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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 izdara grozījumus 
Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas 
reglamentē personu pārvietošanos pār robežām, (Šengenas Robežu kodekss) un 
Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas Nolīgumu
(COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0118),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 77. panta 
1. un 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam iesniedza priekšlikumu (C7–
0070/2011),

– 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 (A7–0000/2012),

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, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Savienības politikas mērķis ārējo 
robežu jomā ir panākt integrētu pārvaldību, 
lai nodrošinātu vienādu un augstu kontroles 
un uzraudzības līmeni, kas neizbēgami 
izriet no personu brīvas pārvietošanās 
Eiropas Savienībā un ir brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpas būtisks aspekts. Šajā 
nolūkā ir izveidojami kopīgi noteikumi par 
standartiem un procedūrām ārējo robežu 
kontrolei.

(1) Savienības politikas mērķis ārējo 
robežu jomā ir panākt integrētu pārvaldību, 
lai nodrošinātu vienādu un augstu kontroles 
un uzraudzības līmeni, kas neizbēgami 
izriet no personu brīvas pārvietošanās 
Eiropas Savienībā un ir brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpas būtisks aspekts. Šajā 
nolūkā ir izveidojami kopīgi noteikumi par 
standartiem un procedūrām ārējo robežu 
kontrolei, ņemot vērā īpašo un 
nesamērīgo spiedienu, ar ko jāsaskaras 



PE478.678v01-00 6/31 PR\888469LV.doc

LV

dažām dalībvalstīm pie savām ārējām 
robežām. Dalībvalstu solidaritātes 
principam vajadzētu būt noteikumu 
kopuma galvenajam principam.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Brīva personu pārvietošanās 
Šengenas zonā ir viens no izcilākajiem 
Eiropas integrācijas sasniegumiem, un 
Šengenas acquis ir pozitīvi ietekmējis 
simtiem tūkstošu cilvēku dzīvi Savienībā, 
gan atvieglojot robežu šķērsošanu, gan 
veicinot saimniecisko darbību. Brīva 
personu pārvietošanās ir pamattiesības un 
Savienības pilsonības pamats, un to 
ievērošanas noteikumi paredzēti Līgumos 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa 
Direktīvā 2004/38/EK par Savienības 
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām 
brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu 
teritorijā1.
_________________
1 OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Lai atteiktos no kontroles uz iekšējām 
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robežām, ir vajadzīga pilnīga dalībvalstu 
savstarpēja uzticība attiecībā uz to spēju 
pienācīgi īstenot papildu pasākumus, kas 
ļauj šo kontroli atcelt.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ar Šengenas zonas izveidi tika 
noteikta kopēja ārējā robeža, par kuras 
aizsardzību kopīgi ir atbildīgas 
dalībvalstis saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 80. pantā 
noteikto solidaritātes principu un 
atbildības taisnīga sadalījuma principu. 
Šengenas zonas pārvaldības 
nostiprināšana palīdz nodrošināt, ka katra 
dalībvalsts var efektīvi kontrolēt savu 
ārējo robežu daļu, un tā vairo uzticēšanos 
Savienības migrācijas pārvaldības 
sistēmas efektivitātei.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pēc četriem praktiskas piemērošanas 
gadiem ir radusies nepieciešamība veikt 
vairākus grozījumus, pamatojoties uz 
dalībvalstu un Komisijas praktisko pieredzi 
Šengenas Robežu kodeksa piemērošanā, 
tostarp Šengenas novērtējumu rezultātiem, 
kā arī dalībvalstu iesniegtiem ziņojumiem 

(3) Pēc četriem praktiskas piemērošanas 
gadiem ir radusies nepieciešamība veikt 
vairākus grozījumus, pamatojoties uz 
dalībvalstu un Komisijas praktisko pieredzi 
Šengenas Robežu kodeksa piemērošanā, 
tostarp Šengenas novērtējumu rezultātiem, 
kā arī dalībvalstu iesniegtiem ziņojumiem 
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un lūgumiem. un lūgumiem, likumdošanas 
priekšlikumiem un uzlabojumiem 
Savienības primārajos un sekundārajos 
tiesību aktos un nopietnu tehnisku 
problēmu efektīvāku konstatēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 25. oktobra 
Regulu (ES) Nr. 1168/2011, ar kuru groza 
Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004, ar 
ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās 
sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības 
dalībvalstu ārējām robežām1 (Frontex), 
tiek uzlabota ārējo robežu integrēta 
pārvaldība un vēl vairāk tiek veicināta 
Aģentūras loma atbilstīgi Savienības 
mērķim izstrādāt politiku, lai pakāpeniski 
ieviestu integrētās robežu pārvaldības 
koncepciju.
______________
1 OV L 304, 22.11.2011., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai saskaņotu Šengenas Robežu 
kodeksa noteikumus ar Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību (LESD), pilnvaras 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai attiecībā uz papildu 
pasākumu pieņemšanu uzraudzības 
regulēšanai saskaņā ar 12. panta 5. punktu, 
kā arī uz grozījumiem pielikumos saskaņā 
ar 32. pantu. Īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētus aktus, būtu jānodrošina, lai 
attiecīgos dokumentus vienlaikus, 
savlaicīgi un regulāri nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Tehnisks grozījums — priekšlikuma angļu valodas tekstā izlaists vārds.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr.562/2006
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

”4.a "iekšēja kravas pārvadājumu 
satiksme" ir jebkāda kravas pārvadājumu 
satiksme starp noteiktām divām vai 
vairākām ostām dalībvalstu teritorijā, 
nepiestājot ostās ārpus dalībvalstu 
teritorijas;";

”4.a ”iekšēja kravas pārvadājumu 
satiksme” ir jebkāda kravas pārvadājumu 
satiksme starp noteiktām divām vai 
vairākām ostām dalībvalstu teritorijā, 
nepiestājot ostās ārpus dalībvalstu 
teritorijas, un ir preču transportēšana 
saskaņā ar iepriekšnoteiktu maršrutu;”;

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr.562/2006
2. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) iekļauj šādu 8.a punktu:
”8.a ”kopīga robežšķērsošanas vieta” ir 
jebkura robežšķērsošanas vieta, kas 
atrodas vai nu dalībvalsts teritorijā, vai 
trešās valsts teritorijā un kurā dalībvalsts 
robežsargi un trešās valsts robežsargi veic 
ieceļošanas un izceļošanas pārbaudes 
saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktiem 
un atbilstīgi divpusējam nolīgumam;”;

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr.562/2006
2. pants – 18.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) iekļauj šādu 18.a punktu:
”18.a ”darbinieks, kas strādā jūrā” ir 
persona, kura strādā uz iekārtām jūrā, 
kuras atrodas ārpus teritoriālajiem 
ūdeņiem, tomēr dalībvalstu ekskluzīvajā 
jūras ekonomiskās izmantošanas zonā, kā 
noteikts starptautiskajās jūras tiesībās, un
kura regulāri atgriežas dalībvalstu 
teritorijā, izmantojot jūras vai gaisa 
satiksmi;”;

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts – hb apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr.562/2006
2. pants – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(hb) iekļauj šādu 19.a punktu:
”19.a ”viens mēnesis” ir 30 dienas.”;

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr.562/2006
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja rodas īpaša vajadzība atsevišķā 
gadījumā ārējās robežas šķērsot ārpus 
robežšķērsošanas vietām vai ārpus noteiktā 
darbalaika, attiecībā uz personām vai 
personu grupām, kam ir attiecīgas valsts 
tiesību aktos paredzētas atļaujas, un ja tas 
nav pretrunā dalībvalstu valsts politikas un 
iekšējās drošības interesēm. Dalībvalstis 
var divpusējos nolīgumos noteikt īpašu 
kārtību;

(a) ja rodas īpaša vajadzība atsevišķā 
gadījumā ārējās robežas šķērsot ārpus 
robežšķērsošanas vietām vai ārpus noteiktā 
darbalaika, attiecībā uz personām vai 
personu grupām, kam ir attiecīgas valsts 
tiesību aktos paredzētas atļaujas, un ja tas 
nav pretrunā dalībvalstu valsts politikas un 
iekšējās drošības interesēm. Dalībvalstis 
var divpusējos nolīgumos noteikt īpašu 
kārtību. Saskaņā ar 34. pantu par šiem 
izņēmumiem paziņo Komisijai;

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr.562/2006
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) personām vai personu grupām 
neparedzamās ārkārtas situācijās.".

(b) personām vai personu grupām 
neparedzamās ārkārtas situācijās atbilstīgi 
starptautiskajiem un Savienības tiesību 
aktiem pamattiesību jomā.”.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr.562/2006
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"Attiecībā uz plānotu uzturēšanos 
dalībvalstu teritorijā uz laiku, kas 
nepārsniedz trīs mēnešus sešu mēnešu 
laikposmā, skaitot no pirmās ieceļošanas 
dienas dalībvalstu teritorijā, uz trešo 
valstu valstspiederīgajiem attiecas šādi 
ieceļošanas noteikumi:

”1. Attiecībā uz plānotu uzturēšanos 
dalībvalstu teritorijā uz laiku, kas 
nepārsniedz 90 dienas 180 dienu
laikposmā, katru reizi ņemot vērā pēdējās 
uzturēšanās 180 dienu laikposmu, uz trešo 
valstu valstspiederīgajiem attiecas šādi 
ieceļošanas noteikumi:

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr.562/2006
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) iekļauj šādu 1.a punktu:
”1.a Saistībā ar 1. punkta īstenošanu 
ieceļošanas dienu aprēķina kā pirmo 
uzturēšanās dienu dalībvalstu teritorijā 
un izceļošanas dienu — kā pēdējo 
uzturēšanās dienu dalībvalstu teritorijā.”
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Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.562/2006
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Regulas 6. panta 1. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
”1. Robežsargi, pildot pienākumus, 
pilnībā respektē cilvēku cieņu un 
pamattiesības. Īpašu vērību pievērš 
gadījumos saistībā ar sevišķi 
neaizsargātām personām.”

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts – d apakšpunkts
Regula (EK) Nr.562/2006
7. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"Trešās valsts valstspiederīgos, kam jāveic 
pilna pārbaude otrajā līnijā, rakstiski 
informē par šādas pārbaudes mērķi un 
procedūru.";

”5. Trešās valsts valstspiederīgos, kam 
jāveic pilna pārbaude otrajā līnijā, valodā, 
kuru viņi saprot vai viņiem vajadzētu 
saprast, rakstiski un vajadzības gadījumā 
citādā veidā informē, paziņojot par šādas 
pārbaudes mērķi un procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Šā panta formulējums ņemts no Direktīvas 2008/115/EK par trešo valstu valstspiederīgo 
atgriešanu, un tas ir pieņemts Parlamentā, lai saskaņotu tekstu un saglabātu trešo valstu 
valstspiederīgo tiesības saņemt informāciju, kā paredzēts vairākos ES tiesību aktos, kas 
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attiecas uz trešo valstu valstspiederīgajiem dalībvalstu teritorijā.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr.562/2006
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"2. a) Personas, kas izmanto tiesības brīvi 
pārvietoties saskaņā ar Savienības 
tiesībām, var izmantot joslas, kas 
apzīmētas ar III pielikuma A daļā doto zīmi 
("ES, EEZ, CH"). Tās var izmantot arī 
joslas, kas apzīmētas ar III pielikuma B1 
daļā doto zīmi ("bezvīzu ceļotāji") vai B2 
daļā doto zīmi ("visas pases").

”2. a) Personas, kas izmanto tiesības brīvi 
pārvietoties saskaņā ar Savienības 
tiesībām, var izmantot joslas, kas 
apzīmētas ar III pielikuma A daļā doto zīmi 
(”ES, EEZ, CH”). Tās var izmantot arī 
joslas, kas apzīmētas ar III pielikuma B1 
daļā doto zīmi (”nav nepieciešama vīza”) 
vai B2 daļā doto zīmi (”visas pases”).

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr.562/2006
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešo valstu valstspiederīgie, uz kuriem 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 539/2001 
neattiecas prasība, lai tiem šķērsojot 
dalībvalstu ārējās robežas, būtu vīza, un tie 
trešo valstu valstspiederīgie, kuriem ir 
derīga uzturēšanās atļauja vai ilgtermiņa 
vīza, var izmantot joslas, kas apzīmētas ar 
šīs regulas III pielikuma B1 daļā doto zīmi 
("bezvīzu ceļotāji"). Viņi var izmantot arī 
joslas, kas apzīmētas ar šīs regulas 
III pielikuma B2 daļā doto zīmi ( "visas 
pases").

Trešo valstu valstspiederīgie, uz kuriem 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 539/2001 
neattiecas prasība, lai tiem šķērsojot 
dalībvalstu ārējās robežas, būtu vīza, un tie 
trešo valstu valstspiederīgie, kuriem ir 
derīga uzturēšanās atļauja, var izmantot 
joslas, kas apzīmētas ar šīs regulas III 
pielikuma B1 daļā doto zīmi (”nav 
nepieciešama vīza”). Viņi var izmantot arī 
joslas, kas apzīmētas ar šīs regulas 
III pielikuma B2 daļā doto zīmi (”visas 
pases”).

Or. en
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr.562/2006
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsevišķu joslu, kas apzīmētas ar III 
pielikuma B1 daļā doto zīmi – ("bezvīzu 
ceļotāji"), nodrošināšana dalībvalstīm ir 
fakultatīva un nevis obligāta. Tās lemj, vai 
minētās joslas izveidot un kurās 
robežšķērsošanas vietās to darīt, atbilstoši 
praktiskām vajadzībām."

Atsevišķu joslu, kas apzīmētas ar 
III pielikuma B1 daļā doto zīmi (”nav 
nepieciešama vīza”), nodrošināšana 
dalībvalstīm nav obligāta. Tās lemj, vai 
minētās joslas izveidot un kurās 
robežšķērsošanas vietās to darīt atbilstoši 
praktiskām vajadzībām.”

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.562/2006
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Regulas 9. panta 5. punktu svītro.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr.562/2006
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) virsrakstu aizstāj ar šādu:
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”Spiedoga iespiešana ceļošanas 
dokumentos”

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr.562/2006
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) Regulas 3. punkta pirmajai daļai 
pievieno šādu ga) apakšpunktu:
”(ga) tādu pierobežu iedzīvotāju ceļošanas 
dokumentos, kuriem ir izdotas vietējās 
pierobežas satiksmes atļaujas saskaņā ar 
6. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra 
Regulā (EK) Nr. 1931/2006, ar ko nosaka 
vietējās pierobežas satiksmes noteikumus 
pie dalībvalstu ārējām sauszemes 
robežām1, un atbilstīgi attiecīgajam 
divpusējam nolīgumam.”
_______________
1 OV L 405, 30.12.2006., 1. lpp. 

Or. en

Pamatojums

The combination of Articles 4 § 1 and 6 § 2 of Regulation 1931/2006/EC of the European 
Parliament and the Council results in that those subject to special arrangements for local 
border traffic, as established by the aforementioned Regulation, do not require entry or exit 
stamps to their passports when they enter or exit the Schengen area. The provisions of s. 4 
and 6 establish for residents in the border area an exception from the obligations which arise 
under this Regulation, as is also expressly stated in the explanatory note, paragraph No. 3, of 
the above Regulation. In light of the amendments to the present Regulation, harmonisation of 
both regulations is required.
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr.562/2006
10. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) šā panta 3. punkta otro daļu aizstāj 
ar šādu daļu:
”Ārkārtas gadījumos pēc trešās valsts 
valstspiederīgā lūguma ieceļošanas un 
izceļošanas spiedogu var nespiest, ja 
iespiests spiedogs attiecīgai personai 
varētu radīt nopietnus sarežģījumus. 
Tādā gadījumā ieceļošanu vai izceļošanu 
reģistrē atsevišķā lapā, kurā norādīts 
vārds, uzvārds un pases numurs. Lapu 
izsniedz trešās valsts valstspiederīgajam. 
Dalībvalstu kompetentās iestādes reģistrē 
statistikas datus par šādiem izņēmuma 
gadījumiem un šos datus iesniedz 
Komisijai.”

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr.562/2006
11. pants –3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"Ja 1. punktā minēto pieņēmumu 
neatspēko, trešās valsts valstspiederīgos 
var atgriezt saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2008/115/EK.

”3. Ja 1. punktā minēto pieņēmumu 
neatspēko, trešās valsts valstspiederīgos 
var atgriezt saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2008. gada 16. decembra 
Direktīvu 2008/115/EK par kopīgiem 
standartiem un procedūrām dalībvalstīs 
attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo 
atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas 
nelikumīgi, un saskaņā ar dalībvalstu 
tiesību aktiem, ar ko īsteno minēto 
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direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.562/2006
12. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Regulas 12. pantā iekļauj šādu 
4.a punktu:
”4.a Dalībvalstis informē Eiropas 
Parlamentu, Padomi un Komisiju, ja, 
veicot robežu uzraudzību, konstatē 
neatļautu robežšķērsošanas gadījumu 
skaita ievērojamu pieaugumu vai 
noziedzības palielināšanos, kas tieši 
saistīta ar trešās valsts darbībām vai 
bezdarbību. Kompetentās iestādes ņem 
vērā šo informāciju, apsverot ierobežojošu 
pasākumu pieņemšanu saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
215. pantu.”

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.562/2006
15. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Regulas 15. panta 1. punktā aiz 
pirmās daļas iekļauj šādu daļu:
“Robežsargi nodrošina, ka personai, kura 
vēlas iesniegt pieteikumu par 
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starptautisku aizsardzību, ir reāla iespēja 
šo pieteikumu iesniegt pēc iespējas drīz, 
un viņi pilda savus pienākumus, pilnībā 
ievērojot atbilstīgos Savienības tiesību 
aktus, tostarp Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu un attiecīgos 
starptautiskos tiesību aktus, tostarp 
1951. gada 28. jūlija Konvenciju par 
bēgļa statusu (“Ženēvas konvencija”).

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr.562/2006
15. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"Dalībvalstis nodrošina, ka robežsargi ir 
specializēti un attiecīgi apmācīti 
profesionāļi, ņemot vērā kopējas 
robežsargu mācību pamatprogrammas, 
kuras izstrādājusi Eiropas Aģentūra 
operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas 
Savienības dalībvalstu ārējām robežām, kas 
izveidota ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 2007/2004. Mācību programmās 
iekļauj specializētas mācības, kā atklāt 
īpašas neaizsargātības situācijas saistībā ar 
nepavadītiem nepilngadīgajiem un cilvēku 
tirdzniecības upuriem. Dalībvalstis veicina 
to, ka robežsargi mācās valodas, jo īpaši 
tās, kas ir vajadzīgas viņu pienākumu 
izpildei.".

”Dalībvalstis nodrošina, ka robežsargi ir 
specializēti un attiecīgi apmācīti 
profesionāļi, ņemot vērā kopējas 
robežsargu mācību pamatprogrammas, 
kuras izstrādājusi Eiropas Aģentūra 
operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas 
Savienības dalībvalstu ārējām robežām, kas 
izveidota ar Padomes 
Regulu (EK) Nr. 2007/2004. Mācību 
programmās iekļauj specializētas mācības, 
kā atklāt un risināt situācijas saistībā ar 
neaizsargātām personām, piemēram, 
nepavadītiem nepilngadīgajiem un cilvēku 
tirdzniecības upuriem. Dalībvalstis ar 
Frontex atbalstu veicina to, ka robežsargi 
mācās valodas, kas ir vajadzīgas viņu 
pienākumu izpildei, un nodrošina, ka 
robežsargi saņem apmācību par vispārējo 
pamattiesību aizsardzību un par to 
personu tiesību aizsardzību, kuri pieder 
pie īpašām neaizsargātu personu 
grupām.”

Or. en
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr.562/2006
19. pants – 1. punkts – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"g) glābšanas dienesti, policija un 
ugunsdzēsēju brigādes;

”g) glābšanas dienesti, policija,
ugunsdzēsēju brigādes un robežsargi;

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr.562/2006
21. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Regulas 21. panta d) apakšpunktu 
svītro.

(14) Regulas 21. panta d) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu tekstu:
”(d) iespēju dalībvalstij pieņemt tiesību 
aktu par trešo valstu valstspiederīgo 
pienākumu saskaņā ar Šengenas 
konvencijas 22. pantu ziņot par 
atrašanos attiecīgā dalībvalstī.”

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 17.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.562/2006
34. pants – 1. punkts– ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Ar šādu ea) apakšpunktu papildina 
34. panta 1. punktu:
”(ea) izņēmumus attiecībā uz 
noteikumiem par ārējās robežas 
šķērsošanu, kā minēts 4. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā;”

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 17.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.562/2006
34. pants – 1. punkts– eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Regulas 34. panta 1. punktam 
pievieno šādu eb) apakšpunktu:
”(eb) 10. panta 3. punktā minētos 
statistikas datus.”

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 18. punkts
Regula (EK) Nr.562/2006
37. pants – pirmais teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"Dalībvalstis paziņo Komisijai savus 
noteikumus, kas attiecas uz 21. panta c) 
punktu, 4. panta 3. punktā minētos sodus 
un divpusējos nolīgumus, kādus atļauj šī 
regula.".

”Dalībvalstis paziņo Komisijai savus 
noteikumus, kas attiecas uz 21. panta c) un 
d) punktu, 4. panta 3. punktā minētos 
sodus un divpusējos nolīgumus, kādus 
atļauj šī regula.”.
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Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 2. punkts
Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) svītro 22. pantu; (2) 22. pantu groza šādi:

1. Ārvalstniekiem, kas likumīgi 
ieceļojuši kādas Līgumslēdzējas Puses 
teritorijā, var likt pieteikties šīs 
Līgumslēdzējas Puses kompetentās 
iestādēs saskaņā ar attiecīgās 
Līgumslēdzējas Puses paredzētajiem 
nosacījumiem. Pēc Līgumslēdzēju Pušu 
izvēles šādu pieteikšanos var veikt, vai 
nu ieceļojot valstī, vai arī trīs 
darbadienu laikā pēc ieceļošanas.
2. Ārvalstniekiem, kas pastāvīgi dzīvo 
vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā 
un dodas uz citas Līgumslēdzējas Puses 
teritoriju, var uzlikt par pienākumu
pieteikties, kā paredzēts 1. punktā.
3. [..].

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr.562/2006
III pielikums – B1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"B1 daļa: "bezvīzu ceļotāji"; "B1 daļa: ”nav nepieciešama vīza”;

Or. en
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr.562/2006
VI pielikums – 1.1.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iekļauj šādu 1.1.4. punktu: (a) iekļauj šādu 1.1.4. punktu:
"1.1.4. Kopīgas robežšķērsošanas vietas ”1.1.4. Kopīgas robežšķērsošanas vietas

1.1.4.1. Dalībvalstis var slēgt divpusējus 
nolīgumus ar kaimiņos esošām trešām 
valstīm attiecībā uz kopīgu 
robežšķērsošanas vietu izveidi, kurās 
vienas puses robežsargi veic ieceļošanas 
un/vai izceļošanas pārbaudes saskaņā ar 
saviem tiesību aktiem otras puses teritorijā. 
Kopīgās robežšķērsošanas vietas var 
atrasties vai nu dalībvalsts teritorijā vai 
trešās valsts teritorijā.

1.1.4.1. Dalībvalstis var slēgt divpusējus 
nolīgumus ar kaimiņos esošām trešām 
valstīm attiecībā uz kopīgu 
robežšķērsošanas vietu izveidi, kurās 
vienas puses robežsargi veic ieceļošanas 
un/vai izceļošanas pārbaudes saskaņā ar 
saviem tiesību aktiem otras puses teritorijā. 
Trešās valsts piemērojamajos valsts 
tiesību aktos kopīgās robežšķērsošanas 
vietās tiek respektēta tiesiskā aizsardzība 
tajās jomās, kurās to garantē Savienības 
tiesību akti. Jo īpaši šajos nolīgumos 
iekļauj noteikumus, kas
– reglamentē abu pušu robežsardzes 
veicamos uzdevumus un īstenojamos 
pasākumus. Īpaša vērība jāpievērš 
procedūrām, kas attiecas uz personas vai 
personu aizturēšanu, īpašuma
atsavināšanu, piekļuvi patvēruma 
procedūrām dalībvalstu teritorijā, kā arī 
garantijām attiecībā uz ieceļošanu 
dalībvalsts teritorijā personām, kurām ir 
brīvas pārvietošanās tiesības saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem. Šos noteikumus 
īsteno gan dalībvalstu, gan trešo valstu 
teritorijā;
– garantē dalībvalsts robežsardzes spēju 
izmantot informācijas sistēmas, ar ko 
apstrādā personas datus saskaņā ar 
7. pantu, un ļauj izstrādāt tehniskos un 
organizatoriskos drošības pasākumus, kas 
noteikti Savienības tiesību aktos, lai 
aizsargātu personas datus pret nejaušu 
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vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu 
pazaudēšanu, pārveidošanu, 
nesankcionētu atklāšanu vai piekļuvi. 
Trešo valstu robežsargiem piekļuve šīm 
informācijas sistēmām ir aizliegta.

1.1.4.2. Kopīgās robežšķērsošanas vietas, 
kas atrodas dalībvalsts teritorijā
Divpusējos nolīgumos, ar kuriem izveido 
kopīgas robežšķērsošanas vietas, kas 
atrodas dalībvalsts teritorijā, iekļauj 
atļauju trešās valsts robežsargiem veikt 
savus uzdevumus dalībvalstī, ievērojot 
šādus principus:

1.1.4.2. Kopīgās robežšķērsošanas vietas 
var atrasties vai nu dalībvalsts teritorijā,
vai trešās valsts teritorijā.

a) Starptautiskā aizsardzība. Trešās valsts 
valstspiederīgajam, kas lūdz starptautisku 
aizsardzību dalībvalsts teritorijā, dod
piekļuvi attiecīgās dalībvalsts procedūrām 
pat tad, ja trešās valsts valstspiederīgais 
vēl nav izgājis izceļošanas kontroli, ko 
veic trešās valsts robežsargi, kas atrodas 
kopējā robežšķērsošanas vietā.
b) Personas aizturēšana vai īpašuma 
aizturēšana. Ja trešās valsts robežsargiem 
kļūst zināmi fakti, kas pamato personas 
aizturēšanu vai apsardzības piemērošanu 
tai vai īpašuma aizturēšanu, tie 
vai nu informē dalībvalsts iestādes par 
šiem faktiem un dalībvalsts iestādes 
nodrošina attiecīgus pēcpasākumus 
saskaņā ar valsts, ES un starptautiskajām 
tiesībām neatkarīgi no attiecīgās personas 
valstspiederības,
vai rīkojas saskaņā ar savas valsts tiesību 
aktiem. Šajā gadījumā attiecīgajai 
personai tomēr jāpiedāvā piekļuve 
dalībvalsts tiesām un tās rīcībā jābūt 
pietiekamiem tiesiskās aizsardzības 
pasākumiem, lai nodrošinātu tiesību 
aizsardzību jomās, uz kurām attiecas 
Savienības tiesības, lai sniegtu tiesību 
aizsardzību, kas indivīdiem izriet no 
Savienības tiesību noteikumiem, un 
nodrošinātu, ka šie noteikumi ir pilnībā 
spēkā.
c) Personas, kas izmanto tiesības uz 
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pārvietošanās brīvību saskaņā ar ES 
tiesībām un ieceļo ES teritorijā. Trešās 
valsts robežsargi nedrīkst kavēt personas, 
kas izmanto tiesības uz pārvietošanās 
brīvību saskaņā ar ES tiesībām, ieceļot ES 
teritorijā. Ja ir iemesli, uz kuru pamata 
var liegt izceļot no attiecīgās trešās valsts, 
trešās valsts robežsargi informē 
dalībvalsts iestādes par šiem iemesliem un 
dalībvalsts iestādes nodrošina attiecīgus 
pēcpasākumus saskaņā ar valsts, ES un 
starptautiskajām tiesībām.
1.1.4.3. Kopīgās robežšķērsošanas vietas, 
kas atrodas trešās valsts teritorijā. 
Divpusējos nolīgumos, ar kuriem izveido 
kopīgas robežšķērsošanas vietas, kas 
atrodas trešās valsts teritorijā, iekļauj 
atļauju dalībvalsts robežsargiem veikt 
savus uzdevumus trešā valstī saskaņā ar 
Šengenas Robežu kodeksu un ievērojot 
šādus principus: 
a) Starptautiskā aizsardzība. Trešās valsts 
valstspiederīgajam, kas ir izgājis 
izceļošanas kontroli, ko veic trešās valsts 
robežsargi, un pēc tam dalībvalsts 
robežsargiem, kas atrodas trešajā valstī, 
lūdz starptautisko aizsardzību, atļauj 
piekļuvi attiecīgās dalībvalsts teritorijai 
nolūkā sākt attiecīgās procedūras. Trešās 
valsts iestādes akceptē attiecīgās personas 
pārvietošanu uz dalībvalsts teritoriju.
b) Personas aizturēšana vai īpašuma 
aizturēšana. Ja trešās valsts robežsargiem 
kļūst zināmi fakti, kas pamato personas 
aizturēšanu vai apsardzības piemērošanu 
tai vai īpašuma aizturēšanu, tie rīkojas 
saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem un 
piemērojamiem Savienības tiesību aktiem. 
Trešās valsts iestādēm jāakceptē attiecīgās 
personas vai objekta pārvietošana uz 
dalībvalsts teritoriju.
c) Trešās valsts valstspiederīgie, kas ieceļo 
savas pilsonības valsts teritorijā: 
Dalībvalsts robežsargi nekavē attiecīgās 
trešās valsts pilsoņus ieceļot to pilsonības 
valstī. Ja ir iemesli, uz kuru pamata 
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saskaņā ar dalībvalsts tiesībām var liegt 
izceļot no dalībvalsts, dalībvalsts 
robežsargi informē trešās valsts iestādes 
par šiem iemesliem un trešās valsts 
iestādes nodrošina attiecīgus 
pēcpasākumus saskaņā ar valsts un 
starptautiskajām tiesībām. 
1.1.4.4. Dalībvalstis pirms divpusējo 
nolīgumu par kopīgām robežšķērsošanas 
vietām ar trešajām kaimiņvalstīm slēgšanas 
vai grozīšanas apspriežas ar Komisiju par 
nolīguma saderību ar šo regulu.

1.1.4.3. Dalībvalstis pirms divpusējo 
nolīgumu par kopīgām robežšķērsošanas 
vietām ar trešajām kaimiņvalstīm slēgšanas 
vai grozīšanas apspriežas ar Komisiju, 
kura sniedz iepriekšēju labvēlīgu 
atzinumu par nolīguma saderību ar 
attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem.

Ja Komisija uzskata, ka nolīgums nav 
saderīgs ar šo regulu, tā ziņo attiecīgajai 
dalībvalstij. Dalībvalsts veic visus 
atbilstīgos pasākumus, lai saprātīgā laikā 
grozītu nolīgumu tādā veidā, lai novērstu 
konstatētās nesaderības."

Ja Komisija uzskata, ka nolīguma projekts
nav saderīgs ar atbilstošajiem Savienības 
tiesību aktiem, tā ziņo attiecīgajai 
dalībvalstij. Dalībvalsts nenoslēdz 
nolīgumu un veic visus atbilstīgos 
pasākumus, lai saprātīgā laikā grozītu 
nolīguma projektu tādā veidā, lai novērstu 
konstatētās nesaderības.”

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr.562/2006
VI pielikums – 1.2.1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"1.2.1. Vilcienos, kas šķērso ārējās 
robežas, veic gan vilcienu pasažieru, gan 
personāla pārbaudes, arī preču vilcienos 
vai tukšos vilcienos. Dalībvalstis var slēgt 
divpusējus nolīgumus par to, kā veikt šīs 
pārbaudes, ievērojot 1.1.4. punktā 
izklāstītos principus. Šīs pārbaudes veic 
vai nu:

”1.2.1. Vilcienos, kas šķērso ārējās 
robežas, veic gan vilcienu pasažieru, gan 
personāla pārbaudes, arī preču vilcienos 
vai tukšos vilcienos. Dalībvalstis var 
noslēgt divpusējus nolīgumus par to, kā 
veikt pārbaudes. Šīs pārbaudes veic vai nu:

Or. en
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Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr.562/2006
VI pielikums – 1.2.2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.2. Lai sekmētu ātrgaitas pasažieru 
vilcienu satiksmes plūsmas, dalībvalstis, 
kuru teritorijā vilcieni iebrauc no trešām 
valstīm, savstarpēji vienojoties ar 
attiecīgām trešām valstīm, var arī pieņemt 
lēmumu, ievērojot 1.1.4. punktā izklāstītos 
principus, personu ieceļošanas pārbaudes 
vilcienos no trešām valstīm veikt vai nu:

1.2.2. Lai sekmētu ātrgaitas pasažieru 
vilcienu satiksmes plūsmas, dalībvalstis, 
kuru teritorijā vilcieni iebrauc no trešām 
valstīm, savstarpēji vienojoties ar 
attiecīgām trešām valstīm, var arī pieņemt 
lēmumu personu ieceļošanas pārbaudes 
vilcienos no trešām valstīm veikt vai nu:

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 4. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr.562/2006
VI pielikums – 3.1.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) 3.1.1. punktā pēc pirmā teikuma 
iekļauj šādu teikumu:
”Izņēmuma gadījumos pārbaudes uz kuģa 
var veikt arī kuģošanas laikā attiecīgās 
dalībvalsts teritoriālajos ūdeņos, kā 
noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Jūras tiesību konvencijā.”

Or. en



PE478.678v01-00 28/31 PR\888469LV.doc

LV

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr.562/2006
VI pielikums – 3.1.1. punkts – otrais teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var slēgt divpusējus 
nolīgumus, saskaņā ar kuriem pārbaudes 
var veikt arī braucienu laikā vai kādas 
trešās valsts teritorijā, kad kuģis ienāk ostā 
vai iziet no tās, ievērojot 1.1.4. punktā 
noteiktos principus.

”Dalībvalstis var slēgt divpusējus 
nolīgumus, saskaņā ar kuriem pārbaudes 
var veikt arī braucienu laikā vai kādas 
trešās valsts teritorijā, kad kuģis ienāk ostā 
vai iziet no tās.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 7. punkts
Regula (EK) Nr.562/2006
VII pielikums – 7. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"7. Glābšanas dienesti, policija un
ugunsdzēsēju brigādes 

”7. Glābšanas dienesti, policija,
ugunsdzēsēju brigādes un robežsargi

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 7. punkts
Regula (EK) Nr.562/2006
VII pielikums – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kārtību, kādā ieceļo un izceļo glābšanas 
dienestu, policijas un ugunsdzēsēju brigāžu 
locekļi, kas darbojas ārkārtas situācijās, 
nosaka valstu tiesību aktos un attiecīgā 

Kārtību, kādā ieceļo un izceļo glābšanas 
dienestu, policijas, ugunsdzēsēju brigāžu 
locekļi un robežsargi, kas darbojas 
ārkārtas situācijās, nosaka valstu tiesību 
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gadījumā divpusējos nolīgumos. Šajā 
kārtībā var paredzēt atkāpes no 4., 5. un 
7. panta.

aktos un attiecīgā gadījumā divpusējos 
nolīgumos. Šajā kārtībā var paredzēt 
atkāpes no 4., 5. un 7. panta.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Šengenas zonas izveide 20. gs. astoņdesmito gadu beigās bija viens no izcilākajiem Eiropas 
sasniegumiem. Šengenas nolīguma pieņemšana 1985. gada 14. jūnijā radīja iespēju atcelt 
regulāras robežkontroles pie to valstu iekšējām robežām, kuras pievienojušās Šengenas zonai, 
un nodrošināja personu brīvu pārvietošanos šajā teritorijā. Vairāk nekā 25 gadu laikā, 
parakstot līgumus un izstrādājot tiesisko regulējumu, ir sasniegts tas, ko mēs ar lepnumu 
dēvējam par Šengenas acquis. Šengenas zonu, kurā sākotnēji bija 5 valstis, patlaban veido 
25 dalībvalstis, kurām drīz pievienosies Bulgārija un Rumānija.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 562/2006, ar kuru 
ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār 
robežām (Šengenas Robežu kodekss), ir svarīgs starpposma mērķis šajos likumdošanas 
centienos veicināt un atbalstīt Šengenas acquis. To piemēro attiecībā uz personām, kas šķērso 
Eiropas Savienības iekšējās vai ārējās robežas, un tajā noteikti standarti pārbaudēm, ko veic 
Šengenas zonas robežšķērsošanas vietās. Regulas juridiskajā pamatā galvenā uzmanība 
pievērsta Savienības interešu aizsardzībai un brīvas pārvietošanās nodrošināšanai ES 
pilsoņiem un citām personām, kurām ir tādas pašas tiesības, taču vienlaikus ar regulu aizsargā 
tādu atsevišķu personu tiesības un īpaši neaizsargātu personu grupu tiesības, kurām nav 
priekšrocību izmantot brīvas pārvietošanās tiesības.

Šis regulas galvenais nolūks ir grozīt pašreizējos tiesību aktus par robežpārbaudēm, ko veic 
attiecībā uz personām, un veicināt integrētās robežu pārvaldības politiku, uzlabojot 
noteikumus par ārējo robežu šķērsošanu.

Komisijas priekšlikuma darbības joma 

Komisijas priekšlikums nāk klajā laikā, kas ES ir ļoti svarīgs un vēsturisks, un priekšlikuma 
mērķis ir padarīt Šengenas Robežu kodeksu par skaidrāku un vispusīgāku mehānismu.

Pēc būtības šis ir tehnisks priekšlikums un attiecas uz noteikumiem un juridiskām norisēm, 
kas kļuvuši aktuāli kopš Regulas (EK) Nr. 562/2006 pieņemšanas un Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā.

Tajā ņemta vērā arī dalībvalstu praktiskā pieredze Šengenas Robežu kodeksa piemērošanā.

Visbeidzot, Komisijas priekšlikumā ir ietvertas ar to cieši saistītas izmaiņas 1985. gada 
14. jūnija Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu. 

Referenta nostāja

Ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu un nesenās norises attiecībā uz Šengenas acquis 
gan juridiskajā, gan praktiskajā ziņā, referents piekrīt Komisijai, ka ir nepieciešams grozīt 
pašreizējo Šengenas Robežu kodeksu. Ir būtiski paturēt spēkā principu, ka kontroles atcelšana 
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uz iekšējām robežām starp dalībvalstīm ir cieši saistīta ar to, ka jānodrošina efektīva kontrole, 
ciešāka sadarbība un savstarpēja uzticēšanās pie Šengenas zonas ārējām robežām. It īpaši šajā 
laikā, ko raksturo ārkārtas notikumi pie ES ārējām robežām (piemēram, radikālas politiskas 
pārmaiņas Ziemeļāfrikā), kuri nopietni ietekmē migrācijas plūsmas ES virzienā.

Šajā sakarībā referents iesniedz grozījumus, kas uzlabo pašreizējo regulējumu un kuru pamatā 
ir šādi divi galvenie mērķi: pirmkārt, uzlabot neteikumus, kas atvieglo, vienkāršo un pinveido 
brīvu pārvietošanos Šengenas zonā, un, otrkārt, atbalstīt stingru regulējumu attiecībā uz 
kontroli un drošību uz dalībvalstu ārējām robežām.

Referents tāpat atbalsta to, ka Šengenas acquis nostiprināšanai ir svarīgi, lai attiecībā uz 
kopīgām robežšķērsošanas vietām tiktu noslēgti dalībvalstu un trešo valstu divpusēji 
nolīgumi. Šādiem nolīgumiem jāatbilst Eiropas tiesību aktiem un vērtībām. Pašreizējo 
noslēgto nolīgumu paraugi, piemēram, Ukrainas un Polijas vai Ungārijas un Horvātijas 
noslēgtie nolīgumi, apliecina, ka tie var darboties kā līdzekļi, kas sekmē aizsardzību un 
robežpārbaudes personām, kas mēģina šķērsot robežu robežšķērsošanas vietās uz ārējām 
robežām.

Ārējo robežu nostiprināšana radīs juridisku noteiktību, tā stiprinās dalībvalstu solidaritāti un 
veicinās turpmāku ekonomikas attīstību. Jebkurā gadījumā ir jānorāda, ka šajos grozījumu 
priekšlikumos ir pienācīgi ņemta vērā visu to personu individuālo tiesību aizsardzība, kuras 
ieceļo vai mēģina ieceļot Šengenas zonā, un šim nolūkam ir izmantota Eiropas Savienības 
ilggadējā politiskā un juridiskā pieredze. Referents turklāt norāda, ka gadījumos, kad trešās 
valsts darbības vai bezdarbība ir izraisījušas traucējumus uz Šengenas zonas ārējām robežām, 
attiecīgā dalībvalsts, veicot robežu uzraudzību, rīkojas saskaņā ar LESD 215. pantu.

Sagatavojot grozījumus pašreizējam priekšlikumam, līdztekus nesen pieņemtajam Lisabonas 
līgumam un ES tiesību aktiem par cilvēktiesību aizsardzību referents ņēma vērā arī tādus 
jaunākos pieņemtos tiesību aktus kā Vīzu kodekss, Atgriešanas direktīva, kā arī aktuālos 
grozījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido 
Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām 
robežām (FRONTEX), kuri piedāvā jaunas darbības jomas, lai uzlabotu Savienības ārējo 
robežu integrēto pārvaldību.

Tādējādi pašreizējais priekšlikums, lai gan pēc būtības būdams vairāk tehnisks priekšlikums, 
sniedz pievienotu vērtību Šengenas acquis pilnveidei. Atvieglojot un uzlabojot robežkontroli, 
ar šo priekšlikumu tiek piedāvāti tūlītēji ieguvumi, un Šengenas zonā tiek veicināta 
uzticēšanās un solidaritāte. Šā priekšlikuma vēstījums ir neapšaubāms — lai gan Eiropas 
Savienība saskaras ar sarežģītiem apstākļiem, tā joprojām apņemas īstenot integrācijas 
procesu un ir uzticīga ES vērtībām, kas garantē mieru, drošību un labklājību kontinentā. ES ir 
pārliecināta, ka kopējas problēmas var atrisināt, vienīgi izvirzot kopējus mērķus, un šos 
mērķus var vienīgi sasniegt sadarbības ceļā, rīkojoties savstarpēji solidāri.


