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PR_COD_1app

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 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(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0650),

– 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 
(C7-0371/2012),

– 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 (A7-0000/2013),

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

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.
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PASKAIDROJUMS

1. Ievads  

Ar Regulu (EK) Nr. 539/20011 izveido trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot 
dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām (I pielikums jeb tā dēvētais negatīvais saraksts), kā 
arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (II pielikums jeb tā 
dēvētais pozitīvais saraksts). 

Šā Eiropas Komisijas priekšlikuma mērķis ir atjaunināt regulējumā ietvertos datus. Tā kā 
Regulā (EK) Nr. 539/2001 minētie kritēriji attiecībā uz trešām valstīm laika gaitā var 
mainīties, ir regulāri jāpārskata negatīvā un pozitīvā saraksta saturs. 

Eiropas Komisija šo priekšlikumu iesniedza, reaģējot uz Stokholmas programmā iekļauto 
Eiropadomes aicinājumu periodiski pārskatīt abus sarakstus. Kopš Lisabonas līguma stāšanās 
spēkā Eiropas Parlamentam saskaņā ar LESD 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu ir piešķirtas 
koplēmuma pieņemšanas pilnvaras attiecībā uz visu kopējo vīzu politiku. 

2. Priekšlikuma vispārējais konteksts 

Šajā sakarībā Eiropas Komisija, pirmkārt, ir ierosinājusi atcelt vīzu režīmu šādu turpmāk 
minētu Karību jūras reģiona un Klusā okeāna salu valstu valstspiederīgajiem: Dominika, 
Grenāda, Kiribati, Māršala salas, Mikronēzija, Nauru, Palau, Sentlūsija, Sentvinsenta un 
Grenadīnas, Zālamana salas, Samoa, Austrumtimora, Tonga, Trinidāda un Tobāgo, Tuvalu un 
Vanuatu. 

Turklāt, lai nākotnē nodrošinātu pilnīgu savstarpīgumu ar šīm valstīm un visu dalībvalstu 
pilsoņiem attiecībā uz īstermiņa uzturēšanās periodiem, kas nepārsniedz trīs mēnešus sešu 
mēnešu periodā, un lai nodrošinātu atbilstību atbrīvojumiem no vīzu režīma, šo valstu 
pilsoņiem nedrīkst piemērot atbrīvojumu no vīzas, kamēr nav noslēgts un nav stājies spēkā 
divpusējs nolīgums par vīzu režīma atcelšanu starp Eiropas Savienību un attiecīgajām valstīm.  

Otrkārt, Eiropas Komisija ir ierosinājusi atcelt vīzu režīmu attiecībā uz Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kuri saskaņā ar Savienības tiesībām nav 
Apvienotās Karalistes valstspiederīgie. 

Eiropas Komisija ir secinājusi, ka nav nekāda pamata piemērot iepriekš minēto valstu 
valstspiederīgajiem vīzu režīmu. 

Visbeidzot, Eiropas Komisija ir ierosinājusi atjaunināt negatīvo sarakstu un iekļaut 
Dienvidsudānu to trešo valstu sarakstā, kuru valstspiederīgajiem ir vajadzīga vīza. 

                                               
1 Konsolidēta regulas versija ir atrodama šajā tīmekļa vietnē :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20110111:FR:PDF
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3. Referentes piezīmes

Referente atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu grozīt Regulu (EK) Nr. 539/2001 un 
atbalsta Eiropas Komisijas ierosinājumu attiecībā uz grozījumu izdarīšanu sarakstos.

Referente uzskata, ka Eiropas Komisija ir rūpīgi izvērtējusi katras iepriekš minētās valsts 
situāciju. Eiropas Komisija ir arī pienācīgi ņēmusi vērā kritērijus, kurus tai ir jāievēro, 
veidojot sarakstus. Šie kritēriji, kas norādīti Regulas (EK) Nr. 539/2011 5. apsvērumā, ir jo 
īpaši saistīti ar nelegālo imigrāciju, sabiedrisko kārtību un drošību, kā arī Eiropas Savienības 
ārējām attiecībām ar trešām valstīm, ņemot vērā reģionu kohēzijas un savstarpējo attiecību 
radītās sekas.

Priekšlikuma mērķis ir izstrādāt kopēju politiku imigrācijas jomā, vienlaikus palīdzot stiprināt 
attiecības starp Eiropas Savienību un Eiropas Komisijas priekšlikumā minētajām valstīm.

Šajā sakarībā attiecību padziļināšana starp Eiropas Savienību un minētajām valstīm 
neapšaubāmi veicinās tiesiskumu un brīvību ievērošanu.

**

Attiecībā uz noteiktu Karību jūras reģiona un Klusā okeāna salu valstu iekļaušanu pozitīvajā 
sarakstā vairs nav pamata piemērot vīzas prasību šo valstu valstspiederīgajiem. Minētās 
valstis Eiropas Savienības dalībvalstīm nerada nekādu risku attiecībā uz nelikumīgo 
imigrāciju vai sabiedrisko kārtību un drošību.

Referente arī atbalsta šo trešo valstu iekļaušanu pozitīvajā sarakstā, jo tajās izvietoto ES 
dalībvalstu konsulāro pārstāvniecību nelielā skaita dēļ minēto trešo valstu pilsoņiem rodas 
apgrūtinājumi gadījumos, kad viņiem pieteikumu Šengenas vīzai nākas iesniegt ārvalstīs, un 
tas rada ievērojamas izmaksas, un bieži vien tā dēļ ir vajadzīga vēl viena vīza, lai šķērsotu 
valsts ārējo robežu.

Attiecībā uz minētajās valstīs izsniegto ceļošanas dokumentu drošību nākas konstatēt, ka šo 
valstu ceļošanas dokumenti nerada nekādu risku. Lai gan biometrisko pasu izdošana ir kļuvusi 
par priekšnosacījumu Austrumbalkānu valstu pārcelšanai no negatīvā saraksta uz pozitīvo 
sarakstu, biometrisko pasu izdošanu nevajadzētu noteikt par prasību attiecībā uz Dominikas, 
Grenādas, Sentlūsijas, Sentvinsentas un Grenadīnu vai Trinidādas un Tobāgo iekļaušanu 
pozitīvajā sarakstā. Šīm trešām valstīm faktiski ir ļoti drošas CARICOM mašīnlasāmas pases, 
un tuvākajā nākotnē tās plāno savas pases aizstāt ar biometriskajām pasēm.

Klusā okeāna salu valstu izsniegtās pases ir mašīnlasāmas, un tajās ir ietverts pietiekams 
skaits aizsardzības elementu.

Otrkārt, pārskatot regulu, tiek skaidri noteikts Apvienotās Karalistes valstspiederīgo konkrētu 
kategoriju stāvoklis. Statistikas dati liecina, ka Apvienotās Karalistes valstspiederīgo grupas, 
kas pašreiz ir iekļautas I pielikuma 3. punktā, nerada risku attiecībā uz nelikumīgu imigrāciju 
Šengenas zonā, un lielākā daļa šo valstspiederīgo dzīvo Karību jūras reģiona salās, kam ir 
ciešas saiknes un daudz līdzību ar kaimiņvalstīm, kurām nepiemēro vīzu režīmu.
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Turklāt Apvienotās Karalistes valstspiederīgo ceļošanas dokumentu drošība ir garantēta, jo šie 
dokumenti ir izgatavoti Apvienotajā Karalistē, ievērojot stingras tehniskās specifikācijas. Tie 
ir mašīnlasāmi dokumenti, kuros ietverti vairāki aizsardzības elementi.

Treškārt, priekšlikumā ir ierosināts atjaunināt negatīvo sarakstu, iekļaujot tajā Dienvidsudānu.
Dienvidsudāna 2011. gada 9. jūlijā oficiāli pasludināja savu neatkarību no Sudānas, kura ir 
iekļauta negatīvajā sarakstā. 2011. gada 14. jūlijā tā kļuva par Apvienoto Nāciju Organizācijas 
locekli. Tādēļ I pielikums ir jāgroza, lai ietvertu tajā norādi uz Dienvidsudānu.

4. Referentes secinājumi un ieteikumi

Referente atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu.

Minēto Karību jūras reģiona un Klusā okeāna salu valstu valstspiederīgie un konkrētas 
Apvienotās Karalistes valstspiederīgo kategorijas nerada Eiropas Savienībai nekādus draudus 
nedz saistībā ar nelegālu imigrāciju, nedz saistībā ar sabiedrības drošību.

Referente ir tikusies ar Karību jūras reģiona un Klusā okeāna salu valstu, kā arī konkrētu 
Apvienotās Karalistes valstspiederīgo kategoriju pārstāvjiem. Šie pārstāvji vairākkārt pauda 
vēlmi stiprināt un paplašināt savas attiecības ar Eiropas Savienību.

Vīzu režīma atcelšanai ir svarīga nozīme pilsoņu dzīvē. Tā samazinās laiku un izmaksas, kas 
rodas, gatavojoties ieceļošanai Šengenas zonā. Turklāt vīzu režīma atcelšana atvieglo 
iedzīvotāju savstarpējos sakarus, un tas ir būtisks nosacījums ekonomisko, kultūras, 
zinātnisko un citu attiecību sekmēšanā. Atceļot vīzu režīmu, tiek stiprināti arī cilvēku 
savstarpējie kontakti un ieviests brīvas pārvietošanās princips, kas ir viena no Eiropas 
Savienības pamattiesībām.

Priekšlikums grozījumu izdarīšanai Regulā (EK) Nr. 539/2001 ir izstrādāts, pamatojoties uz 
to, ka Eiropas Savienībai ir jārīkojas proporcionāli un jāievēro savstarpīguma kritēriji.

Lai gan referente Eiropas Komisijas priekšlikumu ir novērtējusi atzinīgi, viņa tomēr uzskata 
par nepieciešamu sniegt dažus ieteikumus. 

Referente aicina Eiropas Komisiju pārskatīt vīzu režīma piemērošanu ĀKK un ES Apvienotās 
parlamentārās asamblejas locekļiem, kad viņi piedalās minētās asamblejas sanāksmēs 
Šengenas zonā. Šobrīd viņi bieži saskaras ar problēmām šajā jomā, un tām ir jārod risinājums.

Referente mudina Eiropas Parlamentu iesaistīties un saņemt informāciju par situāciju saistībā 
ar divpusējiem bezvīzu režīma nolīgumiem starp Eiropas Savienību un trešām valstīm, 
attiecībā uz kurām tiek ierosināts atcelt vīzu režīmu. Tādēļ referente iesaka Eiropas 
Parlamentam nodrošināt šo nolīgumu piemērošanu. Referente aicina Eiropas Komisiju pildīt 
savu pienākumu un pilnībā informēt Eiropas Parlamentu visos nolīgumu slēgšanas procedūras 
posmos un vismaz reizi sešos mēnešos. Attiecībā uz spēkā esošajiem nolīgumiem referente 
aicina Komisiju nekavējoties sniegt Parlamentam visu informāciju, kas nonāk tās rīcībā un 
kas varētu likt apturēt nolīguma darbību.
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Attiecībā uz iepriekšminētajā regulas apsvērumā norādītajiem kritērijiem referente aicina 
Eiropas Komisiju apsvērt regulā izdarīt grozījumu, lai kritērijus iekļautu kādā no pantiem un 
tos izklāstītu detalizētāk. To darot, nevajadzētu samazināt elastīgumu, kas, protams, ir 
nepieciešams vīzu politikas jomā, bet vajadzētu palielināt pārredzamību.

Visbeidzot, tā kā šī regula ir kopējās vīzu politikas pamats, tiek ierosināts atjaunināt regulas 
pielikumus, lai tos varētu izmantot par atsauces punktu, kas ļauj uzzināt, kuru valstu 
valstspiederīgajiem ir vajadzīgas vīzas ieceļošanai Šengenas zonā. Šajā nolūkā būtu jāparedz 
iespēja pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem tiek atjaunināta pielikumos iekļautā informācija.


