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Priekšlikums
PADOMES LĒMUMS
par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp
Eiropas Savienību un Kiribati Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.

PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 539/20011 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. Regula (EK) Nr. 539/2001 tiek piemērota visās dalībvalstīs,
izņemot Īriju un Apvienoto Karalisti.
Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 509/20142 grozīja Regulu (EK)
Nr. 539/2001, pārceļot 19 valstis uz II pielikumu, kurā ir uzskaitītas tās trešās valstis, kuru
pilsoņi ir atbrīvoti no vīzas prasības. Minētās 19 valstis ir Apvienotie Arābu Emirāti,
Austrumtimora, Dominika, Grenāda, Kiribati, Kolumbija, Māršala salas, Mikronēzija, Nauru,
Palau, Peru, Sentlūsija, Sentvinsenta un Grenadīnas, Samoa, Zālamana salas, Tonga,
Trinidāda un Tobāgo, Tuvalu un Vanuatu. Atsaucei uz katru no II pielikumā minētajām
valstīm ir pievienota zemsvītras piezīme, kurā norādīts, ka “atbrīvojumu no vīzu prasības
piemēro no dienas, kad stājas spēkā ar Eiropas Savienību noslēgts nolīgums par atbrīvojumu
no vīzu prasības”.
Regula (ES) Nr. 509/2014 tika pieņemta 2014. gada 20. maijā un stājās spēkā 2014. gada
9. jūnijā. Komisija 2014. gada jūlijā iesniedza Padomei ieteikumu pilnvarot Komisiju sākt
sarunas par nolīgumiem par vīzu režīma atcelšanu ar katru no šādām 17 valstīm:
Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Austrumtimoru, Dominiku, Grenādu, Kiribati, Māršala
salām, Mikronēziju, Nauru, Palau, Sentlūsiju, Sentvinsentu un Grenadīnām, Samoa, Zālamana
salām, Tongu, Trinidādu un Tobāgo, Tuvalu un Vanuatu3. Padome 2014. gada 9. oktobrī
izdeva Komisijai adresētas sarunu norādes.
Pirmie nolīgumi par vīzu režīma atcelšanu tika parakstīti 2015. gada 6. maijā (Apvienotie
Arābu Emirāti), 2015. gada 26. maijā (Austrumtimora) un 2015. gada 28. maijā (Dominika,
Grenāda, Sentlūsija, Sentvinsenta un Grenadīnas, Samoa, Trinidāda un Tobāgo, Vanuatu) un
tos provizoriski piemēro no parakstīšanas dienas līdz dienai, kad tie stājas spēkā.
Sarunas ar Kiribati tika sāktas 2014. gada 17. decembrī un tās notika vēstuļu apmaiņas veidā.
Pēc turpmākās apmaiņas ar informāciju tika panākta vienošanās par visiem aspektiem.
Galvenie sarunu vedēji šo nolīgumu parafēja vēstuļu apmaiņas veidā 2015. gada 6. maijā
(Kiribati) un 2015. gada 10. jūnijā (Savienība). Dalībvalstis tika informētas Padomes Vīzu
jautājumu darba grupas sanāksmē 2015. gada 15. jūnijā.
2.

JURIDISKAIS PAMATS

No Savienības puses nolīguma juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību
(LESD) 77. panta 2. punkta a) apakšpunkts saistībā ar tā 218. pantu.
Pievienotais priekšlikums ir tiesību akts nolīguma parakstīšanai. Padome pieņems lēmumu ar
kvalificētu balsu vairākumu.
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Padomes Regula (EK) Nr. 539/2001 (2001. gada 15. marts), 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, OV L 81, 21.3.2001., 1. lpp.
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 509/2014 (2014. gada 15. maijs), 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, OV L 149, 20.5.2014., 67. lpp.
COM (2014) 467, 17.7.2014.
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Ņemot vērā to, ka Kiribati spēs pabeigt savu iekšējo ratifikācijas procedūru īsā laikā, un ilgo
laiku, kas pagājis kopš Komisija pirmo reizi ierosināja atbrīvot Kiribati pilsoņus no vīzas
prasības (2012. gada novembris), ierosinātajā lēmumā par parakstīšanu noteikta nolīguma
provizoriska piemērošana saskaņā ar LESD 218. panta 5. punktu no dienas, kas seko tā
parakstīšanas dienai. Ņemot vērā, ka pirms nolīguma noslēgšanas ir nepieciešama Eiropas
Parlamenta piekrišana, Komisija informēs Eiropas Parlamentu par nolīguma provizorisku
piemērošanu.
3.

SARUNU REZULTĀTI

Komisija uzskata, ka ir sasniegti Padomes sarunu norādēs noteiktie mērķi un nolīguma par
vīzu režīma atcelšanu projekts ir Savienībai pieņemams.
Tā galīgo saturu var apkopot šādi.
Mērķis
Nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Eiropas Savienības pilsoņiem un Kiribati pilsoņiem, kas
ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju, ne vairāk kā uz 90 dienām jebkurā 180 dienu
laikposmā.
Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem ES pilsoņiem, nolīgumā ir iekļauts
noteikums, kas paredz, ka Kiribati var apturēt vai izbeigt nolīguma darbību tikai attiecībā uz
visām Eiropas Savienības dalībvalstīm un Savienība arī var apturēt vai izbeigt nolīguma
darbību tikai attiecībā uz visām tās dalībvalstīm.
Apvienotās Karalistes un Īrijas īpašā situācija ir atspoguļota preambulā.
Darbības joma
Vīzu režīma atcelšana attiecas uz visām personu kategorijām (parasto, diplomātisko,
dienesta/oficiālo un īpašo pasu turētājiem), kas ceļo jebkādos nolūkos, izņemot nolūkā veikt
algotu darbu. Attiecībā uz pēdējo minēto kategoriju katrai dalībvalstij un arī Kiribati ir rīcības
brīvība piemērot vīzas prasību otras līgumslēdzējas puses pilsoņiem saskaņā ar
piemērojamiem Savienības vai valsts tiesību aktiem. Lai nodrošinātu saskaņotu īstenošanu,
nolīgumam ir pievienota kopīga deklarācija par to personu kategorijas interpretāciju, kuras
ceļo nolūkā veikt algotu darbu.
Uzturēšanās ilgums
Nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Eiropas Savienības pilsoņiem un Kiribati pilsoņiem, kas
ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju, ne vairāk kā uz 90 dienām jebkurā 180 dienu
laikposmā. Kopīga deklarācija par to, kā interpretēt šo 90 dienu laikposmu jebkurā 180 dienu
ilgā periodā, ir pievienota nolīgumam.
Nolīgumā ņemta vērā to dalībvalstu situācija, kas Šengenas acquis vēl nepiemēro pilnā mērā.
Kamēr tās vēl neietilpst Šengenas zonā bez iekšējām robežām, vīzu atcelšana dod Kiribati
pilsoņiem tiesības katras šādas dalībvalsts (šobrīd Bulgārija, Horvātija, Kipra un Rumānija)
teritorijā uzturēties 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā neatkarīgi no laikposma, kas
aprēķināts attiecībā uz visu Šengenas zonu.
Teritoriālā piemērošana
Nolīgumā ir iekļauti noteikumi par tā teritoriālo piemērošanu – Francijas un Nīderlandes
gadījumā vīzu atcelšana dotu tiesības Kiribati pilsoņiem uzturēties tikai šo dalībvalstu Eiropas
teritorijās.
Deklarācijas
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Papildus iepriekš minētajām kopīgajām deklarācijām nolīgumam pievieno vēl divas kopīgās
deklarācijas:
– par Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā,
piemērošanā un pilnveidošanā;
– par informācijas izplatīšanu pilnā apjomā par nolīguma par vīzu režīma atcelšanu saturu un
sekām un par saistītajiem jautājumiem, piemēram, ieceļošanas nosacījumiem.
4.

SECINĀJUMS

Ņemot vērā iepriekšminētos rezultātus, Komisija ierosina Padomei
– lemt par nolīguma parakstīšanu Savienības vārdā un atļaut Padomes priekšsēdētājam iecelt
attiecīgi pilnvarotu(-as) personu(-as) tā parakstīšanai Savienības vārdā,
– apstiprināt nolīguma provizorisku piemērošanu līdz tā spēkā stāšanās dienai.

LV

4

LV

2015/0202 (NLE)
Priekšlikums
PADOMES LĒMUMS
par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp
Eiropas Savienību un Kiribati Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma
atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta
a) apakšpunktu saistībā ar tā 218. panta 5. punktu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
tā kā:
(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 509/20144 atsauci uz Kiribati
pārcēla no Regulas (EK) Nr. 539/20015 I pielikuma uz II pielikumu.

(2)

Atsaucei uz minēto valsti ir pievienota zemsvītras piezīme, kurā norādīts, ka
atbrīvojumu no vīzu prasības piemēro no dienas, kad stājas spēkā ar Eiropas Savienību
noslēgts nolīgums par atbrīvojumu no vīzu prasības.

(3)

Padome ar 2014. gada 9. oktobra lēmumu pilnvaroja Komisiju risināt sarunas par
nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kiribati par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma
atcelšanu. Sarunas par nolīgumu tika sāktas 2014. gada 17. decembrī un tās notika
vēstuļu apmaiņas veidā.

(4)

2015. gada 6. maijā (Kiribati) un 2015. gada 10. jūnijā (Savienība) vēstuļu apmaiņas
veidā parafētais nolīgums būtu jāparaksta, un pievienotās deklarācijas būtu
jāapstiprina. Nolīgums būtu jāpiemēro provizoriski, kamēr nav pabeigtas procedūras tā
oficiālai noslēgšanai.

(5)

Saskaņā ar Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības
darbību pievienoto Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar
brīvības, drošības un tiesiskuma telpu un Protokolu par Šengenas acquis, kas iekļauts
Eiropas Savienības sistēmā, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz
Apvienoto Karalisti un Īriju,
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 509/2014 (2014. gada 15. maijs), 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, OV L 149, 20.5.2014., 67. lpp.
Padomes Regula (EK) Nr. 539/2001 (2001. gada 15. marts), 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, OV L 81, 21.3.2001., 1. lpp.
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IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
1. pants
Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināta Nolīguma starp Eiropas Savienību un Kiribati
Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (turpmāk “nolīgums”)
parakstīšana, ņemot vērā tā noslēgšanu.
Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.
2. pants
Savienības vārdā apstiprina šim lēmumam pievienotās deklarācijas.
3. pants
Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas
Savienības vārdā parakstīt nolīgumu, ņemot vērā tā noslēgšanu.
4. pants
Nolīgumu piemēro provizoriski no dienas, kas seko tā parakstīšanas dienai, līdz tā
noslēgšanas procedūru pabeigšanai.
Briselē,

Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
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