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Opinia
Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP

dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego
wizę objazdową i zmieniającego Konwencję wykonawczą do układu z Schengen oraz

rozporządzenia (WE) nr 562/2006 i (WE) nr 767/2008

COM(2014)163

przyjęta na posiedzeniu w dniu 20 maja 2014 r.

1. W opinii Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP (KSUE) Komisja Europejska
w niewystarczający sposób uzasadniła konieczność wydania przedstawionego aktu oraz
konieczność stworzenia nowego typu wiz Schengen – wiz objazdowych. W konsekwencji
Komisja Europejska w niewystarczający sposób uzasadniła zgodność tego projektu z zasadą
pomocniczości, naruszając tym samym artykuł 5 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad
proporcjonalności i pomocniczości.

2. KSUE wyraża wątpliwość co do zaproponowanej przez Komisję Europejską podstawy
prawnej wydania aktu. Zgodnie z art. 77 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
Parlament Europejski i Rada mogą wydawać jedynie akty regulujące wydawanie wiz
uprawniających do krótkiego pobytu. W ocenie KSUE pobyt na podstawie wizy objazdowej nie
może zostać uznany za pobyt krótki. Pomimo, iż posiadacz takiej wizy nie spędziłby w żadnym
państwie członkowskim więcej niż 90 dni, jego łączny pobyt w strefie Schengen może być
bardzo długi, nawet do dwóch lat.

3. W ocenie KSUE beneficjentami wizy objazdowej będzie bardzo wąska grupa obywateli
państw trzecich. Należy w związku z tym ponownie przeanalizować czy koszty stworzenia dla
nich specjalnego rodzaju wiz nie przekraczają korzyści płynących z ich wydawania.

4. Przedstawiony wniosek nie przewiduje żadnych form kontroli czy posiadacz
wizy T faktycznie realizuje jej warunki. KSUE wyraża obawę, że w takiej sytuacji przepisy te
będą mogły być nadużywane.
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