
P7_TA(2014)0169 

Trečiosios šalys, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, 

ir trečiosios šalys, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas ***I 

2014 m. vasario 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 

Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo 

turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus 

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

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2012)0650), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 

77 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 

(C7-0371/2012), 

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

– atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2014 m. vasario 5 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą 

pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 

4 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Pilietinių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A7-

0373/2013), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. pritaria Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos; 

3. atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos; 

4. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 

keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 



 

P7_TC1-COD(2012)0309 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 27 d. per pirmąjį svarstymą, 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr..../2014, kuriuo iš 

dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių 

piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams 

toks reikalavimas netaikomas, sąrašus 

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 

teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 509/2014.) 



TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS 

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl tolesnio Kolumbijos ir Peru 

vertinimo 

Europos Parlamentas ir Taryba pripažįsta, kad prieš Komisijai pateikiant Tarybai 

rekomendacijas dėl sprendimų, kuriais suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl bevizio 

režimo susitarimų su Kolumbija ir Peru, reikia toliau įvertinti, ar tos šalys atitinka atitinkamus 

kriterijus.  

Komisija įsipareigoja nedelsdama atlikti tuos vertinimus ir po šio reglamento įsigaliojimo kuo 

greičiau perduoti rezultatus Europos Parlamentui ir Tarybai. 

Europos Parlamentas ir Taryba atsižvelgia į tą Komisijos įsipareigojimą. 

Komisijos pareiškimas dėl Europos Parlamento informavimo 

Komisija palankiai vertina tai, kad Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino jos pasiūlymą iš 

dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 539/2001 siekiant atnaujinti jo priedus, kuriuose išvardytos 

trečiosios šalys, kurių piliečiams vizų reikalavimas taikomas arba netaikomas. 

Pagal 2010 m. spalio 20 d. Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos 

santykių, ypač jo 23 punktą, Komisija pakartoja savo įsipareigojimą nuolat informuoti 

Parlamentą apie vykdomas derybas dėl susitarimų dėl bevizio režimo, vykdomas tam tikras 

šalis perkėlus į Reglamento (EB) Nr. 539/2001 II priedą. Komisija atnaujintą informaciją 

atitinkamiems Parlamento organams perduos bent du kartus per metus. 


