kas attiecas uz tām Šengenas acquis daļām, kuras piemēro Apvienotā Karaliste 
un Īrija.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Daudzgadu programmā var būt 
atsauces uz tematiskiem un/vai 
reģionāliem novērtējumiem, kas minēti 
8. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ne vēlāk kā līdz iepriekšējā 
gada 15. augustam nosūta standarta anketu 
dalībvalstīm, kas jānovērtē nākamajā gadā. 
Standarta anketas attiecas uz atbilstīgajiem 
tiesību aktiem, kā arī organizatoriskajiem 
un tehniskajiem līdzekļiem, kas ir pieejami 
Šengenas acquis īstenošanai, un statistikas 

1. Komisija ne vēlāk kā līdz iepriekšējā 
gada 15. augustam nosūta standarta anketu 
dalībvalstīm, kas jānovērtē nākamajā gadā. 
Standarta anketas izstrādā ciešā sadarbībā 
ar dalībvalstīm, un tās attiecas uz 
atbilstīgajiem tiesību aktiem, kā arī 
organizatoriskajiem un tehniskajiem 
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datiem par katru novērtēšanas jomu. līdzekļiem, kas ir pieejami Šengenas 
acquis īstenošanai, un statistikas datiem 
par katru novērtēšanas jomu.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izveido to ekspertu sarakstu, 
kurus dalībvalstis izraudzījušās dalībai 
apmeklējumos uz vietas. Sarakstu 
paziņo dalībvalstīm.

svītrots

2. Dalībvalstis norāda katra eksperta 
kompetences jomas, atsaucoties uz šīs 
regulas pielikumā uzskaitītajām 
jomām. Dalībvalstis pēc iespējas drīz 
paziņo Komisijai par jebkādām 
izmaiņām.

svītrots

3. Saskaņā ar 10. panta 5. punktā 
noteiktajām prasībām dalībvalstis 
norāda, kuru ekspertu pieejamību var 
nodrošināt nepaziņotiem 
apmeklējumiem uz vietas.

svītrots

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

5. Dalībvalstis nodrošina, lai to 
izraudzītie eksperti atbilstu iepriekšējā 
punktā noteiktajām prasībām, tostarp 
norādot mācības, kuras eksperti 
apmeklējuši. Turklāt dalībvalstis 
nodrošina, ka eksperti pastāvīgi 

Ekspertiem, kas piedalās apmeklējumos uz 
vietas, jābūt atbilstīgai kvalifikācijai, 
tostarp pamatīgām teorētiskām zināšanām 
un praktiskai pieredzei jomās, uz kurām 
attiecas novērtēšanas mehānisms, kā arī 
padziļinātām zināšanām par novērtēšanas 
principiem, procedūrām un metodēm un 
jāspēj efektīvi sazināties kopējā valodā. 
Šajā nolūkā dalībvalstis sadarbībā ar 
Frontex nodrošina, ka eksperti apmeklē 
atbilstīgas mācības.
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apmeklē mācības, lai saglabātu viņu 
atbilstību šīm prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apmeklējumus uz vietas veic Komisijas 
ieceltas darba grupas. Darba grupās ir 
eksperti no 9. pantā minētā ekspertu 
saraksta un Komisijas ierēdņi. Komisija 
nodrošina katrā darba grupā iekļauto 
ekspertu ģeogrāfisko līdzsvaru un 
kompetenci. Dalībvalstu eksperti nedrīkst 
piedalīties apmeklējumā uz vietas tajā 
dalībvalstī, kurā viņi ir nodarbināti.

1. Darba grupās, kas atbildīgas par 
apmeklējumiem uz vietas, ir dalībvalstu 
norīkoti eksperti un Komisijas ierēdņi. 
Dalībvalstu eksperti nedrīkst piedalīties 
apmeklējumā uz vietas tajā dalībvalstī, 
kurā viņi ir nodarbināti.

Or. en

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija aicina dalībvalstis, norādot 
jomu, kurā ekspertiem ir specializētas 
zināšanas, norīkot ekspertus, kas var 
piedalīties attiecīgos apmeklējumos uz 
vietas. Paziņotu apmeklējumu gadījumā 
Komisija aicina dalībvalstis norīkot 
ekspertus ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms 
ieplānotā apmeklējuma uz vietas. 
Dalībvalstis norīko ekspertu vienas 
nedēļas laikā.
Nepaziņotu apmeklējumu gadījumā 
Komisija aicina dalībvalstis norīkot 
ekspertus ne vēlāk kā divas nedēļas pirms 
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ieplānotā apmeklējuma uz vietas. 
Dalībvalstis norīko ekspertu 72 stundu 
laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāju un valstu uzraudzības 
iestādes, kuri katrs darbojas savas 
attiecīgās kompetences jomā, aicina 
piedalīties apmeklējumā uz vietas 
attiecībā uz teritoriju, uz kuru attiecas to 
pilnvaras.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. To ekspertu skaits (tostarp novērotāju), 
kas piedalās novērtēšanas apmeklējumos, 
nedrīkst pārsniegt astoņas personas
paziņotos apmeklējumos uz vietas un sešas 
personas nepaziņotos apmeklējumos uz 
vietas.

3. Dalībvalstu ekspertu, kas piedalās 
novērtēšanas apmeklējumos, nedrīkst būt 
vairāk par astoņām personām paziņotos 
apmeklējumos uz vietas un vairāk par 
sešām personām nepaziņotos 
apmeklējumos uz vietas. Ja dalībvalstu 
iecelto ekspertu skaits pārsniedz šos 
maksimumus, Komisija pēc apspriešanās 
ar attiecīgajām dalībvalstīm grupas 
dalībniekus ieceļ, pamatojoties uz 
ģeogrāfisko līdzsvaru un ekspertu 
kompetencēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Paziņotu apmeklējumu gadījumā 
Komisija informē tās dalībvalstis, kuru 
eksperti iecelti saskaņā ar 1. punktu, ne 
vēlāk kā četras nedēļas pirms ieplānotā 
apmeklējuma uz vietas. Dalībvalstis 
vienas nedēļas laikā apstiprina ekspertu 
pieejamību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis teksts tagad ir ietverts 1. punktā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Nepaziņotu apmeklējumu gadījumā 
Komisija informē tās dalībvalstis, kuru 
eksperti iecelti saskaņā ar 1. punktu, ne 
vēlāk kā vienu nedēļu pirms ieplānotā 
apmeklējuma uz vietas. Dalībvalstis 
48 stundu laikā apstiprina ekspertu 
pieejamību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis teksts tagad ir ietverts 1. punktā.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no 10. panta darba grupās 
nepaziņotiem apmeklējumiem uz vietas, lai 
pārbaudītu kontroles pie iekšējām robežām 
neesamību, ir tikai Komisijas ierēdņi.

Neatkarīgi no 10. panta darba grupās 
nepaziņotiem apmeklējumiem uz vietas, lai 
pārbaudītu kontroles pie iekšējām robežām 
neesamību, ir trīs Komisijas ierēdņi un trīs 
dalībvalstu eksperti.

Or. en

Pamatojums

Lai uzsvērtu to, ka vērtēšanas mehānisma pamatprincips ir cieša sadarbība starp Komisiju un 
dalībvalstīm, dalībvalstu ekspertiem būtu jāpiedalās arī apmeklējumos uz vietas saistībā ar 
kontroles atcelšanu pie iekšējām robežām. Sk. 10. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Atbalsta grupas

Ja ir konstatēta nopietna nepilnība 
13. panta 7. punkta nozīmē, Frontex 
izveido ekspertu grupu, kura sešu mēnešu 
laikposmā pēc nopietnās nepilnības 
konstatēšanas palīdz attiecīgajai 
dalībvalstij šo nepilnību novērst. Grupā 
var piedalīties šo dalībvalstu eksperti.

Or. en

Pamatojums

Nopietnas nepilnības, kas var būtiski ietekmēt vispārējo drošības līmeni vienā vai vairākās 
dalībvalstīs, ir steidzami jānovērš, lai atjaunotu savstarpēju uzticēšanos. Kā specializēta ES 
aģentūra Frontex var pildīt būtisku lomu, palīdzot attiecīgajai dalībvalstij novērst nepilnību.
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
13.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.b pants
Turpmākā rīcība un sankcijas

Sešus mēnešus pēc nopietnas nepilnības 
konstatēšanas Komisija ieplāno 
apmeklējumu uz vietas. Ja apmeklējumā 
uz vietas konstatē, ka nopietnā nepilnība 
nav novērsta, Komisija komitejai, kas 
nodibināta saskaņā ar 15. pantu, iesniedz 
priekšlikumu par turpmāko rīcību un 
iespējamām sankcijām. Lēmumu par 
turpmāko rīcību un iespējamām 
sankcijām, kuru rezultātā varētu atjaunot 
robežkontroli, pieņem saskaņā ar 
15. panta 2. punktā norādīto pārbaudes 
procedūru. 

Or. en

Pamatojums

Ja dalībvalsts pēc sešu mēnešu laikposma, lai gan ir saņemts Frontex atbalsts, nopietno 
nepilnību nav novērsusi, Komisijai jānodrošina iespēja sadarbībā ar komiteju, kuru veido 
dalībvalstu pārstāvji, lemt par turpmākiem pasākumiem, tostarp sankcijām.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz komiteja, kas sastāv no 
dalībvalstu pārstāvjiem un kuru vada 
Komisijas pārstāvis.

1. Komisijai palīdz komiteja. Šī komiteja ir 
komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē.

Or. en
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Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir nodrošināt Lisabonas līguma jauno komitoloģijas noteikumu 
piemērošanu. 

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 4., 7. un 8. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir nodrošināt Lisabonas līguma jauno komitoloģijas noteikumu 
piemērošanu. Lai nodrošinātu dalībvalstu pārstāvju atbilstīgu līdzdalību, ir jāizvēlas Regulas 
(ES) Nr. 182/2011 5. pantā paredzētā pārbaudes procedūra. Šī procedūra nodrošina, ka 
Komitejas priekšlikumus atbalsta ekspertu komitejas kvalificēts vairākums. Savukārt atbilstoši 
4. pantā paredzētajai konsultēšanās procedūrai Komisija var pieņemt īstenošanas aktu, pat ja 
lielākā daļa dalībvalstu pārstāvju ir pret to.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpildu komitejas 1998. gada 16. septembra
lēmuma, ar ko izveido Šengenas 
Novērtēšanas un īstenošanas pastāvīgo 
komiteju (SCH/Com-ex (98) 26 def),
II daļa ar nosaukumu “Īstenošanas 
komiteja valstīm, kas jau piemēro 
konvenciju” tiek atcelta vienu gadu pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Izpildu komitejas 1998. gada 16. septembra
lēmums, ar ko izveido Šengenas 
Novērtēšanas un īstenošanas pastāvīgo 
komiteju (SCH/Com-ex (98) 26 def), ar 
nosaukumu “Īstenošanas komiteja valstīm, 
kas jau piemēro konvenciju” tiek atcelts
vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en



PR\860326LV.doc 17/20 PE460.834v01-00

LV

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka būtu vajadzīgs vienots novērtēšanas mehānisms, kura 
pamatā būtu šī regula. Tādēļ izpildu komitejas lēmums būtu jāatceļ ne vien attiecībā uz tā 
I daļu, bet arī attiecībā uz tā II daļu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padome var nolemt veikt Šengenas 
novērtējumus, kas minēti Pievienošanās 
aktos, kuri noslēgti pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā, saskaņā ar šo regulu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā 1. panta grozījuma 1. punkta mērķis ir jaunajā Šengenas novērtēšanas mehānismā 
kandidātvalstis iekļaut jau no paša sākuma, 20. pants ir novecojis.
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PASKAIDROJUMS

Pamatinformācija

Šengenas zonas, ko raksturo atteikšanās no dalībvalstu kopīgo robežu kontroles un 
pārvietošanās brīvības ieviešana šajā zonā, izveide 20. gadsimta 80. gados un 90. gadu 
sākumā bija viens no lielākajiem panākumiem Eiropas vēsturē. Līdztekus ieviesa vairākus 
kompensējošus pasākumus, konkrētāk, ārējo robežu kontroles un policijas, muitas un tiesu 
iestāžu sadarbības pastiprināšanu, Šengenas Informācijas sistēmas izveidi u.c.

Lai atteiktos no kontroles pie iekšējām robežām, dalībvalstīm vajag savstarpēji pilnīgi 
uzticēties to spējai pilnībā īstenot papildu pasākumus, kas paver iespēju šo kontroli atcelt. 
Proti, drošība Šengenas zonā ir atkarīga no tā, cik stingri un efektīvi dalībvalsts īsteno kontroli 
pie ārējām robežām, kā arī no tā, cik kvalitatīvi un ātri notiek informācijas apmaiņa ar 
Šengenas Informācijas sistēmas starpniecību. Jebkuru šo elementu trauslums vai nepietiekama 
darbība apdraud Eiropas Savienības drošību un Šengenas zonas efektivitāti.

1998. gadā izveidoja pastāvīgo komiteju, kuras uzdevums ir izvērtēt dalībvalstis divos 
atsevišķos posmos:

- ieviešana: komitejai bija jāpārbauda, vai ir izpildīti visi Šengenas acquis piemērošanas 
priekšnoteikumi robežkontroles atcelšanai;

- īstenošana: savstarpējā uzticēšanās, kas tika iedibināta, atceļot kontroli pie iekšējām 
robežām, bija jāuztur un jānostiprina, izvērtējot, kā dalībvalstis piemēro Šengenas 
acquis. 

Pēc Amsterdamas līguma stāšanās spēkā 1999. gadā un Šengenas acquis integrēšanas Eiropas 
Savienībā pastāvīgās komitejas nosaukumu mainīja, tai kļūstot par „Šengenas Novērtēšanas 
darba grupu” (SCH-EVAL). Tomēr tās pilnvaras nemainījās, un tā joprojām bija starpvaldību 
darba grupa.

Saskaņā ar Hāgas programmu Komisiju uzaicināja iesniegt priekšlikumu par to, kā papildināt 
spēkā esošo Šengenas novērtēšanas mehānismu un kā novērst tajā konstatētos trūkumus. 
Komisija 2009. gada martā iesniedza divus priekšlikumus Padomes regulai un Padomes 
lēmumam, ar kuriem izveidotu tiesisko regulējumu vienotam novērtēšanas mehānismam, kas 
paredzēts, lai pārbaudītu un uzraudzītu Šengenas acquis piemērošanu. Padomes regula 
attiecās uz pasākumiem, kam ir saistība ar tādiem Šengenas acquis elementiem kā 
pārvietošanās brīvība un robežkontrole. Padomes lēmums attiecās uz kontroles pasākumiem, 
kas kompensēja atteikšanos no kontroles pie iekšējām robežām.

Priekšlikumu mērķis turklāt bija reaģēt uz tiesiskā stāvokļa izmaiņām pēc Šengenas acquis
integrēšanas ES regulējumā, katrai acquis normai nodrošinot juridisku pamatu pirmajā vai 
trešajā pīlārā. 

Par šiem diviem priekšlikumiem notika apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, un, vadoties no 
atzinuma, ko tā Juridiskais dienests sniedza, lai verificētu, vai Komisija bija izraudzījusies 
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pašu piemērotāko juridisko pamatu, tika secināts, ka regulas priekšlikumam vajadzēja 
izraudzīties koplēmuma procedūru. Ņemot vērā, ka abiem priekšlikumiem tika konstatētas 
vienas un tās pašas nepilnības un ka no juridiskā viedokļa tās ir divas puses vienam un tam 
pašam jautājumam par vienotas Šengenas novērtēšanas sistēmas izveidi, tos būtu vajadzējis 
izskatīt kā vienu kopumu. Eiropas Parlaments 2009. gada oktobrī šos divus priekšlikumus 
noraidīja un uzaicināja Komisiju tos atsaukt un iesniegt jaunus būtiski uzlabotus 
priekšlikumus, ievērojot koplēmuma procedūru un ņemot vērā, ka ir stājies spēkā Lisabonas 
līgums.

Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā priekšlikums attiecībā uz trešo pīlāru uzskatāms par 
novecojušos, un tas tika atsaukts ar 2009. gada decembra vispārējo paziņojumu. Tajā pašā 
laikā tika atcelts atlikušais priekšlikums („pirmā pīlāra” regula).

Jaunā priekšlikuma darbības joma

2010. gada novembrī iesniedza vienotu jaunu priekšlikumu, kā mērķis bija izveidot tiesisko 
regulējumu, ar kura palīdzību novērtētu, vai Šengenas acquis piemēro pareizi. Šis 
novērtēšanas mehānisms ir izstrādāts tā, lai dalībvalstis saglabātu savstarpēju uzticēšanos to 
spējai efektīvi piemērot papildu pasākumus, kas dod iespēju uzturēt zonu bez iekšējām 
robežām. 

Par likumdošanas procedūru ierosina izmantot koplēmuma procedūru, Eiropas Parlamentam 
(EP) esot pilnvērtīgam dalībniekam tieslietu un iekšlietu jomā. Lai uzlabotu pārredzamību, ir 
ierosināts regulāri ziņot Padomei un EP par veiktajiem novērtējumiem, par secinājumiem 
attiecībā uz novērtējumiem un attiecīgo dalībvalstu veiktajiem turpmākajiem pasākumiem.

Turklāt priekšlikuma mērķis ir Šengenas novērtēšanas mehānismu efektivizēt, nodrošinot 
pārredzamu, efektīvu un konsekventu Šengenas acquis īstenošanu.

Jaunā novērtēšanas mehānisma pamatā vajadzētu būt anketēšanai un paziņotiem vai 
nepaziņotiem apmeklējumiem uz vietas, turklāt tas ir organizēts fāzēs. Vajadzētu būt 
piecgadīgai daudzgadu programmai (katru dalībvalsti piecu gadu laikposmā vajadzētu 
novērtēt vismaz reizi), kā arī vērtējamo valstu sarakstam (sagatavošanās fāze). Programmas 
projekts būtu jāpieņem komitoloģijas procedūras kārtībā. 

To pašu vajadzētu darīt saistībā ar ikgadējo programmu, kuras pamatā vajadzētu būt Frontex
veiktam riska analīzes novērtējumam. Šajā programmā vajadzētu iedibināt vērtējumus, kas ar 
iepriekšēju brīdinājumu vai bez tā būtu jāveic par katru valsti (šajā gadījumā dalībvalstu 
sarakstam vajadzētu būt konfidenciālam).
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Atzinuma sagatavotāja nostāja

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas rīcību, iesniedzot šo jauno priekšlikumu, kurā 
ne vien ņemti vērā daži Parlamenta agrāk izteiktās kritikas aspekti, bet arī gluži pareizi 
definēts juridiskais pamats (LESD 77. panta 2. punkta e) apakšpunkts), kurā paredzēta 
koplēmuma procedūras izmantošana (parastā likumdošanas procedūra).

Jauns Šengenas novērtēšanas mehānisms jānodrošina saskaņā ar šādiem principiem:

– tam vajadzētu būt vairāk vērstam uz Kopienu (un pamatpieejai vajadzētu būt Eiropas līmenī 
ar Kopienas iestāžu iesaistīšanu, nevis vien starpvaldību līmenī);

– tam vajadzētu būt pārredzamākam (un tādējādi tajā jāparedz pienākums informēt Padomi un 
Parlamentu par to, kādi rezultāti bijuši apmeklējumiem uz vietas, un par Komisijas 
ieteikumiem un to īstenošanu);

– tajā vajadzētu nodrošināt vairāk sadarbības (Komisijas un dalībvalstu dalību līdzsvarojot 
tādējādi, ka pilnībā piedalīties varētu Eiropas un valstu eksperti);

– tajā vajadzētu efektīvāk izmantot resursus (iesaistot Frontex un izmantojot tā pieredzi un 
riska analīzi);

– tam vajadzētu būt efektīvākam (vajadzētu vienkāršot grupu darbu);

– ar to vajadzētu nodrošināt lielāku stingrību (dodot iespēju precīzi novērtēt to, kā ir 
nodrošināta atbilstība Šengenas noteikumiem, un nekavējoties nodrošinot koriģējošu rīcību, 
kas novērstu jebkādu priekšstatu par nesodāmību).

Atzinuma sagatavotājs iebilst pret tādu sistēmu, kuras pamatā būtu dubultstandarti — liela 
stingrība attiecībā uz kandidātvalstīm un liela piekāpība attiecībā uz valstīm, kas jau ir 
Šengenas zonā. Tādēļ viņš uzskata, ka negrozāmi jāpiemēro vieni un tie paši noteikumi un ka 
novērtēšanas sistēmas pamatā jābūt premisai par to ievērošanu arī turpmāk, ne vien 
pievienošanās brīdī. Tādējādi nav pamatoti dalībvalstīm un kandidātvalstīm paredzēt 
atšķirīgus kritērijus un vērtēšanas sistēmas.

Atzinuma sagatavotājs vēlas vēlreiz vērst uzmanību uz Šengenas sistēmas galvenā balsta —
savstarpējas uzticības — lielo nozīmi.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs ir mēģinājis nodrošināt Apvienotās Karalistes un Īrijas 
daļēju dalību, lai šīs valstis būtu iespējams vērtēt attiecībā uz policijas sadarbību, Šengenas 
Informācijas sistēmas / SIRENE operācijām un datu aizsardzību.


