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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, 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
(COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0290),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 77. panta 
2. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu 
(C7-0135/2011),

– 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 un Ārlietu komitejas 
atzinumu (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
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.

(1) Šī regula paredz mehānismu, kas ļaus
ārkārtas situācijā, kad nepieciešams 
steidzami reaģēt, lai atrisinātu vienā vai 
vairākās dalībvalstīs radušās problēmas, 
ātri un pagaidu kārtā atcelt atbrīvojumu no 
vīzu režīma attiecībā uz trešo valsti, kas 
minēta Regulas (EK) Nr. 539/2001 
II pielikumā, ņemot vērā arī šīs situācijas 
vispārējo ietekmi uz Eiropas Savienību 
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kopumā.

Or. es

Pamatojums

Šā mehānisma nosaukums varētu radīt pārpratumus, tādēļ to nevajag izmantot.

Grozījums Nr. 2

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 nosacījumus 
bezvīzu režīma atcelšanai, 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. es

Pamatojums

Šā mehānisma nosaukums varētu radīt pārpratumus, tādēļ to nevajag izmantot.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Eiropas Parlaments kā iestāde, kura 
pārstāv Eiropas iedzīvotājus, būtu 
jāaicina piedalīties par atcelšanas 
pieprasījumu izskatīšanu atbildīgās 
komitejas sanāksmēs. 
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Or. es

Pamatojums

Eiropas Parlamentam kā vienīgajai Eiropas iedzīvotāju tieši ievēlētajai institūcijai ir jāsaņem 
uzaicinājums piedalīties visās komitoloģijas procedūras norisēs. 

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

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 Eiropas Savienības Tiesas praksei 
saistībā ar sekundāro juridisko pamatu.

Or. es

Pamatojums

Tehnisks grozījums, kura mērķis ir precizēt, kurai tiesai šajā jomā ir jurisdikcija, un novērst 
iespējamas domstarpības.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ir svarīgi atcerēties Eiropas 
Parlamenta 2011. gada 8. marta 
deklarāciju par savstarpīga vīzu režīma 
atjaunošanu, kurā Parlaments aicināja 
Komisiju „ieviest jaunu mehānismu, kas 
garantē pilnīgu vīzu savstarpīgumu visām 
dalībvalstīm, vienlaikus nodrošinot, ka 
gadījumā, ja kāda ārpussavienības valsts 
pārkāpj šo vīzu savstarpīgumu, visas 
dalībvalstis nekavējoties atjauno vīzu 
režīmu attiecībā pret konkrētās valsts 
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pilsoņiem”.

Or. es

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņu ar Eiropas Parlamenta 2011. gada marta deklarāciju, ir konkrēti 
jāatsaucas uz šajā deklarācijā pausto ideju.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Savstarpīguma mehānisms jāpiemēro 
gadījumos, ja kāda no Regulas (EK) 
Nr. 539/2001 II pielikumā minētajām 
trešām valstīm ievieš, atkārtoti ievieš vai 
saglabā vīzu režīmu attiecībā pret kādas 
dalībvalsts valstspiederīgajiem. 

Or. es

Pamatojums

Savstarpīguma mehānismam jāattiecas uz visiem gadījumiem, kuros nav iespējams nodrošināt 
atbilsmi šim principam.

Grozījums Nr. 7

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 

(7) Ņemot vērā atsevišķas dalībvalstu 
saistības, kas izriet no starptautiskajiem 
nolīgumiem, kurus Eiropas Kopiena bija 
noslēgusi pirms Regulas (EK) 
Nr. 539/2001 stāšanās spēkā un kuri
nosaka nepieciešamību atkāpties no 
kopīgajiem vīzu noteikumiem, tiks ņemta 
vērā Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūra.
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saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem.

Or. es

Pamatojums

Lai šajā regulā nebūtu jāizdara jauni grozījumi ikreiz, kad Eiropas Savienības Tiesa būs 
pieņēmusi attiecīgus spriedumus, tās noteikumi ir jāsaista ar Tiesas līdzšinējo judikatūru —
gan attiecībā uz konkrētiem trešām valstīm paredzētiem noteikumiem, kas minēti tekstā, gan 
līdzīgiem jautājumiem, kas varētu tikt izskatīti Tiesā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ar šo regulu tiek izveidots juridiskais 
pamats vīzas prasībai vai atbrīvojumam no 
tās attiecībā uz to caurlaižu un 
diplomātisko vai dienesta pasu turētājiem, 
ko izdevušas noteiktas organizācijas, uz 
kurām attiecas starptautiskās tiesības, bet 
kas nav starptautiskas starpvaldību 
organizācijas.

(8) Ar šo regulu tiek izveidots juridiskais 
pamats vīzas prasībai vai atbrīvojumam no 
tās attiecībā uz tādu ceļošanas dokumentu
turētājiem, ko izdevušas noteiktas 
organizācijas, uz kurām attiecas 
starptautiskās tiesības, bet kas nav 
starptautiskas starpvaldību organizācijas.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņu ar nesen pieņemtiem tiesību aktiem un nepieļaut 
kāda dokumenta veida izslēgšanu.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– „civilā gaisa transporta apkalpes locekļi; – „civilā gaisa transporta apkalpes locekļus
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darba pienākumu izpildes laikā;

Or. es

Pamatojums

Precizējums ir nepieciešams, lai nepieļautu bezvīzu režīma izmantošanu ļaunprātīgos 
nolūkos.

Grozījums Nr. 10

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 vīzu 
prasību, piemēro šādus noteikumus:
a) 90 dienās no šādas ieviešanas vai 
paziņojuma par to 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 
Parlamentu un Komisiju par sarunu 
norisi;

c) „90 dienās pēc minētā paziņojuma c) ja 90 dienu laikā pēc minētā paziņojuma 
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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 
Parlaments un Padome ir apspriedusies 
par minēto ziņojumu. Eiropas Parlaments 
un Padome šādu priekšlikumu pieņem 
saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru.”;

publicēšanas dienas, trešā valsts nav 
atcēlusi vīzu prasību, Komisija, 
apspriežoties ar attiecīgo dalībvalsti, nāk 
klajā ar priekšlikumu par vīzu prasības 
atjaunošanu attiecībā uz konkrētās trešās 
valsts pilsoņiem uz 12 mēnešus ilgu
laikposmu. Apritot šim termiņam, to var 
vēlreiz pagarināt par 12 mēnešiem, ja 
Komisija nav izmantojusi savas tiesības 
iesniegt priekšlikumu par grozījumu 
izdarīšanu šajā regulā, lai pārceltu 
attiecīgo trešo valsti uz I pielikumu.  
Eiropas Parlaments un Padome šādu 
priekšlikumu pieņem saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru;

d) Komisija, ja uzskata to par vajadzīgu, 
var bez iepriekšēja ziņojuma iesniegt 
c) apakšpunktā minēto priekšlikumu 
par vīzu prasības atjaunošanu uz 
12 mēnešiem attiecībā uz konkrētās 
trešās valsts pilsoņiem. Uz šādu 
priekšlikumu attiecas c) apakšpunktā 
paredzētā procedūra. Attiecīgā 
dalībvalsts var norādīt, vai tā vēlas, lai 
Komisija atturas no vīzu prasības 
pagaidu atjaunošanas bez iepriekšēja 
ziņojuma;
e) šā punkta c) un d) apakšpunktā 
minētā procedūra neskar Komisijas 
tiesības iesniegt priekšlikumu grozīt šo 
regulu, lai attiecīgo trešo valsti pārceltu 
uz I pielikumu. Ja ir pieņemts lēmums 
par c) un d) apakšpunktā minēto 
pagaidu pasākumu, priekšlikumu grozīt 
šo regulu Komisija iesniedz vēlākais 
deviņus mēnešus pēc pagaidu pasākuma 
stāšanās spēkā. Šādā priekšlikumā 
iekļauj arī noteikumus par to pagaidu 
pasākumu atcelšanu, kas varētu būt 
ieviesti saskaņā ar c) un d) apakšpunktā 
minētajām procedūrām. Pa to laiku 
Komisija turpinās pūliņus, lai mudinātu 
attiecīgās trešās valsts iestādes atjaunot 
bezvīzu ieceļošanu attiecīgās dalībvalsts 
pilsoņiem;
f) ja attiecīgā trešā valsts atceļ vīzu 
prasību, dalībvalsts par to tūlīt paziņo 
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Padomei un Komisijai. Paziņojumu 
publicē Eiropas Savienības Oficiālā 
Vēstneša C sērijā. Visus pagaidu 
pasākumus, kas paredzēti saskaņā ar 
d) apakšpunktu, izbeidz septiņas dienas 
pēc paziņojuma publicēšanas Oficiālajā 
Vēstnesī. Ja attiecīgā trešā valsts ir 
ieviesusi vīzu prasību attiecībā uz divu 
vai vairāku dalībvalstu pilsoņiem, 
pagaidu pasākumus izbeidz tikai pēc 
pēdējās publikācijas.

Or. es

Pamatojums

Ir vajadzīgs efektīvāks mehānisms, kas ļautu Eiropas Savienībai strauji, ja ne automātiski 
reaģēt situācijā, kad trešā valsts neievēro savstarpīguma principu.

Trešai valstij noteiktais termiņš pārskatīt tās lēmumu būs 90 dienas no paziņojuma 
publicēšanas dienas + atcelšanas procedūrai (koplēmums) vajadzīgais laiks. Bezvīzu režīms 
tiks pārtraukts uz ierobežotu laiku, taču šo termiņu varēs pagarināt, ja trešā valsts nebūs 
atcēlusi vīzu režīmu vai ja Komisija nebūs izmantojusi savas iniciatīvas tiesības grozīt regulas 
pielikumus — šīs tiesības ierosinātais grozījums neskar.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„1.a pants – drošības klauzula „1.a pants

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 
gadījumā, ja viena vai vairākas dalībvalstis 
saskaras ar ārkārtas situāciju, ko raksturo 
kāds no šādiem notikumiem:

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 60 % sešu 
mēnešu periodā salīdzinājumā ar 
iepriekšējo viena gada periodu; 

b) II pielikumā uzskaitīto trešo valstu b) II pielikumā uzskaitīto trešo valstu 
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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 %; 

pilsoņu iesniegto patvēruma lūgumu skaita 
pēkšņs un būtisks palielinājums par vismaz 
60 % sešu mēnešu periodā salīdzinājumā ar 
iepriekšējo sešu mēnešu periodu, ja šādu 
patvēruma lūgumu atzīšanas līmenis 
iepriekšējā viena gada periodā bija zemāks 
par 3 %;

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 
60 % sešu mēnešu periodā salīdzinājumā ar 
iepriekšējo viena gada periodu.

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 dalībvalsts 
paziņojuma saņemšanas Komisija 
nekavējoties informē par to Parlamentu.

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:

– vai procentuālais palielinājums atbilst 
1. punkta a), b) un c) apakšpunktos 
minētajam rādītājam;
– vai šajā palielinājumā ir vai nav ietverti 
būtiski faktori, kas ietekmē tās dalībvalsts 
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īpašos apstākļus, kura sniedz paziņojumu;
– to dalībvalstu skaitu, ko skārusi kāda no 
1. punktā minētajām situācijām;
– šo palielinājumu vispārīgo ietekmi uz 
migrācijas situāciju Savienībā, kas izriet no 
dalībvalstu sniegtajiem datiem;
– FRONTEX un/vai Eiropas Patvēruma 
atbalsta biroja, un/vai Eiropola
sagatavotos ziņojumus, ja tie ir 
nepieciešami tādu apstākļu dēļ, kas 
radušies konkrētajā gadījumā, par kuru 
dalībvalsts ir paziņojusi;
3.a Pēc iepriekš minēto faktoru 
novērtējuma Komisija trīs mēnešu laikā 
pēc paziņojuma saņemšanas var pieņemt 
lēmumu par bezvīzu režīma atcelšanu uz 
sešiem mēnešiem attiecīgās trešās valsts 
pilsoņiem. Īstenošanas lēmumu pieņem 
saskaņā ar 4.a panta 2. punktā paredzēto 
procedūru. Ar īstenošanas lēmumu nosaka 
datumu, kurā stājas spēkā bezvīzu režīma 
atcelšana.

4. Pirms šā īstenošanas lēmuma, kas 
pieņemts saskaņā ar 3. punktu, derīguma 
termiņa beigām Komisija sadarbībā ar 
attiecīgo(-ajām) dalībvalsti(-īm) iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Šim ziņojumam var būt 
pievienots priekšlikums par regulas 
grozījumiem, lai attiecīgo trešo valsti 
pārceltu uz I pielikumu.

4. Pirms šā īstenošanas lēmuma, kas 
pieņemts saskaņā ar 3.a punktu, derīguma 
termiņa beigām Komisija sadarbībā ar 
attiecīgo(-ajām) dalībvalsti(-īm) iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Šim ziņojumam var būt 
pievienots priekšlikums par regulas 
grozījumiem, lai attiecīgo trešo valsti 
pārceltu uz I pielikumu.

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.a 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.”;

Or. es
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Pamatojums

Šā mehānisma nosaukums ir mulsinošs, tādēļ tas jāsvītro. Vajadzētu precizēt, ka procentuālie 
palielinājumi nav bezvīzu režīma atcelšanas iemesls. Tos ņem vērā vienīgi tādēļ, lai sāktu 
novērtēšanas procedūru un lai noteiktu, vai bezvīzu režīms jāatceļ vai ne. Šiem rādītājiem 
vajadzētu būt salīdzināmiem ilgākā laika periodā. Parlaments būtu jāinformē par visiem 
dalībvalstu paziņojumiem. Veicot novērtēšanas procedūru, vajadzētu ņemt vērā Eiropola 
sagatavotos ziņojumus, ja Eiropas aģentūra uzskata, ka var tikt apdraudēta attiecīgās 
dalībvalsts vai Savienības drošība.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

„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;

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

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

b) civilām kuģu apkalpēm, kas kuģo 
starptautiskos ūdeņos;

b) civilām kuģu apkalpēm, kas kuģo 
starptautiskos ūdeņos;

c) tādu caurlaižu un diplomātisko vai 
dienesta pasu turētājiem, ko saviem 
ierēdņiem izdevušas noteiktas 
starptautiskas starpvaldību organizācijas 
vai citas organizācijas, uz ko attiecas 
starptautiskās tiesības.”;

c) tādu ceļošanas dokumentu turētājiem, 
kurus saviem ierēdņiem izdevušas 
noteiktas starptautiskas starpvaldību 
organizācijas vai citas organizācijas, uz ko 
attiecas starptautiskās tiesības.”;

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

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

„d) atzītus bēgļus, bezvalstniekus un citas 
personas, kam nav nevienas valsts 
pilsonības, kas pastāvīgi uzturas 

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

Apvienotajā Karalistē un Īrijā un kas ir šo 
dalībvalstu izdota ceļošanas dokumenta 
turētāji.”;

c) pievieno jaunu 4. punktu:
„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”;

Or. es

Pamatojums

Svītrojot Regulā (EK) Nr. 539/2001 sākotnēji ietverto nosacījumu, zūd teksta jēga, jo varētu 
rasties absurdas situācijas, kad personām, kuras, riskējot ar dzīvību, tomēr ir gatavas 
palīdzēt citām dalībvalstīm katastrofu gadījumos, ir vajadzīga vīza. Attiecībā uz Turciju un 
ceļošanas dokumentiem, lūdzu, skatiet 7. un 8. grozījuma pamatojumus.
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PASKAIDROJUMS

Regulā (EK) Nr. 539/2001 ir uzskaitītas trešās valstis, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot 
Savienības ārējās robežas, ir jābūt vīzai, kā arī tās trešās valstis, uz kuru valstspiederīgajiem šī 
prasība neattiecas. Regulā ir izklāstīti nosacījumi, kurus ievērojot, trešo valstu valstspiederīgie 
var tikt atbrīvoti no prasības saņemt vīzu, ja Savienības teritorijā paredzēts uzturēties īslaicīgi.

Lēmumu par bezvīzu režīmu pieņem pēc tam, kad veikts attiecīgās valsts novērtējums šādos 
aspektos: nelegālā imigrācija, sabiedriskā kārtība un drošība, Eiropas Savienības ārējās 
attiecības, reģionālā saliedētība un savstarpīguma princips.

Šeit aplūkotais Regulas Nr. 539/2001 grozījums ierosināts ar mērķi ieviest drošības klauzulu, 
kas ārkārtas apstākļos ļautu ātri uz noteiktu laiku atcelt bezvīzu režīmu, veikt izmaiņas 
savstarpīguma mehānismā, izstrādāt Kopienas Vīzu kodeksam pieskaņotas definīcijas,
paredzēt nosacījumus atbrīvojumam no vīzu režīma attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem, 
bēgļiem un bezvalstniekiem, dažām ārpuskopienas valstu valstspiederīgo kategorijām un 
organizāciju, kuras ir starptautisko tiesību subjekti, izsniegtu caurlaižu un pasu turētājiem, kā 
arī pievērsties no starptautiskiem nolīgumiem izrietošām dalībvalstu saistībām.

REFERENTA PIEZĪMES
Kaut arī ziņojumā paredzēts sniegt tikai stāvokļa pārskatu, tam tomēr būtu jāatspoguļo 
objektīva pieeja visiem aplūkotajiem aspektiem, raugoties uz šo jautājumu ne vien no 
Savienības perspektīvas, bet ņemot vērā arī pie Savienības nepiederošo valstu nostāju.

Būtu pretrunīgi uzskatīt vīzas par nepieciešamu instrumentu nelegālas imigrācijas kontrolei 
Savienībā, bet tajā pašā laikā brīnīties par to, ka ārpuskopienas valstis, pamatojoties uz 
līdzīgiem apsvērumiem, varētu noteikt tādas pašas prasības.

Kopīgā vīzu politika ir viens no galvenajiem aspektiem imigrācijas jomā, un vīzas ir ārkārtīgi 
nozīmīgs instruments nelegālas imigrācijas kontrolei.

Ierosinātie regulas grozījumi ir Komisijas reakcija uz pēdējā laikā novērotu Kopienas vīzu 
sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu. Ir noskaidrojies, ka ievērojams daudzums trešo valstu 
pilsoņu, izmantojot atbrīvojumu no vīzu režīma, ir ieceļojuši Savienības teritorijā ar mērķi 
pieprasīt starptautisko aizsardzību bez pārliecinošiem argumentiem.

Komisija savā priekšlikumā ir paredzējusi ne vien tīri tehniskas normas, bet arī pasākumus ar 
ievērojamu politisku nozīmi. Ieviestā drošības klauzula kopā ar savstarpīguma mehānismu
būs instrumenti, kuru izmantošana var ietekmēt Eiropas Savienības starptautiskās attiecības.

Runājot par terminoloģiju, Eiropas Parlaments jau vairākkārt ir uzsvēris, ka, raksturojot tādu 
imigrāciju, kura neatbilst attiecīgajiem dalībvalstīs spēkā esošajiem likumiem, drīzāk būtu 
jāizmanto termini „nelegāla” vai „neatļauta”, nevis „nelikumīga”.

Drošības klauzula — šā instrumenta raksturošanai būtu jāizmanto precīzāks termins, jo 
instrumenta mērķis ir noteiktos apstākļos „atcelt” bezvīzu režīmu. Iespējams, būtu labāk 
izmantot citu formulējumu, piemēram, „atcelšanas klauzula vai mehānisms” vai vienkārši 
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svītrot pašreiz izmantoto terminu.

Arī par pašu drošības klauzulas tekstu rodas vairāki jautājumi. Pirmkārt, ir jāprecizē, vai 
drošības klauzulas piemērošanai jābūt saistītai ar stingriem kritērijiem, kā to ierosina 
Komisija, vai arī tā būtu izmantojama elastīgāk, kā to vēlas dažas dalībvalstis.

Ir skaidrs, ka šis mehānisms būtu jāiedarbina tikai pilnīgi konkrētās ārkārtas situācijās, ja 
konstatēts „būtisks” un pēkšņs nelegālu imigrantu pieplūdums vai starptautiskās aizsardzības 
pieprasījumu skaita pieaugums.

Lēmums par to, vai imigrācijas pieaugums jau ir sasniedzis tādu līmeni, ka būtu ieteicams 
atcelt bezvīzu režīmu, tiks pieņemts, ne tikai pamatojoties uz Regulas Nr. 539/2001 
grozījumos ierosinātajiem procentuālajiem rādītājiem, bet arī uz katrā gadījumā atsevišķi 
veiktu novērtējumu. Šajā nolūkā Komisijai būs jāņem vērā attiecīgās dalībvalsts sniegtais 
paziņojums, dati un statistika, atkarībā no konkrētās lietas apstākļiem — FRONTEX, Eiropola
vai Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izstrādātie ziņojumi, kā arī jautājums, kāda būtu 
migrācijas pieauguma vispārējā ietekme uz Eiropas Savienību.

Šādi raugoties, procentuālo rādītāju kā objektīva kritērija izmantošana, uzsākot novērtējuma 
procedūru, nebūtu uzskatāma par pilnīgi nepiemērotu. Tomēr procentuālie rādītāji būtu 
jāizmanto tikai un vienīgi šim mērķim, proti, novērtējuma procedūras uzsākšanai. Pieņemt 
lēmumu par to, vai attiecīgie apstākļi uzskatāmi par pietiekamu pamatu, lai atļautu atcelt 
bezvīzu režīmu, Komisijai vajadzētu tikai tad, kad tā pilnībā izvērtējusi katru atsevišķo 
gadījumu. Vienai no šādu apstākļu pazīmēm vajadzētu būt „būtiskam” nelegālās migrācijas 
rādītāju vai starptautiskās aizsardzības pieprasījumu skaita pieaugumam salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu.

Par komitoloģijas procedūru — būtu vēlams, lai Parlaments procedūrā varētu piedalīties jau 
no tā brīža, kad Komisija nolemj izskatīt kādas dalībvalsts iesniegto pieprasījumu, turklāt šis 
pieprasījums būtu jāpārsūta arī Parlamentam. Tas nozīmē, ka Parlamentam par kādas 
dalībvalsts iesniegto pieprasījumu atcelt atbrīvojumu no vīzu režīma būtu jāuzzina vienlaikus 
ar Komisiju, nevis tikai tad, kad izziņots komitoloģijas procedūras sākums.

Par savstarpīgumu — šis ir viens no principiem, kas iedvesmoja kopējo vīzu politiku, proti, 
saskaņā ar šo principu trešai valstij, kura gūst labumu no vīzu režīma atcelšanas, ir jāattiecina 
tieši tādi paši noteikumi arī uz Eiropas Savienības pilsoņiem.

Lai gan šis princips šajā ziņā veido vīzu politikas pamatu, to tomēr nevajadzētu izmantot kā 
argumentu, lai apšaubītu tās vīzu prasības taisnīgumu, kuru trešā valsts ir noteikusi attiecīgās 
dalībvalsts pilsoņiem, ja šī trešā valsts uzskata, ka attiecīgā dalībvalsts ir kļuvusi par nelegālās 
imigrācijas avotu.

Šajā sakarībā ir jāapsver iemesli, kuru dēļ Kopienas iedzīvotāji vēlas saņemt starptautisku 
aizsardzību ārpus Eiropas Savienības. Lai arī lielākā daļa šādu pieteikumu pamatojas tikai uz 
ekonomiskiem apsvērumiem, kas saistīti ar cerībām, kuras dod labvēlīgi pasākumi patvēruma 
jomā, tomēr ir svarīgi atzīt, ka ir jāstiprina Eiropas mazākumtautību integrācijas sistēmas un šī 
ir joma, par kuru atbildīgas ir dalībvalstis un kurai, iespējams, vajadzētu kļūt par vienotas 
darbības un kopējas pieejas priekšmetu Eiropas Savienībā.



PR\881551LV.doc 19/20 PE475.760v01-00

LV

Attiecībā uz pašu savstarpīgumu ir skaidrs, ka, neraugoties uz Komisijas paziņojumiem, 
pašreizējā sistēma, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 851/2005, nav efektīva. Lai gan 
nav nepieciešams atkārtoti ieviest Regulā (EK) Nr. 539/2001 sākotnēji paredzēto automātisko 
mehānismu, ir rūpīgi jāpārskata pašreizējais mehānisms, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 
rīkojas vienādi un solidarizējas cita ar citu. Citiem apsvērumiem, kas saistīti, piemēram, ar 
Eiropas Savienības tirdzniecības attiecībām, nevajadzētu apdraudēt kopējās vīzu politikas 
pamatprincipus.

Šajā sakarībā ir svarīgi sasniegt mērķus, kas noteikti 2011. gada martā pieņemtajā rakstiskajā 
deklarācijā Nr. 2011/2053, kurā Parlaments izteica Komisijai un Padomei aicinājumu izdarīt 
spiedienu uz trešām valstīm, kas nenodrošina atbilstību savstarpīguma režīmam, un kurā tas 
uzsvēra nepieciešamību atjaunot vīzu režīmu, ja attiecīgās trešās valsts rīcībā nav saskatāmas 
pozitīvas iezīmes. Tāpēc Parlaments aicināja Komisiju „ieviest jaunu mehānismu, kas garantē 
pilnīgu vīzu savstarpīgumu visām dalībvalstīm, vienlaikus nodrošinot, ka gadījumā, ja kāda 
ārpussavienības valsts pārkāpj šo vīzu savstarpīgumu, visas dalībvalstis nekavējoties atjauno 
vīzu režīmu attiecībā pret konkrētās valsts pilsoņiem”.

Kanāda 2009. gada 14. jūlijā vienpusīgi ieviesa vīzu prasību Čehijas Republikas 
valstspiederīgajiem. Ir pagājuši divarpus gadi, bet Kanāda joprojām nav atcēlusi šo lēmumu, 
neraugoties uz Komisijas izdarīto spiedienu.

Tas, ka šajā gadījumā nav panākts labvēlīgs risinājums, ārkārtīgi negatīvi ietekmē Eiropas 
Savienības kopējo vīzu politiku un liecina par trūkumiem pašreizējā mehānismā. Tādēļ ir 
jāievieš tāds mehānisms, kas ļaus Eiropas Savienībai ātri reaģēt (lai arī ne automātiski) 
savstarpīguma principa neievērošanas gadījumos.

Vīzu režīma atjaunošana būtu pietiekams pagaidu pasākums, nosakot pieņemamu periodu, kas 
būtu pietiekami ilgs, lai trešā valsts varētu pārskatīt savu lēmumu un Eiropas Savienība varētu 
sniegt garantijas saistībā ar nelegālo imigrāciju. Pēc šā perioda Komisija varētu nākt klajā ar 
ierosinājumu iekļaut attiecīgo valsti Regulas (EK) Nr. 539/2001 I pielikumā.

Par trešo valstu pakalpojumu sniedzēju situāciju — norāde uz konkrētas valsts (šajā 
gadījumā Turcijas) pilsoņiem šķiet iederīga, ņemot vērā to, ka pašlaik šis ir vienīgais 
gadījums. Tomēr nebūtu pareizi pieņemt tādu lēmumu, kas attiecas tikai uz šo situāciju, jo 
īpaši tādēļ, ka Eiropas Savienības Tiesas judikatūra varētu pieprasīt izdarīt regulā jaunus 
grozījumus, ja turpmāk nāksies izskatīt līdzīgas situācijas. Tādēļ būtu lietderīgi izdarīt 
priekšlikumā grozījumus, nosakot, ka tiks ņemta vērā Tiesas judikatūra, bet nenorādot 
ārpuskopienas iedzīvotāju valstspiederību.

Pārējie jautājumi — pārējie jautājumi, kuriem jāpievēršas pārskatīšanas laikā, ir drīzāk 
tehniski jautājumi un nerada nekādas problēmas šajā sakarībā.

Jaunas definīcijas — definīcijas ir jāprecizē atbilstoši Vīzu kodeksā izmantotajām 
definīcijām, ņemot vērā Tiesas interpretēto jēdzienu „īstermiņa uzturēšanās”.

Bēgļi un bezvalstnieki, kuri uzturas Apvienotajā Karalistē vai Īrijā — tā kā šajās 
dalībvalstīs vīzas netiek savstarpēji atzītas un nav noteikta ekvivalence ar līdzīgiem 
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instrumentiem vai uzturēšanās atļaujām, šis priekšlikums ļauj dalībvalstīm brīvi lemt par 
šīs personu kategorijas atbrīvošanu no vīzas prasības vai tās piemērošanu.

Saskaņošana attiecībā uz noteiktām trešo valstu valstspiederīgo kategorijām —
regula paredz iespēju dalībvalstīm atcelt vīzas prasību noteiktām ārpuskopienas pilsoņu 
kategorijām, konkrētāk, civilā gaisa un jūras transporta apkalpes locekļiem un 
diplomātisko pasu, dienesta vai oficiālo pasu turētājiem vai tādu pasu turētājiem, kuras 
izdevušas starptautiskas starpvaldību organizācijas vai organizācijas, kuras ir 
starptautisko tiesību subjekti.


