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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių 
piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams 
toks reikalavimas netaikomas, sąrašus
(COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011)0290),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
77 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0135/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

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 

(1) šiuo reglamentu nustatomas 
mechanizmas, kuriuo naudojantis galima 
greitai, laikinai sustabdyti bevizio režimo 
taikymą Reglamento (EB) Nr. 539/2001 II 
priede esančiai trečiajai šaliai, susidarius 
nepaprastajai padėčiai, kai reikia kuo 
greičiau reaguoti siekiant padėti vienai ar 
daugiau valstybių narių įveikti patiriamus 
sunkumus, ir atsižvelgiama į bendrą 
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padėties poveikį visai Europos Sąjungai. nepaprastosios padėties poveikį visai 
Europos Sąjungai;

Or. es

Pagrindimas

Dėl mechanizmo pavadinimo gali kilti painiava, taigi reikėtų jį išbraukti.  

Pakeitimas 2

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 vizų reikalavimo taikymas būtų
stabdomas 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. es

Pagrindimas

Dėl mechanizmo pavadinimo gali kilti painiava, taigi reikėtų jį išbraukti.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Europos Parlamentas, kaip Europos 
piliečiams atstovaujanti institucija, turėtų 
būti kviečiamas į komiteto, kuriam 
pavesta išnagrinėti prašymą dėl vizų 
reikalavimo taikymo sustabdymo, 



PR\881551LT.doc 7/20 PE475.760v01-00

LT

posėdžius;

Or. es

Pagrindimas

Reikia, kad Europos Parlamentas, kaip vienintelė tiesiogiai Europos piliečių išrinkta 
Bendrijos institucija, svečio teisėmis galėtų dalyvauti visame komitologijos procese.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

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 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktikos; 

Or. es

Pagrindimas

Tai tik techninė pataisa, kuria konkrečiau apibrėžiama, kokio teismo kompetencijai priklauso 
spręsti visus šios srities ginčus.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) reikėtų prisiminti 2011 m. kovo 8 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl vizų 
režimo abipusiškumo atkūrimo, kurioje 
Europos Komisijos buvo prašoma 
„numatyti naują mechanizmą, kurį 
taikant būtų garantuojamas visapusiškas 
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vizų režimo abipusiškumo principo 
taikymas visoms valstybėms narėms ir 
užtikrinama, kad tuo atveju, jei ES 
nepriklausanti šalis pažeistų 
abipusiškumo principą, visos valstybės 
narės nedelsiant pradėtų taikyti vizų 
reikalavimą tos šalies piliečiams“;

Or. es

Pagrindimas

Siekiant, kad tekstas atitiktų Europos Parlamento 2011 m. kovo mėn. rezoliuciją, reikia 
pateikti konkrečią minėtos rezoliucijos citatą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) abipusiškumo mechanizmas turėtų 
būti taikomas tuo atveju, jei į Reglamento 
(EB) Nr. 539/2001 II priedą įtraukta 
trečioji šalis nustatytų, iš naujo nustatytų 
arba toliau taikytų vizų reikalavimą 
kurios nors valstybės narėms piliečiams; 

Or. es

Pagrindimas

Abipusiškumo mechanizmas turi apimti visus atvejus, kuriais šio principo nebūtų laikomasi.

Pakeitimas 7

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 

(7) atsižvelgiant į tam tikrus valstybių 
narių įsipareigojimus, kylančius iš Europos 
bendrijos iki Reglamento (EB) 
Nr. 539/2001 įsigaliojimo sudarytų 
tarptautinių susitarimų, dėl kurių reikia 
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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.

nukrypti nuo bendrų vizų taisyklių, bus 
atsižvelgiama į Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktiką; 

Or. es

Pagrindimas

Siekiant išvengti, kad pagal Teisingumo Teismo sprendimus ateityje būtų reikalaujama vėl iš 
dalies keisti reglamentą, reikia iš pat pradžių remtis jo sprendimais, nesvarbu, ar dėl 
konkrečios minėtos trečiosios šalies, ar bet kuriuo kitu panašiu atveju, kuris galėtų būti 
nagrinėjamas Teisme.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Šiuo reglamentu nustatomas vizų 
reikalavimo taikymo ar netaikymo kai 
kurių tarptautinės teisės subjektų, kurie 
nėra tarptautinės tarpvyriausybinės 
organizacijos, išduotų laissez-passer ir 
diplomatinių ar tarnybinių pasų
turėtojams teisinis pagrindas.

(8) Šiuo reglamentu nustatomas vizų 
reikalavimo taikymo ar netaikymo kai 
kurių tarptautinės teisės subjektų, kurie 
nėra tarptautinės tarpvyriausybinės 
organizacijos, išduotų kelionės dokumentų
turėtojams teisinis pagrindas.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama darnos su pastaruoju metu priimtomis teisėkūros priemonėmis ir išvengti to, kad 
galbūt nebūtų įtraukiami kiti dokumentai.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunkčio įtrauka
Reglamentas (EB) Nr. 539/2001
1 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– „civilinių orlaivių įgulų nariams; – „civilinių orlaivių įgulų nariams,
vykdantiems savo pareigas;

Or. es

Pagrindimas

Paaiškinimo reikia siekiant išvengti galimų vizų reikalavimo netaikymo sustabdymo 
pažeidimų.

Pakeitimas 10

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. II priedo sąraše esančios trečiosios 
šalies vizų režimo įvedimas valstybės 
narės piliečiams suteikia galimybę 
taikyti šias priemones:
a) per 90 dienų po to, kai trečioji šalis 
įveda vizų režimą ar paskelbia apie jį, 
atitinkama valstybė narė apie tai raštu 
praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Komisijai; šis pranešimas skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
serijoje C. 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 
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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 
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.“

c) „jei per 90 dienų po minėto pranešimo 
paskelbimo dienos trečioji šalis 
nepanaikina vizų reikalavimo, Komisija, 
pasikonsultavusi su atitinkama valstybe 
nare, siūlo 12 mėnesių laikotarpiui
atnaujinti vizų režimą atitinkamos 
trečiosios šalies piliečiams. Šis laikotarpis 
pratęsiamas dar 12 mėnesių tuo atveju, jei 
Komisija, pasibaigus pradiniam 
laikotarpiui, nepasinaudojo savo teise 
pateikti pasiūlymą iš dalies keisti 
dabartinį reglamentą siekiant perkelti 
atitinkamą trečiąją šalį į I priedą.  Dėl šio 
pasiūlymo Europos Parlamentas ir Taryba 
priima sprendimą laikydamiesi įprastos 
teisėkūros procedūros.“

d) jei Komisija mano, kad tai būtina, c 
punkte minėtą pasiūlymą 12 mėnesių
atnaujinti vizų režimą trečiosios šalies 
piliečiams ji gali pateikti ir be 
išankstinio pranešimo pateikimo. 
Tokiam pasiūlymui taikoma c punkte 
numatyta procedūra. Atitinkama 
valstybė narė gali nurodyti, ar ji nori,
kad Komisija susilaikytų nuo laikino 
tokio vizų režimo atnaujinimo be 
išankstinio pranešimo pateikimo;
e) procedūra, nurodyta c ir d punktuose, 
neturi poveikio Komisijos teisei pateikti 
pasiūlymą iš dalies pakeisti šį 
reglamentą siekiant perkelti atitinkamą 
trečiąją šalį į I priedo sąrašą. Jei buvo 
nuspręsta taikyti c ir d punktuose 
nurodytą laikinąją priemonę, pasiūlymą 
iš dalies pakeisti šį reglamentą Komisija 
pateikia ne vėliau kaip per devynis 
mėnesius nuo laikinosios priemonės 
įsigaliojimo. Į tokį pasiūlymą taip pat 
įtraukiamos nuostatos dėl laikinųjų 
priemonių, įvestos pagal c ir d 
punktuose nurodytas procedūras, 
panaikinimo. Tuo tarpu Komisija toliau 
siekia paskatinti atitinkamos trečiosios 
šalies valdžios institucijas vėl įvesti 
bevizį režimą atitinkamos valstybės 
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narės piliečiams;
f) kai atitinkama trečioji šalis panaikina 
vizų režimą, valstybė narė nedelsiant 
apie tai praneša Tarybai ir Komisijai. šis 
pranešimas skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
serijoje C. Bet kuri laikinoji priemonė, 
dėl kurios nuspręsta laikantis d punkto, 
nustoja galioti praėjus septynioms 
dienos po jos paskelbimo Oficialiajame 
leidinyje. Jei atitinkama trečioji šalis 
buvo įvedusi vizų režimą dviejų ar 
daugiau valstybių narių piliečiams, 
laikinoji priemonė nustoja galioti tik po 
paskutinio paskelbimo.

Or. es

Pagrindimas

Reikia pasirūpinti veiksmingesniu mechanizmu, kurį taikydama Europos Sąjunga galėtų 
reaguoti, na, ne automatiškai, tačiau greitai tuo atveju, jei trečioji šalis nesilaiko 
abipusiškumo principo.  

Laikotarpis, per kurį trečioji šalis galės persvarstyti savo sprendimą, bus 90 dienų nuo 
pranešimo paskelbimo dienos ir laikas, per kurį bus vykdomos sustabdymo procedūros 
(bendro sprendimo procedūra).  Stabdoma bus laikinai, tačiau šį laikotarpį bus galima 
pratęsti tuo atveju, jei trečioji šalis nepanaikins vizų reikalavimo, arba jei Komisija 
nepasinaudos savo iniciatyvos teise iš dalies pakeisti reglamento priedus, tai teisė, kuriai 
siūlomas pakeitimas neturi poveikio.

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1a straipsnis. Apsaugos sąlyga „1a straipsnis
1. Šio straipsnio 2–5 dalys taikomos 
vienoje arba daugiau valstybių narių 
susidarius nepaprastajai padėčiai:

1. Šio straipsnio 2–5 dalys taikomos 
vienoje arba daugiau valstybių narių 
susidarius nepaprastajai padėčiai:

a) kai staiga per šešių mėnesių laikotarpį 
bent 50 % padaugėja, palyginti su 

a) kai staiga per šešių mėnesių laikotarpį 
labai – bent 60 %, palyginti su ankstesniu 
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ankstesniu šešių mėnesių laikotarpiu, į II 
priedo sąrašą įtrauktos trečiosios šalies 
piliečių, neteisėtai esančių valstybės narės
teritorijoje, arba

vienų metų mėnesių laikotarpiu, 
padaugėja į II priedo sąrašą įtrauktos 
trečiosios šalies piliečių, kurie valstybės 
narės teritorijoje yra pažeisdami įstatymus, 
arba 

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 – bent 60 %, palyginti su ankstesniu 
šešių mėnesių laikotarpiu, padaugėja į II 
priedo sąrašą įtrauktos trečiosios šalies 
piliečių prieglobsčio prašymų, kurių 
patenkinta mažiau nei 3 % per ankstesnį 
vienų metų laikotarpį, arba

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 – bent 60 %, palyginti su ankstesniu 
vienų metų laikotarpiu, padaugėja į 
II priedo sąrašą įtrauktos trečiosios šalies 
atmestų jos piliečių readmisijos prašymų, 
kuriuos jai pateikė valstybė narė..

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. Komisija informuoja Parlamentą 
apie tai iš karto po to, kai gauna valstybės 
narės pranešimą.  

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 

3. Komisija nagrinėja pranešimą, 
atsižvelgdama į :
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laikinas sustabdymas.
– tai, ar procentinė padidėjimo dalis 
atitinka 1 dalies a, b ir c punktuose 
nurodytus skaičius;
– tai, ar minėtą padidėjimą galima laikyti 
dideliu atsižvelgiant į konkrečias 
pranešančiosios valstybės narės sąlygas;
– valstybių narių, kuriose staiga susidarė 
viena iš šio straipsnio 1 dalyje aprašytų 
padėčių, skaičių ;
– bendrą padaugėjimo poveikį migracijos 
padėčiai Sąjungoje, kaip matyti iš valstybių 
narių pateiktų duomenų;
– FRONTEX ir (arba) Europos 
prieglobsčio paramos biuro bei (arba) 
Europolo parengtas ataskaitas, nelygu, ko 
reikia atsižvelgiant į konkretaus atvejo, 
apie kurį pranešta, aplinkybes;
3a. Įvertinusi visus minėtus aspektus, 
Komisija per tris mėnesius nuo pranešimo 
gavimo gali nuspręsti šešių mėnesių 
laikotarpiui sustabdyti vizų reikalavimo 
netaikymą atitinkamos trečiosios šalies 
piliečiams. Įgyvendinimo sprendimas 
priimamas laikantis 4a straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos. Įgyvendinimo 
sprendime nustatoma diena, kurią 
įsigalioja vizų reikalavimo netaikymo 
laikinas sustabdymas.

4. Iki įgyvendinimo sprendimo, priimto 
pagal šio straipsnio 3 dalį, galiojimo 
laikotarpio pabaigos Komisija, 
bendradarbiaudama su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis, teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pranešimą. Prie 
pranešimo gali būti pridedamas pasiūlymas 
iš dalies keisti šį reglamentą siekiant 
atitinkamą trečiąją šalį perkelti į I priedą.

4. Iki įgyvendinimo sprendimo, priimto 
pagal šio straipsnio 3a dalį, galiojimo 
laikotarpio pabaigos Komisija, 
bendradarbiaudama su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis, teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pranešimą. Prie 
pranešimo gali būti pridedamas pasiūlymas 
iš dalies keisti šį reglamentą siekiant 
atitinkamą trečiąją šalį perkelti į I priedą.

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 

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 3a dalį priimto 
įgyvendinimo sprendimo galiojimą ne 
ilgesniam kaip devynių mėnesių 
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laikotarpiui. Sprendimas pratęsti 
įgyvendinimo sprendimo galiojimą 
priimamas laikantis 4a straipsnio 2 dalyje 
nurodytos procedūros.“

laikotarpiui. Sprendimas pratęsti 
įgyvendinimo sprendimo galiojimą 
priimamas laikantis 4a straipsnio 2 dalyje 
nurodytos procedūros.“

Or. es

Pagrindimas

Mechanizmo pavadinimas painus, todėl pageidautina jį išbraukti. Turėtų būti aišku, kad dėl 
procentinių dalių vizų reikalavimo netaikymas nestabdomas, dėl jų tik pradedamas 
vertinimas, kurį atlikus nustatoma, ar stabdyti, ar ne.  Atitinkamas laikotarpis, kurio 
duomenys lyginami, turėtų būti ilgesnis. Bet kuris valstybės narės pranešimas turi būti 
perduodamas Parlamentui. Jei Europos agentūra manys, kad atitinkamos valstybės ir (arba) 
Sąjungos saugumui gresia pavojus, atliekant vertinimą bus atsižvelgiama, be visų kitų, ir į 
Europolo ataskaitas. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 539/2001
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 4. 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 1 dalis pakeičiama taip: a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Valstybė narė gali numatyti išimtis 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytam vizų 
reikalavimui arba 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytam vizų reikalavimo netaikymui 
šiems asmenims:

„1. Valstybė narė gali numatyti išimtis 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytam vizų 
reikalavimui arba 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytam vizų reikalavimo netaikymui 
šiems asmenims:

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

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

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

b) laivų, plaukiojančių tarptautiniuose 
vandenyse, civilinei įgulai;

b) laivų, plaukiojančių tarptautiniuose 
vandenyse, civilinei įgulai;

c) kai kurių tarptautinės teisės subjektų, 
kurie nėra tarptautinės tarpvyriausybinės 
organizacijos, savo nariams išduotų 
laissez-passer ir diplomatinių ar 

c) kai kurių tarptautinės teisės subjektų, 
kurie nėra tarptautinės tarpvyriausybinės 
organizacijos, savo nariams išduotų 
kelionės dokumentų turėtojams.“
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tarnybinių pasų turėtojams.“
b) 2 dalis papildoma d punktu: b) 2 dalis papildoma d punktu:

«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.“

«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.“

c) Įterpiama 4 dalis:
„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.“

Or. es

Pagrindimas

Neprasminga netaikyti Reglamente (EB) Nr. 539/2001 numatytos nuostatos, nes galėtų 
susiklostyti absurdiškos situacijos, kai būtų reikalaujama vizos iš asmenų, kurie, dar ir 
rizikuodami savo gyvybe, pasiryžę padėti kitai valstybei narei, jei įvyktų  nelaimė. Kalbant 
apie Turkiją ir kelionės dokumentus, prašom žiūrėti 7 ir 8 pakeitimų pagrindimus.
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AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Reglamente (EB) Nr. 539/2001 nustatomi trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines 
Sąjungos sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas 
netaikomas, sąrašai. Šiame reglamente nustatomos sąlygos, kuriomis trečiosios šalies piliečiai 
galės be vizos būti Europos Sąjungos teritorijoje trumpą laikotarpį.  

Sprendimas nereikalauti vizų priimamas atlikus atitinkamos šalies vertinimą atsižvelgiant į 
neteisėtą imigraciją, viešąją tvarką ir saugumą, Europos Sąjungos išorės santykius, teritorinį 
vientisumą ir abipusiškumo principą.  

Pasiūlymu iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 539/2011 siekiama nustatyti apsaugos sąlygą, 
kurią taikant būtų galima greitai ir laikinai sustabdyti bevizio režimo taikymą susidarius 
nepaprastajai padėčiai; pakeisti abipusiškumo mechanizmą; nustatyti apibrėžtis laikantis 
Bendrijos vizų kodekso; taip pat nustatyti vizų reikalavimo netaikymo trečiosios šalies 
piliečiams, pabėgėliams, asmenims be pilietybės, tam tikrų kategorijų Bendrijai 
nepriklausančios šalies asmenims ir laissez-passer ir diplomatinių ar tarnybinių pasų 
turėtojams sąlygas;  ir, galiausiai, valstybių narių įsipareigojimus, kurių radosi pagal 
tarptautinius susitarimus. 

PRANEŠĖJO SVARSTYMAI
Šiame pranešime, kas, kad vien tik apžvalgai, turėtų būti atspindimas objektyvus požiūris į 
visus jame nagrinėjamus punktus ir vertinama ne tik Bendrijos perspektyva, bet ir Europos 
Sąjungai nepriklausančių šalių pozicija. 

Prieštaringa, kad Sąjungoje viza laikoma priemone, kurios reikia norint kontroliuoti neteisėtą 
imigraciją, tačiau tuo pačiu stebimasi, kaip šalys, nepriklausančios Bendrijai, gali nustatyti 
atitinkamą reikalavimą tuo pačiu tikslu. 

Bendra vizų politika yra pagrindinis su imigracija susijęs dalykas ir pagal ją viza laikoma 
esmine įstatymus pažeidžiančios imigracijos kontrolės priemone.  

Šis pasiūlymas iš dalies keisti reglamentą yra Komisijos reakcija į tai, kad pastaruoju metu 
Bendrijos vizų sistema buvo naudojamasi blogai. Nustatyta, kad nemažai trečiųjų šalių 
piliečių, pasinaudodami vizų reikalavimo netaikymu, vykdavo į Sąjungos teritoriją, kad
nepagrįstai paprašytų tarptautinės apsaugos.   

Komisijos pasiūlyme neapsiribojama vien tik techninėmis nuostatomis, čia pateikiamos ir 
politinės priemonės. Nustatoma vadinamoji apsaugos sąlyga ir abipusiškumo mechanizmas, 
tai priemonės kuriomis pasinaudojus gali būti paveikta Europos Sąjungos tarptautinių 
santykių sritis.

Kalbant apie terminus, Europos Parlamentas įvairiomis progomis teigė, kad imigracija, kai ji 
vyksta ne taip, kaip nustatyta valstybių narių teisės aktuose, neturėtų būti siejama su 
apibūdinimu „neteisėta“, o su terminais „vykstanti ne pagal įstatymus“, „pažeidžianti 
įstatymus“. 
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Apsaugos sąlyga. Ši priemonė turėtų būti pavadinta tiksliau, nes jos tikslas – sustabdyti bevizį 
režimą susiklosčius atitinkamoms aplinkybėms, taigi, ko gera, labiau tiktų vartoti formuluotę 
„sustabdymo sąlyga arba mechanizmas“ arba išbraukti šiuo metu vartojamą terminą. 

Dėl to, kaip ši sąlyga suformuluota, kyla įvairių klausimų. Pirma, reikėtų konkrečiau 
apibrėžti, ar ji taikoma laikantis griežtų reikalavimų, kaip siūlo Komisija, ar, priešingai, ji 
galėtų būti taikoma lanksčiau, kaip siūlo kai kurios valstybės narės. 

Atrodo logiška, kad mechanizmas būtų pradedamas taikyti tik labai konkrečiais skubiais 
atvejais, kai nustatomas didelis ir staigus ne pagal įstatymus imigravusių asmenų skaičiaus ar 
nepagristų prašymų suteikti tarptautinę apsaugą padidėjimas. 

Sprendimas dėl to, kada padaugėjimas pasiekia pakankamą mastą ir kada leidžiama sustabdyti 
vizų reikalavimo netaikymą, priimamas ne tik dėl to, kad pasiekiamos pasiūlyme dėl 
Reglamento Nr. 539/2001 dalinio keitimo numatytos procentinės dalys, bet tada, kai vertinant 
konkretų pavienį atvejį tai pasirodo tikslinga. Šiuo tikslu Komisija, atsižvelgdama į 
konkrečias aplinkybes ir bendrą imigrantų skaičiaus padidėjimo poveikį Sąjungai, turi 
išnagrinėti atitinkamos valstybės narės pranešimą, pateiktus duomenis ir statistiką, 
FRONTEX, Europos prieglobsčio paramos biuro ar Europolo ataskaitas. 

Taigi tada, kai pradedamas vertinimo procesas, remtis procentinėmis dalimis kaip objektyviu 
elementu nėra toks jau netenkinantis dalykas. Procentinės dalys gali būti naudojamos tik šiuo 
tikslu, t. y. tam, kad būtų galima pradėti vertinimo procedūrą. Tik iki galo įvertinusi kiekvieną 
atvejį, Komisija gali konkrečiai nustatyti, ar ištirtų aplinkybių užtenka, kad būtų leista 
sustabdyti bevizio režimo taikymą. Šios aplinkybės turi atitikti esminį ne pagal įstatymus 
imigravusių asmenų skaičiaus arba nepagrįstų prašymų suteikti tarptautinę apsaugą 
padidėjimą. 

Kalbant apie komitologijos procedūrą būtų pageidautina, kad Europos Parlamentas galėtų 
dalyvauti joje nuo pat pradžių, t. y. nuo tada, kai Europos Komisija nusprendžia nagrinėti 
valstybės narės prašymą, kuris, be to, turėtų būti perduodamas EP. Tai reiškia, kad apie tai, 
jog valstybė narė pateikė prašymą sustabdyti vizų reikalavimo netaikymą, Europos 
Parlamentas turi būti informuojamas tuo pačiu metu kaip ir Komisija, o ne tik tada, kaip 
pradedama taikyti komitologijos procedūra.    

Abipusiškumo principas. Tai vienas iš pagrindinių principų, į kuriuos atsižvelgiama vykdant 
bendrą vizų politiką, nes reikia, kad trečioji šalis, kuriai netaikomas vizų režimas, taikytų 
tokias pačias priemones Europos Sąjungos piliečiams. 

Aptariamoje politikos srityje tikrai vadovaujamasi šiuo principu, tačiau jis negali būti 
naudojamas kaip argumentas, kai abejojama, ar trečioji šalis teisėtai reikalauja vizos iš tam 
tikros valstybės narės piliečių, jei ta šalis mano, kad minėtoji valstybė narė tapo ne pagal 
įstatymus vykstančios imigracijos kilmės šalimi. 

Šiuo atveju reikėtų pasvarstyti, dėl kokių priežasčių Bendrijos piliečiai prašo suteikti 
tarptautinę apsaugą už Europos Sąjungos ribų. Visai nesvarbu, ar dauguma šių prašymų 
pateikiama dėl išimtinai ekonominių priežasčių, susijusių su lūkesčiais, kurių atsiranda dėl itin 
dosnių prieglobsčio sistemų, tačiau tai neturėtų būti kliūtis pripažinti, kad būtina stiprinti 
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Europos mažumų integracijos sistemas, net jei tai priklauso valstybių narių kompetencijai, ir 
kad, galbūt, Sąjunga čia turėtų suteikti postūmį ir pasirūpinti vienoda formuluote.  

Kalbant apie abipusiškumą apskritai, akivaizdu, kad dabartinė sistema, kuri buvo iš dalies 
pakeista Reglamentu Nr. 851/2005, neveiksminga, nors Komisija teigia kitaip. Net jeigu 
nereikia vėl pradėti taikyti Reglamente Nr. 539/2001 numatyto automatizmo principo, reikia 
iš esmės persvarstyti dabartinį mechanizmą siekiant užtikrinti, kad valstybės narės veiktų 
vienodai ir būtų solidarios. Pagrindiniams bendros vizų politikos ramsčiams neturėtų kilti 
pavojus dėl kitų sumetimų, pvz., Europos Sąjungos prekybos santykių. 

Atsižvelgiant į tai, būtina pasiekti šių metų kovo mėn. priimtos Europos Parlamento rašytinės 
deklaracijos Nr. 2011/2053 tikslų. Joje Europos Parlamentas ragino Komisiją ir Tarybą daryti 
spaudimą trečiosioms šalims, kurios nesilaiko abipusiškumo principo, ir pabrėžė, kad tuo 
atveju, kai negaunama teigiamo atsako iš atitinkamos šalies, reikia vėl pradėti taikyti vizų 
reikalavimą. Šiuo tikslu Parlamentas ragino Europos Komisiją „numatyti naują mechanizmą, 
kurį taikant būtų garantuojamas visapusiškas vizų režimo abipusiškumo principo taikymas 
visoms valstybėms narėms ir užtikrinama, kad tuo atveju, jei ES nepriklausanti šalis pažeistų 
abipusiškumo principą, visos valstybės narės nedelsiant pradėtų taikyti vizų reikalavimą tos 
šalies piliečiams“.  

2009 m. liepos 14 d. Kanada vėl pradėjo taikyti vizų reikalavimą Čekijos piliečiams. Nuo to 
laiko praėjo dveji su puse metų, o ši Šiaurės Amerikos šalis taip ir neatšaukė savo sprendimo, 
neatsižvelgiant į spaudimą, kurį galėjo daryti Europos Komisija. 

Tai, kad nesugebėta rasti naudingo šio atvejo sprendimo, yra precedentas, kuris konkrečiai 
pakenkė Europos Sąjungos bendrai vizų politikai ir akivaizdžiai parodė taikomo mechanizmo 
silpnąsias vietas. Dėl to reikia pasirūpinti mechanizmu, kurį taikydama Europos Sąjunga 
galėtų reaguoti, na, ne automatiškai, tačiau greitai tuo atveju, jei trečioji šalis pažeidžia 
abipusiškumo principą. 

Užtektų vėl nustatyti vizų reikalavimą, kuris būtų taikomas laikinai tam tikrą pagrįstą laiką, 
tačiau jo užtektų, kad trečioji šalis galėtų persvarstyti savo sprendimą, o Europos Sąjunga 
galėtų pasiūlyti garantijų, susijusių su ne pagal įstatymus vykstančia migracija. Praėjus 
nurodytam terminui, Komisija galės siūlyti įtraukti atitinkamą šalį į Reglamento Nr. 539/2001 
I priedą.   

Trečiųjų šalių paslaugų teikėjų padėties klausimas. Logiška kalbėti apie konkrečios šalies, 
šiuo atveju Turkijos, piliečius, jei turėsime mintyje, kad šiuo metu tai vienintelis atvejis. Vis 
dėlto nebūtų tinkama priimti sprendimą, susijusį vien tik su šia padėtimi, ypač atsižvelgiant į 
tai, kad pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką galėtų būti reikalaujama vėl iš 
dalies keisti reglamentą tuo atveju, jei ateityje reikėtų nagrinėti panašią padėtį. Todėl būtų 
tinkama iš dalies pakeisti pasiūlymą ir nurodyti, kad atsižvelgiama į Teisingumo Teismo 
praktiką nepateikiant jokios nuorodos į asmenų, kurie nėra Bendrijos piliečiai, pilietybę. 

Kiti klausimai. Kiti klausimai, kuriuos apima reforma, yra daugiau techninio pobūdžio ir dėl 
jų nekyla problemų, susijusių su aptariamu dalyku.  

Naujos sąvokų apibrėžtys. Apibrėžtys atnaujinamos atsižvelgiant į Vizų kodekse 



PE475.760v01-00 20/20 PR\881551LT.doc

LT

pateikiamas apibrėžtis, taip pat atsižvelgiama į Europos Teisingumo Teismo trumpo 
buvimo taisyklės aiškinimą. 

Jungtinėje Karalystėje ar Airijoje gyvenantys pabėgėliai ir asmenys be pilietybės. 
Kadangi minėtos valstybės narės ir Šengeno valstybės narės viena kitos vizų 
nepripažįsta, o kitos priemonės ar leidimai gyventi nelygiaverčiai, reglamentu
valstybėms narėms paliekama laisvė spręsti dėl vizų reikalavimo taikymo ar netaikymo 
šios kategorijos asmenims. 

Taisyklių, taikomų tam tikrų kategorijų trečiųjų šalių piliečiams, suderinimas. 
Reglamente teigiama, kad valstybės narės gali netaikyti vizų reikalavimo tam tikrų 
kategorijų asmenims, kurie nėra Bendrijos piliečiai, būtent civilinių lėktuvų ir laivų 
įgulų nariams, diplomatinių, specialių, oficialių pasų arba pasų, kuriuos išdavė 
tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos arba organizacijos, kurioms taikoma 
tarptautinė teisė, turėtojams.


