
 

 

P7_TA(2014)0168 

Personu kontrole pie ārējām robežām ***I 

Eiropas Parlamenta 2014. gada 27. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko ievieš vienkāršotu režīmu personu 

kontrolei pie ārējām robežām, pamatojoties uz to, ka attiecībā uz tranzītu caur to 

teritorijām vai iecerēto uzturēšanos to teritorijās uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas 180 

dienu periodā, Horvātija un Kipra dažus dokumentus vienpusēji atzīst par līdzvērtīgiem 

savām valsts vīzām, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 

Nr. 895/2006/EK un Lēmumu Nr. 582/2008/EK (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 

2013/0210(COD)) 

 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0441), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 77. panta 

2. punkta a) un b) apakšpunktus, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu 

(C7-0186/2013), 

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

– ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada 5. februāra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt 

Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,  

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0082/2014), 

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. 



 

 

P7_TC1-COD(2013)0210 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 27. februārī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2014/ES, ar ko ievieš 

vienkāršotu režīmu personu kontrolei pie ārējām robežām, pamatojoties uz to, ka 

attiecībā uz tranzītu caur to teritorijām vai iecerēto uzturēšanos to teritorijās uz laiku, 

kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, Bulgārija, Horvātija, Kipra un 

Rumānija dažus dokumentus vienpusēji atzīst par līdzvērtīgiem savām valsts vīzām, un ar 

ko atceļ Lēmumus Nr. 895/2006/EK un Nr. 582/2008/EK 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam Lēmumam Nr. 565/2014/ES.) 


