4.11.2011.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 287/9

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS Nr. 1105/2011/ES
(2011. gada 25. oktobris)
par to ceļošanas dokumentu sarakstu, kuri to turētājam dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros
drīkst ielīmēt vīzu, un par mehānisma izveidi šāda saraksta sagatavošanai
kiem pārbaudīt, vai dalībvalstis atzīst attiecīgo ceļošanas
dokumentu par tādu, kurā drīkst ielīmēt vīzas uzlīmi.

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 77. panta 2. punktu,

(4)

Saskaņā ar 48. panta 1. punkta c) apakšpunktu Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 810/2009
(2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu
kodeksu (Vīzu kodekss) (6), saistībā ar vietējo Šengenas
sadarbību būtu jāizveido pilnīgs to ceļošanas dokumentu
saraksts, ko izdod uzņēmējvalsts.

(5)

Būtu jāizveido mehānisms, kas nodrošinātu, ka ceļošanas
dokumentu saraksts tiek pastāvīgi atjaunināts.

(6)

Ņemot vērā ceļošanas dokumentu drošības nozīmi sais
tībā ar to iespējamu atzīšanu, Komisijai ar dalībvalstu
ekspertu palīdzību attiecīgā gadījumā būtu jāsniedz
tehnisks novērtējums.

(7)

Ceļošanas dokumentu atzīšana, lai to turētāji varētu
šķērsot ārējās robežas un tajos drīkstētu ielīmēt vīzu
uzlīmi, ir dalībvalstu kompetencē, un tā tam vajadzētu
būt arī turpmāk.

(8)

Dalībvalstīm būtu jāpaziņo sava nostāja attiecībā uz
visiem ceļošanas dokumentiem un būtu jācenšas saskaņot
savu nostāju par dažādiem ceļošanas dokumentu veidiem.
Tā kā gadījumos, kad dalībvalsts nav paziņojusi savu
nostāju par kādu ceļošanas dokumentu, tas var radīt
problēmas attiecīgā ceļošanas dokumenta turētājam,
būtu jāizveido mehānisms, lai noteiktu, ka dalībvalstu
pienākums ir paziņot savu nostāju par šādu dokumentu
atzīšanu vai neatzīšanu. Šis mehānisms nedrīkstētu liegt
dalībvalstīm jebkurā brīdī paziņot par nostājas maiņu.

(9)

Ilgtermiņā būtu jāizveido tiešsaistē pieejama datubāze,
kurā būtu visu ceļošanas dokumentu paraugi, lai robež
kontroles iestādēm un konsulāriem darbiniekiem atvieg
lotu attiecīgā ceļošanas dokumenta pārbaudi. Šī datubāze
būtu jāatjaunina atbilstīgi visām izmaiņām dalībvalsts
iepriekš sniegtā informācijā par noteikta ceļošanas doku
menta atzīšanu vai neatzīšanu.

(10)

Komisijai informatīvā nolūkā būtu jāsagatavo neizsmeļošs
saraksts ar zināmajām fantāzijas un maskētajām pasēm,
par kurām dalībvalstis tai ir paziņojušas. Uz sarakstā
iekļautajām fantāzijas un maskētajām pasēm nebūtu jāat
tiecina atzīšana vai neatzīšana. Šādām pasēm to turētājam
nebūtu jādod tiesības šķērsot ārējās robežas, un tajās
nebūtu jāielīmē vīza.

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

(2)

(3)

Pamatojoties uz 17. panta 3. punkta a) apakšpunktu
1985. gada 14. jūnija Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas
Līgumu (2), ar Lēmumu SCH/Com-ex (98) 56 (3) un
Lēmumu SCH/Com-ex (99)14 (4) ir izveidota rokasgrā
mata par ceļošanas dokumentiem, kuri to turētājam
dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt
vīzu. Minētie lēmumi būtu jāpielāgo Savienības institucio
nālajai sistēmai un tiesiskajam regulējumam.

Trešo valstu izdoto ceļošanas dokumentu saraksti būtu
sistemātiski jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka to dalībvalstu
iestāžu rīcībā, kas nodarbojas ar vīzu pieteikumu apstrādi
un robežkontroli, ir precīza informācija par trešo valstu
valstspiederīgo uzrādītajiem ceļošanas dokumentiem.
Apmaiņa ar informāciju starp dalībvalstīm par izdotajiem
ceļošanas dokumentiem un par to, vai dalībvalstis
minētos ceļošanas dokumentus atzīst, kā arī visa saraksta
pieejamība sabiedrībai, būtu jāmodernizē un jāpadara
efektīvāka.

Ceļošanas dokumentu sarakstam ir divkāršs mērķis, proti,
pirmkārt, tas ļauj robežkontroles iestādēm pārbaudīt, vai
attiecīgais ceļošanas dokuments ir atzīts par tādu, kas ļauj
šķērsot ārējās robežas, kā noteikts 5. panta 1. punkta a)
apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK)
Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš
Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē
personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu
kodekss) (5), un, otrkārt, tas ļauj konsulārajiem darbinie

(1) Eiropas Parlamenta 2011. gada 6. jūlija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl
nav publicēta) un Padomes 2011. gada 23. septembra lēmums.
(2) OV L 239, 22.9.2000., 19. lpp.
(3) OV L 239, 22.9.2000., 207. lpp.
(4) OV L 239, 22.9.2000., 298. lpp.
(5) OV L 105, 13.4.2006., 1. lpp.

(6) OV L 243, 15.9.2009., 1. lpp.
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Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus ceļošanas doku
mentu saraksta apkopošanai un atjaunināšanai, būtu
jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās piln
varas būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada
16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus prin
cipus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmanto
šanu (1).

(12)

Ceļošanas dokumentu saraksta sagatavošanai un atjauni
nāšanai būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra, ņemot
vērā, ka šīs darbības ir tikai izdoto ceļošanas dokumentu
apkopošana.

(13)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju šis lēmums papildina
Šengenas acquis noteikumus tā nolīguma nozīmē, kurš
noslēgts starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes
Republiku un Norvēģijas Karalisti par šo valstu asociē
šanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnvei
došanā (2), attiecībā uz jomu, kura minēta 1. panta A, B
un C punktā Padomes Lēmumā 1999/437/EK (1999.
gada 17. maijs) par dažiem minētā nolīguma piemēro
šanas pasākumiem (3).

(14)

Attiecībā uz Šveici šis lēmums papildina Šengenas acquis
noteikumus tā nolīguma nozīmē, kurš noslēgts starp
Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfede
rāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas
acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (4), attie
cībā uz jomu, kura minēta Lēmuma 1999/437/EK 1.
panta A, B un C punktā, tos lasot saistībā ar Padomes
Lēmuma 2008/146/EK (5) 3. pantu.
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dina Šengenas acquis, Dānija saskaņā ar minētā protokola
4. pantu sešu mēnešu laikā pēc tam, kad Padome ir
pieņēmusi šo lēmumu, izlemj, vai tā šo lēmumu trans
ponēs savos valsts tiesību aktos.

(17)

Šis lēmums papildina tos Šengenas acquis noteikumus,
kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā
ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (2000. gada
29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās
Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis notei
kumu īstenošanā (7), tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās
šā lēmuma pieņemšanā, un Apvienotajai Karalistei šis
lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(18)

Šis lēmums papildina tos Šengenas acquis noteikumus,
kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes
Lēmumu 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par
Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu
īstenošanā (8), tādēļ Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņem
šanā, Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(19)

Attiecībā uz Kipru šis lēmums ir akts, kura pamatā ir
Šengenas acquis vai kurš citādi uz to attiecas 2003.
gada Pievienošanās akta 3. panta 2. punkta nozīmē.

(20)

Šis lēmums ir akts, kura pamatā ir Šengenas acquis vai
kurš citādi uz to attiecas 2005. gada Pievienošanās akta
4. panta 2. punkta nozīmē,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.
(15)

Attiecībā uz Lihtenšteinu šis lēmums pilnveido Šengenas
acquis noteikumus tā protokola nozīmē, kas parakstīts
starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfe
derāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas
Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savie
nību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par
Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īsteno
šanā, piemērošanā un pilnveidošanā, attiecībā uz jomu,
kura minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta A, B un C
punktā, tos lasot saistībā ar Padomes Lēmuma
2011/350/ES (6) 3. pantu.

(16)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā (Nr. 22) par Dānijas
nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību
un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija
nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, tas nav tai saistošs
un nav jāpiemēro. Ņemot vērā to, ka šis lēmums papil

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

L
L
L
L
L
L

OV
OV
OV
OV
OV
OV

55, 28.2.2011., 13. lpp.
176, 10.7.1999., 36. lpp.
176, 10.7.1999., 31. lpp.
53, 27.2.2008., 52. lpp.
53, 27.2.2008., 1. lpp.
160, 18.6.2011., 19. lpp.

1. pants
Priekšmets un darbības joma
1.
Ar šo lēmumu izveido to ceļošanas dokumentu sarakstu,
kuri to turētājiem dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros
drīkst ielīmēt vīzu (turpmāk “ceļošanas dokumentu saraksts”),
un mehānismu šāda saraksta apkopošanai.

2.
Šis lēmums attiecas uz tādiem ceļošanas dokumentiem kā
valsts pase (parastā, diplomātiskā, dienesta/oficiālā vai speciālā
pase), pagaidu ceļošanas dokuments, bēgļa vai bezvalstnieka
ceļošanas dokuments, starptautisku organizāciju izdots ceļo
šanas dokuments vai laissez-passer.

3.
Šis lēmums neietekmē dalībvalstu kompetenci attiecībā uz
ceļošanas dokumentu atzīšanu.
(7) OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.
(8) OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.
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2. pants

4. pants

Ceļošanas dokumentu saraksta apkopošana

Paziņošana par sarakstā iekļauto ceļošanas dokumentu
atzīšanu vai neatzīšanu

1.
Komisija ceļošanas dokumentu sarakstu izveido ar dalīb
valstu palīdzību, balstoties uz informāciju, kas iegūta vietējā
Šengenas sadarbībā, kā minēts Regulas (EK) Nr. 810/2009 48.
panta 1. punkta c) apakšpunktā.
2.
Ceļošanas dokumentu sarakstu sagatavo saskaņā ar 8.
panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.
3. pants
Ceļošanas dokumentu saraksta struktūra
1.
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Ceļošanas dokumentu sarakstu sadala trijās daļās.

2.
Saraksta I daļā ir ceļošanas dokumenti, ko izdevušas trešās
valstis un teritoriālās vienības, kas uzskaitītas I un II pielikumā
Padomes Regulā (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 (1).
3.
Saraksta II daļā ir šādi dalībvalstu izdoti ceļošanas doku
menti, tostarp ceļošanas dokumenti, ko izdevušas Eiropas Savie
nības dalībvalstis, kuras nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un
Eiropas Savienības dalībvalstis, kas Šengenas acquis noteikumus
vēl nepiemēro pilnībā:
a) trešo valstu pilsoņiem izdoti ceļošanas dokumenti;
b) ceļošanas dokumenti, kas izdoti bēgļiem saskaņā ar Apvie
noto Nāciju Organizācijas 1951. gada 28. jūlija Konvenciju
par bēgļu statusu;
c) ceļošanas dokumenti, kas izdoti bezvalstniekiem saskaņā ar
Apvienoto Nāciju Organizācijas 1954. gada 28. septembra
Konvenciju par bezvalstnieku statusu;
d) ceļošanas dokumenti, kas izdoti personām, kurām nav
nevienas valsts pilsonības un kuras dzīvo kādā dalībvalstī;
e) ceļošanas dokumenti, ko Apvienotā Karaliste izdevusi Liel
britānijas pilsoņiem, kuri, piemērojot Savienības tiesības, nav
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valstspie
derīgie.

1.
Trīs mēnešu laikā pēc tam, kad ir paziņots ceļošanas
dokumentu saraksts, dalībvalstis paziņo Komisijai savu nostāju
attiecībā uz tajā iekļauto ceļošanas dokumentu atzīšanu vai
neatzīšanu.
2.
Ja dalībvalsts 1. punktā minētajā termiņā nepaziņo savu
nostāju, uzskata, ka attiecīgais ceļošanas dokuments ir atzīts līdz
brīdim, kad dalībvalsts paziņo par tā neatzīšanu.
3.
Dalībvalstis 8. panta 1. punktā minētajā komitejā
apmainās ar informāciju par konkrētu ceļošanas dokumentu
atzīšanas vai neatzīšanas iemesliem nolūkā panākt saskaņotu
nostāju.
4.
Dalībvalstis paziņo Komisijai par visām izmaiņām attiecībā
uz iepriekš paziņotu attiecīgā ceļošanas dokumenta atzīšanu vai
neatzīšanu.
5. pants
Jauni izdotie ceļošanas dokumenti
1.
Dalībvalstis paziņo Komisijai par jauniem ceļošanas doku
mentiem, kas minēti 3. panta 3. punkta a) līdz d) apakšpunktā.
2.
Dalībvalstis informē Komisiju par jauniem ceļošanas doku
mentiem, ko izdod trešās valstis, dalībvalstis un starptautiskās
organizācijas un kas minēti 3. panta 2. punktā, 3. panta 3.
punkta e) apakšpunktā un 3. panta 4. punktā. Komisija sadar
bībā ar dalībvalstīm cenšas iegūt jaunu ceļošanas dokumentu
paraugus, lai ar tiem dalītos.
3.
Komisija ceļošanas dokumentu sarakstu atjaunina saskaņā
ar saņemtajiem paziņojumiem un saņemto informāciju un prasa
dalībvalstīm darīt zināmu savu nostāju attiecībā uz atzīšanu vai
neatzīšanu saskaņā ar 4. pantu.
4.
Atjauninātu ceļošanas dokumentu sarakstu sagatavo
saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.
6. pants
Informācija par zināmajām fantāzijas un maskētajām pasēm

4.
Saraksta III daļā ir starptautisku organizāciju izdoti ceļo
šanas dokumenti.
5.
Parasti attiecīgā ceļošanas dokumenta iekļaušana sarakstā
attiecas uz visām vēl spēkā esošajām minētā ceļošanas doku
menta sērijām.

Komisija, pamatojoties uz informāciju, ko tā saņēmusi no dalīb
valstīm, sagatavo arī neizsmeļošu sarakstu ar zināmajām fantā
zijas un maskētajām pasēm.
7. pants
Ceļošanas dokumentu novērtēšana

6.
Ja trešā valsts neizdod konkrēta veida ceļošanas doku
mentu, tas jānorāda, ceļošanas dokumentu sarakstā ierakstot
“netiek izdots”.
(1) OV L 81, 21.3.2001., 1. lpp.

1.
Lai dalībvalstīm būtu vieglāk veikt ceļošanas dokumentu
tehnisko novērtēšanu, Komisija ar dalībvalstu ekspertu palīdzību
var paredzēt šādu ceļošanas dokumentu tehnisku analīzi, jo īpaši
ņemot vērā attiecīgos Starptautiskās Civilās aviācijas organizā
cijas standartus un ieteikumus.
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11. pants

2.
Attiecīgā gadījumā šajā saistībā var izvērtēt arī ceļošanas
dokumentu izdošanas nosacījumus un kārtību.
3.
Šā panta 1. un 2. punktā minēto novērtējumu rezultātus
dara zināmus dalībvalstīm.

4.11.2011.

Stāšanās spēkā
1.
Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publi
cēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

8. pants
Komiteju procedūra
1.
Komisijai palīdz komiteja (Ceļošanas dokumentu komi
teja). Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011
nozīmē.

2.
Šo lēmumu piemēro no dienas, kad tas stājas spēkā,
izņemot 10. pantu, ko piemēro no dienas, kad Komisija
pirmo reizi publicē ceļošanas dokumentu sarakstu.

12. pants

2.
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr.
182/2011 4. pantu.
9. pants

Adresāti
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm saskaņā ar Līgumiem.

Sarakstu publicēšana
Komisija ceļošanas dokumentu sarakstu, tostarp saskaņā ar 4.
pantu paziņoto informāciju, un 6. pantā minēto sarakstu dalīb
valstīm un sabiedrībai dara pieejamu elektroniskas publikācijas
veidā, ko pastāvīgi atjaunina.

Strasbūrā, 2011. gada 25. oktobrī

10. pants
Atcelšana
Lēmumu SCH/Com-ex (98) 56 un Lēmumu SCH/Com-ex (99)
14 atceļ.

Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs

J. BUZEK

M. DOWGIELEWICZ

