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PR_COD_1amCom 

 

 

Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 

symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 

nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 

przekreślenie zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku w sprawie 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)0163 – C7-0135/2014 – 2014/0095(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2014)0163), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 77 ust. 2 lit. a), b) i c) Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi 

(C7–0135/2014), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 

września 2014 r.1, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 

Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0079/2016), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 

Komisji oraz parlamentom narodowym. 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw -1 (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (-1) Traktat o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE) wprowadza 

rozróżnienie między określonymi w art. 77 

                                                 
1 Dz.U. C 458 z 19.12.2014, s. 36. 
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ust. 2 warunkami wjazdu do państw 

członkowskich i rozwojem wspólnej 

polityki w dziedzinie wiz 

krótkoterminowych z jednej strony, a 

określonymi w art. 79 warunkami wjazdu 

w celu legalnego pobytu w państwie 

członkowskim i wydawania w tym celu wiz 

długoterminowych oraz dokumentów 

pobytowych. Jednakże TFUE nie 

definiuje pojęcia krótkiego pobytu. 
 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  

(2) Przyjęto kilka dyrektyw sektorowych 

dotyczących warunków przyjmowania 

obywateli państw trzecich na terytorium 

państw członkowskich na okres 

przekraczający trzy miesiące. Artykuł 21 

Konwencji wykonawczej do układu z 

Schengen1 przyznaje obywatelom państw 

trzecich posiadającym ważne dokumenty 

pobytowe lub krajowe wizy 

długoterminowe wydane przez jedno z 

państw członkowskich prawo do 

swobodnego przemieszczania się w 

obrębie terytorium innych państw 

członkowskich przez okres do 90 dni w 

dowolnym 180-dniowym okresie. 

(2) Artykuł 21 Konwencji wykonawczej do 

układu z Schengen1 przyznaje obywatelom 

państw trzecich posiadającym ważne 

dokumenty pobytowe lub krajowe wizy 

długoterminowe wydane przez jedno z 

państw członkowskich prawo do 

swobodnego przemieszczania się w 

obrębie terytorium innych państw 

członkowskich przez okres do 90 dni w 

dowolnym 180-dniowym okresie. 

_________________ 
________________ 

1Konwencja Wykonawcza do układu 

z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku 

między Rządami Państw Unii 

Gospodarczej Beneluksu, Republiki 

Federalnej Niemiec oraz Republiki 

Francuskiej w sprawie stopniowego 

znoszenia kontroli na wspólnych granicach 

(Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 19). 

1Konwencja Wykonawcza do układu 

z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku 

między Rządami Państw Unii 

Gospodarczej Beneluksu, Republiki 

Federalnej Niemiec oraz Republiki 

Francuskiej w sprawie stopniowego 

znoszenia kontroli na wspólnych granicach 

(Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 19). 
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Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 
(2a) Ponadto przyjęto kilka dyrektyw 

sektorowych dotyczących warunków 

przyjmowania obywateli państw trzecich 

na terytorium państw członkowskich na 

okres przekraczający trzy miesiące. W 

związku z tym obywatele państw trzecich 

objęci dyrektywami sektorowymi są 

wykluczeni z zakresu stosowania 

niniejszego rozporządzenia. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Obywatele państw trzecich podlegający 

obowiązkowi wizowemu i z niego 

zwolnieni mogą mieć uzasadniony interes 

w odbywaniu podróży w obrębie strefy 

Schengen przez ponad 90 dni w danym 

180-dniowym okresie, nie pozostając w 

pojedynczym państwie członkowskim 

przez okres dłuższy niż 90 dni. Należy 

zatem przyjąć zasady pozwalające 

skorzystać z tej możliwości. 

(3) Obywatele państw trzecich podlegający 

obowiązkowi wizowemu i z niego 

zwolnieni mogą mieć interes zawodowy w 

odbywaniu podróży w obrębie strefy 

Schengen przez ponad 90 dni w danym 

180-dniowym okresie, nie pozostając w 

pojedynczym państwie członkowskim 

przez okres dłuższy niż 90 dni. Brak 

odpowiedniego zezwolenia prowadzi do 

utraty potencjalnych odwiedzających, 

a tym samym do strat gospodarczych dla 

państw członkowskich i Unii Europejskiej. 

Należy przyjąć zasady pozwalające 

pewnym kategoriom obywateli państw 

trzecich, którzy mogą mieć w tym interes, 

odbywać podróże w obrębie strefy 

Schengen przez ponad 90 dni w danym 

180-dniowym. 

okresie.  
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Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) W szczególności artyści występujący 

na żywo często doświadczają trudności w 

organizowaniu tras koncertowych w Unii. 

Studenci, naukowcy, osoby zawodowo 

związane z kulturą, emeryci, 

przedsiębiorcy, usługodawcy, a także 

turyści mogą również chcieć przebywać 

w strefie Schengen dłużej niż 90 dni 

w każdym 180-dniowym okresie. Brak 

odpowiedniego zezwolenia prowadzi do 

utraty potencjalnych odwiedzających, 

a tym samym do strat gospodarczych. 

(4) Artyści-wykonawcy i personel 

towarzyszący, sportowcy wyczynowi i 

personel towarzyszący oraz podróżujący 

służbowo, którzy chcą przebywać w strefie 

Schengen dłużej niż 90 dni w każdym 180-

dniowym okresie, aby wypełnić swoje 

obowiązki, i którzy nie mogą otrzymać 

przedłużenia wizy na mocy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady1a (UE) 

xxx/xxxx , są zobowiązani opuścić strefę 

Schengen na 90 dni w danym 180-

dniowym okresie, aby wjechać ponownie. 

W takich sytuacjach system Schengen nie 

zawsze jest w pełni operacyjny. 
 ___________ 

 1a Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) z dnia [...] r. 

ustanawiające Unijny kodeks wizowy 

(kodeks wizowy) (wersja przekształcona) 

(Dz.U. L, x, xxx, s. x). 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Traktat wprowadza rozróżnienie 

między warunkami wjazdu do państw 

członkowskich i rozwojem wspólnej 

polityki w dziedzinie wiz 

krótkoterminowych z jednej strony, a 

warunkami wjazdu w celu legalnego 

pobytu w państwie członkowskim i 

wydawania w tym celu wiz 

długoterminowych oraz dokumentów 

pobytowych. Jednakże nie definiuje on 

skreśla się 
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pojęcia krótkiego pobytu. 

(Poprawka formalna. Obecnie motyw 1). 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Należy ustanowić nowy rodzaj wizy 

(„wiza objazdowa”) zarówno dla obywateli 

państw trzecich objętych obowiązkiem 

wizowym, jak i z niego zwolnionych, 

którzy zamierzają przemieszczać się po 

terytorium co najmniej dwóch państw 

członkowskich przez okres dłuższy niż 90 

dni, pod warunkiem, że nie mają oni 

zamiaru przebywać dłużej niż 90 dni w 

dowolnym 180-dniowym okresie na 

terytorium tego samego państwa 

członkowskiego. Jednocześnie należy 

utrzymać zasadę 90 dni w 180-dniowym 

okresie jako ogólną linię podziału między 

krótkimi pobytami i pobytami 

długoterminowymi, ponieważ nie stwarza 

ona żadnych problemów dla przeważającej 

większości podróżnych. 

(6) Należy zatem ustanowić nowy rodzaj 

wizy („wiza objazdowa”) zarówno dla 

obywateli państw trzecich objętych 

obowiązkiem wizowym, jak i z niego 

zwolnionych, którzy w celach zawodowych 

zamierzają przemieszczać się po 

terytorium co najmniej dwóch państw 

członkowskich przez okres dłuższy niż 90 

dni, pod warunkiem, że nie przebywają 

dłużej niż 90 dni w dowolnym 180-

dniowym okresie na terytorium tego 

samego państwa członkowskiego. 

Jednocześnie należy utrzymać zasadę 90 

dni w 180-dniowym okresie jako ogólną 

linię podziału między krótkimi pobytami i 

pobytami długoterminowymi, ponieważ 

nie stwarza ona żadnych problemów dla 

przeważającej większości podróżnych. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Do wniosków o wydanie oraz 

wydawania wiz objazdowych należy 

stosować przepisy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady4 (UE) nr 

xxx/201x oraz rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady5 (WE) nr 767/2008. 

Biorąc pod uwagę różne potrzeby i 

okoliczności dotyczące obywateli państw 

trzecich ubiegających się o wizy 

objazdowe oraz z uwagi na kwestie 

(7) Do wniosków o wydanie oraz 

wydawania wiz objazdowych należy 

stosować przepisy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady4 (UE) nr 

xxx/201x oraz rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady5 (WE) nr 767/2008. 

Z powodu szczególnej sytuacji związanej z 

działalnością kategorii określonych w 

niniejszym rozporządzeniu należy 

wprowadzić szczególne przepisy dotyczące 
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gospodarcze i związane z 

bezpieczeństwem, należy jednak 

wprowadzić szczególne przepisy, między 

innymi dotyczące organów 

uczestniczących w postępowaniach, etapu 

ubiegania się o wizę, rozpatrywania 

wniosków oraz wydawania decyzji w ich 

sprawie, a także wydawania i odmowy 

wydania wiz objazdowych. 

wizy objazdowej. Przepisy te powinny mieć 

zastosowanie do organów uczestniczących 

w postępowaniach, etapu ubiegania się o 

wizę, rozpatrywania wniosków oraz 

wydawania decyzji w ich sprawie, a także 

wydawania i odmowy wydania wiz 

objazdowych.  

____________ ___________ 
4 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr xxx/201x z 

dnia [...] r. ustanawiające Unijny kodeks 

wizowy (kodeks wizowy) (wersja 

przekształcona) (Dz.U. L, x, xxx, s. x). 

4 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr xxx/201x z 

dnia [...] r. ustanawiające Unijny kodeks 

wizowy (kodeks wizowy) (wersja 

przekształcona) (Dz.U. L, x, xxx, s. x). 
5 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 

z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wizowego 

systemu informacyjnego (VIS) oraz 

wymiany danych pomiędzy państwami 

członkowskimi na temat wiz 

krótkoterminowych (rozporządzenie 

w sprawie VIS), Dz.U. L 218 z 13.8.2008, 

s. 60. 

5 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 

z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wizowego 

systemu informacyjnego (VIS) oraz 

wymiany danych pomiędzy państwami 

członkowskimi na temat wiz 

krótkoterminowych (rozporządzenie 

w sprawie VIS), Dz.U. L 218 z 13.8.2008, 

s. 60. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Obywatele państw trzecich 

wymienionych w załączniku II do 

rozporządzenia Rady (WE) nr 539/20016 

powinni korzystać z pewnych ułatwień, 

takich jak zwolnienie z obowiązku 

pobierania odcisków palców. 

skreśla się 

____________  
6 Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 

z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające 

państwa trzecie, których obywatele muszą 

posiadać wizy podczas przekraczania 

granic zewnętrznych, oraz te, których 

obywatele są zwolnieni z tego wymogu 

(Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1). 
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Uzasadnienie 

Ponieważ posiadacze wizy objazdowej będą się przemieszczać przez okres przekraczający trzy 

miesiące i mogący wynosić do roku czy nawet więcej w przypadku przedłużenia, zdaniem 

sprawozdawcy nie należy wprowadzać żadnych różnic między poszczególnymi obywatelami. 

W związku z tym pobieranie odcisków palców powinno być obowiązkowe dla wszystkich. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Aby zagwarantować pewność prawa 

należy wyjaśnić interakcje między 

pobytami na podstawie wiz 

krótkoterminowych, wiz 

długoterminowych i dokumentów 

pobytowych oraz pobytami na podstawie 

wizy objazdowej. Należy umożliwić 

łączenie pobytów na podstawie wiz 

objazdowych z poprzednimi i przyszłymi 

pobytami bezwizowymi, pobytami na 

podstawie wiz krótkoterminowych, wiz 

długoterminowych lub dokumentów 

pobytowych.  

(9) Aby zagwarantować pewność prawa, 

należy więc wyjaśnić interakcje między 

pobytami na podstawie wiz 

krótkoterminowych, krajowych wiz 

długoterminowych i dokumentów 

pobytowych oraz pobytami na podstawie 

wizy objazdowej. Należy umożliwić 

łączenie pobytów na podstawie wiz 

objazdowych z poprzednimi i przyszłymi 

pobytami bezwizowymi oraz poprzednimi 

i przyszłymi pobytami na podstawie wiz 

krótkoterminowych,  pod warunkiem że 

posiadacze wizy nie mają zamiaru 

przebywać dłużej niż 90 dni w każdym 

180-dniowym okresie na terytorium tego 

samego państwa członkowskiego. Pobyty 

na podstawie krajowej wizy 

długoterminowej lub dokumentu 

pobytowego w połączeniu z wizą 

objazdową powinny podlegać polityce 

imigracyjnej danego państwa 

członkowskiego.  
 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Należy zapewnić możliwość 

przedłużenia dozwolonego pobytu, z 

uwzględnieniem szczególnych schematów 

podróży oraz potrzeb, pod warunkiem że 

skreśla się 
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posiadacze wizy objazdowej w dalszym 

ciągu spełniają warunki wjazdu oraz 

wydawania wiz i mogą udowodnić, że 

podczas przedłużonego pobytu spełniają 

wymóg, zgodnie z którym nie będą 

przebywać przez ponad 90 dni w 

dowolnym 180-dniowym okresie na 

terytorium tego samego państwa 

członkowskiego. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Po ustanowieniu wizy objazdowej art. 

20 ust. 2 Konwencji wykonawczej do 

układu z Schengen powinien zostać 

zmieniony, gdyż nie jest zgodny z art. 77 

ust. 2 lit a) i c) Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej w związku z faktem, że 

wspólnej polityki w zakresie wiz nie 

można opierać na istnieniu lub braku 

dwustronnych umów w sprawie 

zwolnienia z obowiązku wizowego 

zawartych przez państwa członkowskie. 

Warunki dotyczące dozwolonego czasu 

trwania pobytu obywateli państw trzecich 

nie powinny zależeć od liczby i treści 

takich umów dwustronnych zawartych w 

przeszłości. 

(12) Po ustanowieniu wizy objazdowej 

oraz stopniowym wprowadzeniu systemu 

wjazdu/wyjazdu należy kontrolować 

zgodność odnośnych przepisów 

dwustronnych umów w sprawie zniesienia 

wiz z art. 77 ust. 2 lit a) i c) Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej a także 

współistnienie tych przepisów z wizą 

objazdową. Z powodu braku pewności 

prawa oraz ryzyka nielegalnej imigracji 

wynikającego z obowiązywania tych 

umów, ale także nieszczelności na 

zewnętrznych granicach Unii i wzrostu 

poziomu ryzyka dla bezpieczeństwa 

wewnętrznego państw członkowskich w 

związku z zagrożeniem terrorystycznym 

zachęca się zdecydowanie państwa 

członkowskie do oceny potencjalnych 

skutków odnośnych przepisów umów 

dwustronnych dla integralności strefy 

Schengen oraz do ich odpowiedniej 

zmiany. W związku z tym zachęca się 

umawiające się strony do jak najszybszego 

otwarcia negocjacji w celu zmiany lub 

uchylenia przepisów dotyczących 

zwolnienia z obowiązku wizowego 

zawartych w umowach dwustronnych, 

jeżeli stanowią one przeszkodę dla 

właściwego działania polityki wizowej. 
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Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Należy przewidzieć pięcioletni okres 

przejściowy, w czasie którego nastąpi 

stopniowe znoszenie wpływu 

dwustronnych umów w sprawie zwolnienia 

z obowiązku wizowego na całkowitą 

długość pobytu obywateli państw trzecich 

w strefie Schengen. 

(13) Należy przewidzieć pięcioletni okres 

przejściowy, w czasie którego nastąpi 

stopniowe znoszenie wpływu 

dwustronnych umów w sprawie zwolnienia 

z obowiązku wizowego na całkowitą 

długość pobytu obywateli państw trzecich 

w strefie Schengen. Po wygaśnięciu tego 

okresu przejściowego art. 20 ust. 2 

Konwencji wykonawczej do układu z 

Schengen powinien zostać odpowiednio 

zmieniony. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 

praw podstawowych i jest zgodne z 

zasadami uznanymi w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie ma w 

szczególności na celu zapewnienie pełnego 

poszanowania życia prywatnego i 

rodzinnego, o których mowa w art. 7, 

ochrony danych osobowych, o której 

mowa w art. 8 oraz praw dziecka, o 

których mowa w art. 24 Karty. 

(15) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 

praw podstawowych i jest zgodne z 

zasadami uznanymi w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie ma w 

szczególności na celu zapewnienie pełnego 

poszanowania ochrony danych 

osobowych, o czym jest mowa w art. 16 

TFUE, prawa do życia prywatnego i 

rodzinnego, o których mowa w art. 7 

Karty, ochrony danych osobowych, o 

której mowa w art. 8 Karty oraz praw 

dziecka, o których mowa w art. 24 Karty. 

Przy gromadzeniu i przetwarzaniu 

zgromadzonych danych państwa 

członkowskie przestrzegają również 

Konwencji Rady Europy o ochronie osób 

w związku z automatycznym 

przetwarzaniem danych osobowych. 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) Dwa lata po wejściu w życie 

niniejszego rozporządzenia Komisja 

przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie sprawozdanie oceniające 

dotyczące stosowania niniejszego 

rozporządzenia. Komisja ocenia m.in. 

możliwość rozszerzenia stosowania wiz 

objazdowych wobec nowych kategorii, 

takich jak obywatele państw trzecich 

wymienionych w załączniku II do 

rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001. 
 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 

obywateli państw trzecich, którzy nie są 

obywatelami Unii w rozumieniu art. 20 

ust. 1 traktatu, bez uszczerbku dla: 

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 

obywateli państw trzecich, którzy nie są 

obywatelami Unii w rozumieniu art. 20 

ust. 1 traktatu i którzy należą do 

następujących kategorii: artyści-

wykonawcy i personel towarzyszący, 

sportowcy wyczynowi i personel 

towarzyszący oraz podróżujący służbowo, 

a także w razie potrzeby członkowie ich 

rodzin.  

a) prawa do swobodnego przemieszczania 

się, z którego korzystają obywatele państw 

trzecich będący członkami rodzin 

obywateli Unii; 

 

b) równorzędnych praw obywateli państw 

trzecich i członków ich rodzin, którzy w 

ramach porozumień pomiędzy Unią i jej 

państwami członkowskimi a tymi 

państwami trzecimi korzystają z prawa do 

swobodnego przemieszczania się 

tożsamego z prawem przysługującym 

obywatelom Unii i członkom ich rodzin. 

 



 

RR\1091366PL.doc 15/49 PE560.876v03-00 

 PL 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 

wpływu na: 

 a) prawa do swobodnego przemieszczania 

się, z którego korzystają obywatele państw 

trzecich będący członkami rodzin 

obywateli Unii; 

 b) równorzędnych praw obywateli państw 

trzecich i członków ich rodzin, którzy w 

ramach porozumień pomiędzy Unią i jej 

państwami członkowskimi a tymi 

państwami trzecimi korzystają z prawa do 

swobodnego przemieszczania się 

tożsamego z prawem przysługującym 

obywatelom Unii i członkom ich rodzin. 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dostępu do rynku pracy oraz 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

b) dostępu do rynku pracy oraz 

prowadzenia działalności gospodarczej, a 

także korzystania z wynikających z tego 

praw. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 - ustęp 3 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) polityki społecznej; 
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Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) polityki podatkowej. 
 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) „wiza objazdowa” oznacza zezwolenie 

wydawane przez państwo członkowskie w 

celu umożliwienia planowanego pobytu na 

terytorium co najmniej dwóch państw 

członkowskich na czas dłuższy niż 90 dni 

w każdym 180-dniowym okresie, pod 

warunkiem że wnioskodawca nie zamierza 

pozostawać dłużej niż 90 dni w każdym 

180-dniowym okresie na terytorium tego 

samego państwa członkowskiego. 

2) „wiza objazdowa” oznacza zezwolenie 

wydawane przez państwo członkowskie w 

celu umożliwienia planowanego pobytu na 

terytorium co najmniej dwóch państw 

członkowskich na czas 12 miesięcy w 

każdym 15-miesięcznym okresie, pod 

warunkiem że wnioskodawca nie zamierza 

pozostawać dłużej niż 90 dni w każdym 

180-dniowym okresie na terytorium tego 

samego państwa członkowskiego. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – punkt 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a) „odnośne państwa członkowskie” 

oznaczają państwa członkowskie, na 

terytorium których osoba ubiegająca się o 

wizę objazdową zamierza pozostawać, aby 

wykonywać jeden z rodzajów działalności 

wymienionych w art. 1 ust. 2 niniejszego 

rozporządzenia;  
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Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – punkt 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b) „właściwy konsulat” oznacza konsulat 

odnośnego państwa członkowskiego 

wyznaczonego przez niniejsze 

rozporządzenie do rozpatrzenia wniosku o 

wizę pobytową i podjęcia decyzji w jej 

sprawie; 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – punkt 2 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2c) „organizator” oznacza jednostkę 

prawną zarejestrowaną w co najmniej 

jednym państwie członkowskim lub 

jednostkę prawną zarejestrowaną w 

państwie trzecim i uważaną w co najmniej 

jednym państwie członkowskim za 

uczciwą, wiarygodną i uprawnioną do 

organizowania tras koncertowych lub 

turniejów sportowych.   

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Zastosowanie mają przepisy art. 4 ust. 1, 

3, 4 i 5, art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 2 i 3 

rozporządzenia (UE) nr xxx/201x [kodeks 

wizowy (wersja przekształcona)]. 

1. Zastosowanie mają przepisy art. 4 ust. 1, 

3, 4 i 5, art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 2 i 3 

rozporządzenia (UE) nr xxx/201x [kodeks 

wizowy (wersja przekształcona)]. 

2. Na granicach zewnętrznych państw 

członkowskich nie rozpatruje się 

wniosków o wizę ani nie podejmuje się 

decyzji w ich sprawie.  

 



 

PE560.876v03-00 18/49 RR\1091366PL.doc 

PL 

3. Państwem członkowskim właściwym do 

rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy 

objazdowej i podjęcia decyzji w jego 

sprawie jest państwo członkowskie, 

którego zewnętrzną granicę osoba 

ubiegająca się o wizę zamierza 

przekroczyć w celu wjazdu na terytorium 

państw członkowskich. 

3. Państwem członkowskim właściwym do 

rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy 

objazdowej i podjęcia decyzji w jego 

sprawie jest odnośne państwo 

członkowskie, w którym osoba ubiegająca 

się o wizę zamierza przebywać najdłużej w 

celach wykonywania jednego z rodzajów 

działalności, o których mowa w art. 1 ust. 

2. Jeżeli pobyty w odnośnym państwie 

członkowskim są tej samej długości lub 

jeżeli osoba ubiegająca się o wizę nie jest 

w stanie podać szczegółów dotyczących 

dokładnego terminu pobytu w każdym 

odnośnym państwie członkowskim, 

państwem członkowskim właściwym do 

rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy 

objazdowej i podjęcia decyzji w jego 

sprawie jest odnośne państwo 

członkowskie, w którym osoba ubiegająca 

się o wizę zamierza przebywać najpierw. 

 3a. Wnioski należy przedstawiać 

właściwemu konsulatowi lub organowi 

wyznaczonemu do tego celu, a ich 

rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w 

ich sprawie może odbywać się nie na 

zewnętrznych granicach państw 

członkowskich.  

4. Wnioski obywateli państw trzecich 

wymienionych w załączniku II do 

rozporządzenia (WE) nr 539/2001, którzy 

legalnie przebywają na terytorium państwa 

członkowskiego, mogą być składane na 

terytorium tego państwa członkowskiego 

pod warunkiem, że konsulat właściwego 

państwa członkowskiego ma co najmniej 

20 dni kalendarzowych na podjęcie decyzji 

w sprawie wniosku. 

4. Wnioski obywateli państw trzecich 

wymienionych w załączniku II do 

rozporządzenia (WE) nr 539/2001, którzy 

legalnie przebywają na terytorium państwa 

członkowskiego, mogą być składane na 

terytorium tego państwa członkowskiego: 

 a) w organie wyznaczonym do tego celu, 

jeżeli to państwo jest właściwym państwem 

członkowskim;  

 b) we właściwym konsulacie w przypadku 

innego właściwego państwa 

członkowskiego. 

5. Wnioski obywateli państw trzecich, 

niezależnie od ich obywatelstwa, którzy 

posiadają ważny dokument pobytowy lub 

5. Wnioski obywateli państw trzecich, 

którzy już posiadają ważny dokument 

pobytowy lub ważną krajową wizę 
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ważną wizę długoterminową wydaną przez 

państwo członkowskie, mogą być składane 

na terytorium tego państwa 

członkowskiego na co najmniej 20 dni 

kalendarzowych przed upływem terminu 

ważności dokumentu pobytowego lub wizy 

długoterminowej. 

długoterminową wydaną przez państwo 

członkowskie pobytu, mogą być składane 

na terytorium tego państwa 

członkowskiego:  

 a) w organie wyznaczonym do tego celu, 

jeżeli to państwo jest właściwym państwem 

członkowskim;  

 b) we właściwym konsulacie w przypadku 

innego właściwego państwa 

członkowskiego. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 

4 i 5 państwem członkowskim właściwym 

do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy 

objazdowej i podjęcia decyzji w jego 

sprawie jest państwo członkowskie, do 

którego osoba ubiegająca się o wizę 

zamierza wjechać w pierwszej kolejności 

korzystając z wizy objazdowej. 

 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział IIa (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Rozdział IIa 
 Wniosek 
 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Zastosowanie mają przepisy art. 8 ust. 1, 

2, 5, 6 i 7, art. 9, art. 10 ust. 1 i 3 - 7, art. 11 

lit. b) i c), art. 12, art. 13 ust. 1 lit. a) - d), 

art. 13 ust. 5, 6 i 7, art. 14 i art. 15 

rozporządzenia (UE) nr xxx/201x [kodeks 

wizowy (wersja przekształcona)]. 

1. Zastosowanie mają przepisy art. 8 ust. 2, 

5, 6 i 7, art. 9, art. 10 ust. 1 i 3 - 7, art. 11 

lit. b) i c), art. 12, art. 13 ust. 1 lit. a) – d), 

art. 13 ust. 5, 6 i 7, art. 14 ust. 2  – 6 i art. 

15 rozporządzenia (UE) nr xxx/201x 



 

PE560.876v03-00 20/49 RR\1091366PL.doc 

PL 

[kodeks wizowy (wersja przekształcona)]. 

 1a. Wnioski można składać nie wcześniej 

niż dziewięć miesięcy i nie później niż 40 

dni przed wjazdem do odnośnego państwa 

członkowskiego, w którym osoba 

ubiegająca się o wizę zamierza przebywać 

najpierw.  

2. Formularz wniosku o wydanie wizy 

objazdowej musi być zgodny z wzorem 

zamieszczonym w załączniku I. 

2. Formularz wniosku o wydanie wizy 

objazdowej musi być zgodny z wzorem 

zamieszczonym w załączniku I. 

3. Oprócz spełnienia kryteriów 

określonych w art. 11 lit. b) i c) 

rozporządzenia (UE) nr xxx/201x [kodeks 

wizowy (wersja przekształcona)], osoby 

ubiegające się o wizę przedstawiają 

dokument podróży uznawany przez 

państwo członkowskie właściwe do 

rozpatrzenia wniosku i podjęcia decyzji w 

jego sprawie i co najmniej jednym innym 

państwie członkowskim, które zamierzają 

odwiedzić.  

3. Oprócz spełnienia kryteriów 

określonych w art. 11 lit. b) i c) 

rozporządzenia (UE) nr xxx/201x [kodeks 

wizowy (wersja przekształcona)], osoby 

ubiegające się o wizę przedstawiają 

dokument podróży uznawany przez 

wszystkie odnośne państwa członkowskie. 

4. Oprócz kategorii osób wymienionych w 

art. 12 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 

xxx/201x [kodeks wizowy (wersja 

przekształcona)], obywatele państw 

trzecich wymienionych w załączniku II do 

rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 są 

zwolnieni z obowiązku złożenia odcisków 

palców. W tych przypadkach do systemu 

VIS wpisuje się adnotację „nie dotyczy” 

zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia 

(WE) nr 767/2008.  

 

5. Oprócz dokumentów uzupełniających 

wymienionych w art. 13 ust. 1 

rozporządzenia (UE) nr xxx/201x [kodeks 

wizowy (wersja przekształcona)], osoby 

ubiegające się o wizę przedstawiają:  

5. Oprócz dokumentów uzupełniających 

wymienionych w art. 13 ust. 1 

rozporządzenia (UE) nr xxx/201x [kodeks 

wizowy (wersja przekształcona)], osoby 

ubiegające się o wizę przedstawiają:  

a) odpowiedni dowód potwierdzający, że 

zamierzają przebywać na terytorium co 

najmniej dwóch państw członkowskich 

dłużej niż 90 dni w każdym 180-dniowym 

okresie, nie pozostając na terytorium 

któregokolwiek z tych państw 

członkowskich dłużej niż 90 dni w każdym 

180-dniowym okresie; 

a) odpowiedni dowód potwierdzający, że 

zamierzają przebywać na terytorium co 

najmniej dwóch państw członkowskich 

dłużej niż 90 dni w każdym 180-dniowym 

okresie, nie pozostając na terytorium 

któregokolwiek z tych państw 

członkowskich dłużej niż 90 dni w każdym 
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180-dniowym okresie; 

b) dowód potwierdzający, że posiadają 

ubezpieczenie na wypadek choroby w 

zakresie wszystkich ryzyk zwyczajowo 

objętych ubezpieczeniem obywateli państw 

członkowskich, które zamierzają 

odwiedzić. 

b) dowód potwierdzający, że posiadają 

ubezpieczenie od wypadków i na wypadek 

choroby w zakresie wszystkich ryzyk 

zwyczajowo objętych ubezpieczeniem 

obywateli państw członkowskich, które 

zamierzają odwiedzić, łącznie z kosztami 

repatriacji, i ważne na cały okres pobytu;  

 c) stosowny dowód potwierdzający, że 

podczas pobytu będą wykonywać jeden z 

rodzajów działalności, o których mowa w 

art. 1 ust. 2, na podstawie umowy o 

zatrudnienie lub innej umowy zawartej z 

organizatorem (organizatorami) trasy lub 

wydarzenia (wydarzeń), a także – w razie 

potrzeby – zaproszenie od tego ostatniego;  
 d) wszelkie pozwolenia na pracę lub 

zezwolenia wymagane przez odnośne 

państwo (państwa) członkowskie do celów 

wykonywania działalności, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego 

rozporządzenia, i obejmujące okres pracy 

do wykonania w każdym odnośnym 

państwie członkowskim, jeżeli takie 

pozwolenia lub zezwolenia były wydane w 

momencie składania wniosku. 

6. Posiadanie wystarczających środków 

utrzymania, oraz stabilnej sytuacji 

gospodarczej wykazuje się na podstawie 

odcinków pensji lub wyciągów bankowych 

obejmujących okres 12 miesięcy 

poprzedzających datę wniosku oraz/lub 

dokumentów uzupełniających, które 

wskazują na to, że w trakcie swojego 

pobytu osoby ubiegające się o wizę będą 

mogły zgodnie z prawem skorzystać z 

wystarczających środków finansowych lub 

takie środki uzyskać. 

6. Posiadanie wystarczających środków 

utrzymania, oraz stabilnej sytuacji 

gospodarczej wykazuje się na podstawie 

odcinków pensji lub wyciągów bankowych 

obejmujących okres 12 miesięcy 

poprzedzających datę wniosku lub 

dokumentów uzupełniających, które 

wskazują na to, że w trakcie swojego 

pobytu osoby ubiegające się o wizę będą 

mogły zgodnie z prawem skorzystać z 

wystarczających środków finansowych lub 

takie środki uzyskać. Konsulaty mogą 

jednakże uznać zaświadczenie od 

organizatora lub pracodawcy za 

wystarczające do udowodnienia spełnienia 

tego warunku. 

7. Jeżeli cel wizyty wymaga zezwolenia na 

pracę w co najmniej jednym państwie 

członkowskim, wówczas ubiegając się o 

wizę objazdową wystarczy udowodnić 

7. Posiadaczom wizy objazdowej zezwala 

się na występowanie w państwie 

członkowskim, w którym legalnie 

przebywają, o zezwolenie o pracę 
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posiadanie zezwolenia na pracę w 

państwie członkowskim właściwym do 

rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy 

objazdowej i podjęcia decyzji w jego 

sprawie. Posiadaczom wizy objazdowej 

zezwala się na występowanie w państwie 

członkowskim, w którym legalnie 

przebywają, o zezwolenie o pracę 

wymagane w państwie członkowskim, 

które zamierzają oni odwiedzić w 

następnej kolejności. 

wymagane w państwie członkowskim, 

które zamierzają oni odwiedzić w 

następnej kolejności. 

8. Konsulaty mogą odstąpić od wymogu 

przedstawienia jednego lub większej liczby 

dokumentów uzupełniających, jeśli osoby 

ubiegające się o wizę pracują lub zostały 

zaproszone przez wiarygodną firmę, 

organizację lub instytucję znaną 

konsulatowi, w szczególności w 

charakterze członka kadry zarządzającej, 

badacza, studenta, artysty, osoby 

zawodowo związanej z kulturą, sportowca 

lub członka personelu posiadającego 

wiedzę specjalistyczną, doświadczenie i 

fachową wiedzę techniczną oraz jeżeli w 

konsulacie zostaną przedstawione 

odpowiednie dowody w tym względzie. 

Wymóg ten może również zostać uchylony 

w odniesieniu do członków bliskiej 

rodziny tych osób ubiegających się o wizę, 

w tym małżonka, dzieci poniżej 18 roku 

życia oraz rodziców dziecka w wieku 

poniżej 18 lat, w przypadku gdy 

zamierzają oni podróżować wspólnie. 

8. Konsulaty mogą odstąpić od wymogu 

przedstawienia jednego lub większej liczby 

dokumentów uzupełniających, jeśli: 

 a) osoba ubiegająca się o wizę pracuje dla 

znanego właściwemu konsulatowi 

organizatora lub pracodawcy bądź jest 

przez niego zaproszona i jeżeli odpowiedni 

dowód jest przedstawiony właściwemu 

konsulatowi w związku z tym; oraz 

 b) osoba ubiegająca się o wizę jest uznana 

przez właściwy konsulat za uczciwą i 

wiarygodną i jeżeli odpowiedni dowód jest 

przedstawiony właściwemu konsulatowi w 

związku z tym; 

 9. Osoba ubiegająca się o wizę uiszcza 

opłatę wizową w wysokości 100 EUR.  
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Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział IIb (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Rozdział IIb 

 Rozpatrywanie wniosku wizowego i 

podejmowanie decyzji w jego sprawie 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rozpatrywanie wniosku wizowego i 

podejmowanie decyzji w jego sprawie 

Sprawdzenie kompetencji konsulatu i 

dopuszczalność 

1. Zastosowanie mają przepisy art. 16 i 17, 

art. 18 ust. 1, 4, 5, 9, 10 i 11, art. 19 oraz 

ostatnie zdanie art. 20 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr xxx/201x [kodeks 

wizowy (wersja przekształcona)]. 

1. Zastosowanie mają przepisy art. 16 oraz 

art. 17 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 

xxx/201x [kodeks wizowy (wersja 

przekształcona)]. 

2. Oprócz sprawdzenia, o którym mowa w 

art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 

xxx/201x [kodeks wizowy (wersja 

przekształcona)] w celu oceny 

dopuszczalności wniosku właściwy 

konsulat sprawdza, czy dokument podróży 

spełnia wymogi określone w art. 5 ust. 3. 

2. Oprócz sprawdzenia, o którym mowa w 

art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 

xxx/201x [kodeks wizowy (wersja 

przekształcona)] w celu oceny 

dopuszczalności wniosku właściwy 

konsulat sprawdza, czy dokument podróży 

spełnia wymogi określone w niniejszym 

rozporządzeniu.  

3. Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy 

objazdowej obejmuje w szczególności 

dokonanie oceny tego, czy osoby 

ubiegające się o wizę posiadają 

wystarczające środki utrzymania na cały 

czas trwania planowanego pobytu, w tym 

na potrzeby zakwaterowania, chyba że 

zapewnia je zapraszająca lub goszcząca 

firma, organizacja lub instytucja.  
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4. Rozpatrzenie wniosku o wydanie 

wizy objazdowej oraz podjęcie decyzji w 

jego sprawie następuje niezależnie od 

pobytów dozwolonych na podstawie 

uprzednio wydanych wiz 

krótkoterminowych lub zniesienia wiz 

krótkoterminowych, wiz 

długoterminowych lub dokumentów 

pobytowych. 

 

5. Decyzje w sprawie wniosków podejmuje 

się w terminie 20 dni kalendarzowych od 

dnia złożenia wniosku, który jest 

dopuszczalny. W wyjątkowych 

przypadkach okres ten może zostać 

przedłużony o maksymalnie 40 dni 

kalendarzowych. 

 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 6a  

 Weryfikacja spełnienia warunków wjazdu 

oraz ocena  

 ryzyka 

 1. Zastosowanie ma art. 18 ust. 4, 5, 9. 10 

i 11 rozporządzenia (UE) nr xxx/201x 

[kodeks wizowy (wersja przekształcona)].  

 2. Rozpatrując wniosek o wizę objazdową, 

ustala się, czy osoba ubiegająca się o wizę 

spełnia warunki wjazdu określone w art. 5 

ust. 1 lit. a), c), d) i e) rozporządzenia 

(WE) nr 562/2006 , a szczególną uwagę 

poświęca się ustaleniu, czy osoba 

ubiegająca się o wizę nie stanowi 

zagrożenia pod względem nielegalnej 

imigracji lub zagrożenia dla 

bezpieczeństwa państw członkowskich 

oraz czy zamierza opuścić terytorium 

państw członkowskich przed 

wygaśnięciem wizy, o którą występuje. 

 3. Oprócz sprawdzenia, o którym mowa w 

art. 18 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 

xxx/201x [kodeks wizowy (wersja 
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przekształcona)] właściwy konsulat 

sprawdza, czy osoba ubiegająca się o wizę 

posiada ubezpieczenie od wypadków i na 

wypadek choroby spełniające wymogi 

określone w art. 5 ust. 5 lit. b) niniejszego 

rozporządzenia.  

 4. Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy 

objazdowej obejmuje zwłaszcza ocenę, czy 

osoba ubiegająca się o wizę ma 

wystarczające dowody, że nie będzie 

pozostawać dłużej niż 90 dni na 

terytorium każdego państwa 

członkowskiego, a także wystarczające 

dowody, że podczas całego pobytu będzie 

wykonywać jeden z rodzajów działalności, 

o których mowa w art. 1 ust. 2. Ocena ta 

skupia się też na dokumentach 

dowodzących, że osoba ubiegająca się o 

wizę posiada wystarczające środki 

utrzymania na cały czas trwania 

planowanego pobytu, w tym na potrzeby 

zakwaterowania, chyba że zapewnia je 

zapraszająca lub goszcząca firma, 

organizacja lub instytucja. 
 5. Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy 

objazdowej oraz podjęcie decyzji w jego 

sprawie następuje niezależnie od pobytów 

dozwolonych na podstawie uprzednio 

wydanych wiz krótkoterminowych lub 

zniesienia wiz krótkoterminowych, wiz 

długoterminowych lub dokumentów 

pobytowych. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 6b 

 Zasięganie opinii organów centralnych 

innych państw członkowskich 

 1. Zastosowanie ma art. 19 ust. 2 i 4 

rozporządzenia (UE) nr xxx/201x [kodeks 

wizowy (wersja przekształcona)]. 

 2. Właściwe państwo członkowskie może 
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wymagać, by organy centralne innych 

państw członkowskich zasięgały opinii 

jego organów centralnych przy 

rozpatrywaniu wniosków złożonych przez 

obywateli niektórych państw trzecich lub 

obywateli tych państw należących do 

szczególnych kategorii. 

 3. Właściwe państwo członkowskie 

informuje także organy centralne państw 

członkowskich, na terytorium których 

osoba ubiegająca się o wizę zamierza 

pozostawać, aby wykonywać jeden z 

rodzajów działalności wymienionych w 

art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.  

 4. Ponadto, jeżeli osoba ubiegająca się o 

wizę posiada ważną wizę krótkoterminową 

lub pozwolenie na pobyt wydane w 

państwie członkowskim innym niż 

właściwe państwo członkowskie, właściwe 

państwo członkowskie informuje organ 

centralny państwa członkowskiego, które 

wydało wizę krótkoterminową, krajową 

wizę długoterminową lub dokument 

pobytowy, że wniosek jest w trakcie 

rozpatrywania.  

 5. W momencie rozpatrywania wniosku 

właściwe państwo członkowskie informuje 

Komisję o konsultacjach z 

zainteresowanymi państwami 

członkowskimi. Taka informacja jest 

również przekazywana zainteresowanemu 

resortowi terytorialnemu w ramach 

lokalnej współpracy wynikającej z 

Schengen.  

 6. Na wniosek organów centralnych 

odnośnych państw członkowskich 

właściwe państwo członkowskie 

przekazuje im kopię ważnego dokumentu 

podróżnego, dowód posiadania 

ubezpieczenia od wypadków i na wypadek 

choroby oraz dowód, że osoba ubiegająca 

się o wizę będzie wykonywać jeden z 

rodzajów działalności, o których mowa w 

art. 1 ust. 2, na terytorium odnośnego 

państwa członkowskiego w drodze 

procedury, o której mowa w art. 16 ust. 3 

rozporządzenia (WE) nr 767/2008.     

 7. Organy centralne państw 

członkowskich, których opinia jest 
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zasięgana, udzielają ostatecznej 

odpowiedzi w przeciągu 15 dni 

kalendarzowych od zasięgnięcia opinii. 

Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, 

że nie mają podstaw do sprzeciwiania się 

wydaniu wizy. 

 8. Jeżeli organ centralny jednego z państw 

członkowskich, na terytorium których 

osoba ubiegająca się o wizę zamierza 

pozostawać, sprzeciwia się wydaniu wizy 

objazdowej, informuje o swoim 

stanowisku właściwe państwo 

członkowskie w terminie 15 dni 

kalendarzowych od daty zasięgnięcia 

opinii w drodze procedury, o której mowa 

w art. 16 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 

767/2008. Zastrzeżenie należy uzasadnić 

zgodnie z art. 6a ust. 2.  

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 c (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 6c 

 Decyzja w sprawie wniosku 

 1. Decyzje w sprawie wniosków podejmuje 

się w terminie 30 dni kalendarzowych od 

dnia złożenia wniosku, który jest 

dopuszczalny. Decyzje w sprawie 

wniosków złożonych przez osoby 

ubiegające się o wizę, których dane są 

zarejestrowane w VIS, podejmuje się w 

terminie 20 dni kalendarzowych od dnia 

złożenia wniosku, który jest dopuszczalny. 

W wyjątkowych przypadkach okres ten 

może zostać przedłużony do maksymalnie 

40 dni kalendarzowych. 

 2. Jeżeli nie wycofano wniosku, 

podejmuje się decyzję o: 

 a) wydaniu wizy objazdowej ważnej na 

terytorium państw członkowskich, które 

nie sprzeciwiły się zgodnie z art. 7;  

 b) odmowie wydania wizy objazdowej 

zgodnie z art. 7a; 
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Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział IIb (nowy)) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Rozdział IIc 

 Wydanie i odmowa wydania wizy 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Zastosowanie mają przepisy art. 21 

ust. 6, art. 24 ust. 1, 3 i 4, art. 25, art. 26 

ust. 1 i 5, art. 27 i art. 28, art. 29 ust. 1 lit. 

a) ppkt i) - iii), v) i vi) oraz lit. b) oraz 

art. 29 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 

xxx/201x [kodeks wizowy (wersja 

przekształcona)]. 

1. Zastosowanie mają przepisy art. 21 ust. 

6, art. 24 ust. 1, 3 i 4, art. 25, art. 26 ust. 1 i 

5 oraz art. 27 rozporządzenia (UE) nr 

xxx/201x [kodeks wizowy (wersja 

przekształcona)]. 

2. Wiza objazdowa umożliwia wielokrotny 

wjazd na terytorium wszystkich państw 

członkowskich, bez uszczerbku dla 

przepisów ust. 5. 

 

3. Długość dozwolonego pobytu określa 

się w oparciu o dokładne rozpatrzenie 

wniosku. Długość dozwolonego pobytu nie 

przekracza jednego roku, lecz może zostać 

przedłużona na maksymalnie kolejny rok 

zgodnie z art. 8. 

3. Całkowita długość dozwolonego pobytu 

na terytorium co najmniej dwóch 

odnośnych państw członkowskich jest 

równa okresowi ważności określonemu na 

naklejce wizy objazdowej i nie przekracza 

12 miesięcy w każdym 15-miesięcznym 

okresie. Długość pobytu w każdym 

państwie członkowskim nie może 

przekraczać 90 dni w każdym okresie 180-

dniowym. 
 3a. Zgodnie z art. 6c ust. 2 lit. a) wiza 

objazdowa jest ważna jedynie na 

terytorium odnośnych państw 

członkowskich.  

 3b. Wiza objazdowa umożliwia 
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wielokrotny wjazd na terytorium 

wszystkich odnośnych państw 

członkowskich.  

4. Okres ważności wizy objazdowej 

odpowiada długości dozwolonego pobytu. 

 

5. Jeżeli osoba ubiegająca się o wizę 

posiada dokument podróży uznawany 

przez co najmniej jedno, ale nie wszystkie 

państwa członkowskie, wiza objazdowa 

jest ważna na terytorium państw 

członkowskich uznających ten dokument 

podróży, pod warunkiem, że planowany 

pobyt na terytorium tych państw 

członkowskich jest dłuższy niż 90 dni w 

każdym 180-dniowym okresie. 

 

6. Wiza objazdowa jest wydawana na 

jednolitym formularzu dla wiz określonym 

w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1683/951, 

przy czym w nagłówku podaje się rodzaj 

wizy oznaczony literą „T”.  

6. Wiza objazdowa jest wydawana na 

jednolitym formularzu dla wiz określonym 

w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1683/951, 

przy czym w nagłówku podaje się rodzaj 

wizy oznaczony literą „T”.  

7. Oprócz powodów odmowy 

wymienionych w art. 29 ust. 1 

rozporządzenia (UE) nr xxx/201x [kodeks 

wizowy (wersja przekształcona)] odmowa 

wydania wizy następuje, jeżeli osoby 

ubiegające się o wizę nie przedstawią: 

 

a) odpowiedniego dowodu 

potwierdzającego, że zamierzają 

przebywać na terytorium co najmniej 

dwóch państw członkowskich dłużej niż 90 

dni w każdym 180-dniowym okresie, nie 

pozostając na terytorium któregokolwiek z 

tych państw członkowskich dłużej niż 90 

dni w każdym 180-dniowym okresie;  

 

b) dowodu potwierdzającego, że posiadają 

ubezpieczenie na wypadek choroby w 

zakresie wszystkich ryzyk zwyczajowo 

objętych ubezpieczeniem obywateli państw 

członkowskich, które zamierzają 

odwiedzić. 

 

8. Decyzję w sprawie odmowy oraz 

powody odmowy przedstawia się osobie 

ubiegającej się o wizę na standardowym 

formularzu określonym w załączniku II. 

 

______________ ______________ 
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 z 

dnia 29 maja 1995 r. ustanawiające 

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 z 

dnia 29 maja 1995 r. ustanawiające 
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jednolity formularz wizowy (Dz.U. L 164 z 

14.7.1995, s. 1). 

jednolity formularz wizowy (Dz.U. L 164 z 

14.7.1995, s. 1). 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 7a 

 Odmowa wydania wizy 

 1. Zastosowanie ma art. 29 ust. 1 lit. a) pkt 

i), ii), iii), v) i vi) oraz lit. b), a także art. 

29 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 

xxx/201x [kodeks wizowy (wersja 

przekształcona)]. 

 2. Oprócz powodów odmowy 

wymienionych w art. 29 ust. 1 

rozporządzenia (UE) nr xxx/201x [kodeks 

wizowy (wersja przekształcona)] odmowa 

wydania wizy następuje, jeżeli osoby 

ubiegające się o wizę nie przedstawią: 

 a) odpowiedniego dowodu 

potwierdzającego, że zamierzają 

przebywać na terytorium co najmniej 

dwóch państw członkowskich dłużej niż 90 

dni w każdym 180-dniowym okresie, nie 

pozostając na terytorium któregokolwiek z 

tych państw członkowskich dłużej niż 90 

dni w każdym 180-dniowym okresie; 

 b) odpowiedniego dowodu 

potwierdzającego, że podczas pobytu będą 

wykonywać jeden z rodzajów działalności, 

o których mowa w art. 1 ust. 2, na 

podstawie umowy o zatrudnienie lub innej 

umowy zawartej z organizatorem 

(organizatorami) trasy lub wydarzenia 

(wydarzeń), a także – w razie potrzeby – 

zaproszenie od tego ostatniego; 

 c) dowodu potwierdzającego, że posiadają 

ubezpieczenie od wypadków i na wypadek 

choroby uznawane przez odnośne państwa 

członkowskie w zakresie wszystkich ryzyk 

zwyczajowo objętych ubezpieczeniem 

obywateli państw członkowskich, które 

zamierzają odwiedzić, łącznie z kosztami 
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repatriacji, i ważne na cały okres pobytu. 

 3. Jeżeli organy centralne większości 

państw członkowskich, których opinii 

zasięgano, wyrażą uzasadnione 

zastrzeżenia co do wydania wizy 

objazdowej, zgodnie z art. 6b ust. 8, 

odmawia się wydania wizy.  

 4. Decyzję w sprawie odmowy oraz 

powody odmowy przedstawia się osobie 

ubiegającej się o wizę na standardowym 

formularzu określonym w załączniku II.  

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 8  

Zmiany dotyczące wydanej wizy  

1. Zastosowanie mają przepisy art. 30 

ust. 1, 3, 6 i 7 oraz art. 31 ust. 1-5, 7 i 8 

rozporządzenia (UE) nr xxx/201x [kodeks 

wizowy (wersja przekształcona)]. 

skreśla się 

2. Poza możliwością przedłużenia ze 

szczególnych względów, o których mowa 

w art. 30 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 

xxx/201x [kodeks wizowy (wersja 

przekształcona)], posiadacze wizy 

objazdowej mogą złożyć wniosek o jej 

przedłużenie na terytorium państw 

członkowskich nie wcześniej niż 90 dni i 

nie później niż 15 dni przed wygaśnięciem 

ich wizy objazdowej. 

 

3. Konsulat państwa członkowskiego, 

które osoby te planują odwiedzić w 

następnej kolejności jest właściwy do 

rozpatrzenia i podjęcia decyzji w sprawie 

wniosku o przedłużenie. 

 

4. Wnioskodawcy składają wniosek o 

przedłużenie przedkładając wypełniony 

formularz wniosku, określony w 

załączniku I. 

 

5. Za każdy wniosek o przedłużenie 

pobiera się opłatę w wysokości 30 EUR. 

 

6. W odniesieniu do zezwoleń na pracę w  
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stosownych przypadkach do przedłużenia 

stosuje się art. 5 ust. 7. 

7. Decyzje podejmuje się w terminie 15 

dni kalendarzowych od dnia złożenia 

wniosku o przedłużenie. 

 

8. Składając wniosek o przedłużenie, 

wnioskodawca musi udowodnić, że w 

dalszym ciągu spełnia warunki wjazdu i 

wydawania wiz oraz wymóg, zgodnie z 

którym nie może on pozostawać przez 

ponad 90 dni w dowolnym 180-dniowym 

okresie na terytorium jednego państwa 

członkowskiego. 

 

9. Podczas rozpatrywania wniosku o 

przedłużenie okresu obowiązywania wizy 

właściwy organ może w uzasadnionych 

przypadkach wezwać wnioskodawcę na 

rozmowę i zażądać dodatkowych 

dokumentów. 

 

10. Przedłużenie nie przekracza jednego 

roku, a całkowita długość dozwolonego 

pobytu, tj. długość początkowo 

dozwolonego pobytu i jego przedłużenia 

nie przekracza dwóch lat. 

 

11. Decyzję w sprawie odmowy 

przedłużenia oraz powody odmowy 

przedstawia się wnioskodawcy na 

standardowym formularzu określonym w 

załączniku II. 

 

12. Wnioskodawcom, których wniosek 

o przedłużenie został odrzucony, 

przysługuje prawo do odwołania się od 

takiej decyzji. Postępowanie odwoławcze 

jest wszczynane przeciwko państwu 

członkowskiemu, które podjęło ostateczną 

decyzję w sprawie wniosku o przedłużenie, 

zgodnie z prawem krajowym tego państwa 

członkowskiego. Państwa członkowskie 

udzielają wnioskodawcom szczegółowych 

informacji dotyczących trybu 

postępowania w przypadku odwołania, jak 

określono w załączniku II. 

 

13. Decyzję w sprawie unieważnienia lub 

cofnięcia wizy objazdowej oraz powody 

takiej decyzji przedstawia się osobie 

ubiegającej się o wizę na standardowym 

formularzu określonym w załączniku II. 
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Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Każde państwo członkowskie 

informuje Komisję o dokumentach, które 

posiadacz wizy objazdowej musi mieć, aby 

wykonywać każdy z rodzajów działalności 

wymienionych w art. 1. Komisja 

opracowuje i aktualizuje tabelę tych 

dokumentów, którą udostępnia państwom 

członkowskim. 
 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do dnia [trzy lata od daty rozpoczęcia 

stosowania niniejszego rozporządzenia] 

Komisja dokonuje oceny stosowania 

niniejszego rozporządzenia. 

[Dwa lata po wejściu w życie niniejszego 

rozporządzenia] Komisja przedstawia 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie oceniające dotyczące 
stosowania niniejszego rozporządzenia.  

 Ta ocena zawiera analizę wyników 

względem celów rozporządzenia oraz 

analizę stosowania przepisów niniejszego 

rozporządzenia. 
 Komisja ocenia zakres rozporządzenia 

oraz możliwość rozszerzenia stosowania 

na nowe kategorie, takie jak obywatele 

państw trzecich wymienionych w 

załączniku II do rozporządzenia Rady 

(WE) nr 539/2001, a także ocenia skutki 

finansowe dla państw członkowskich 

spowodowane wprowadzeniem wizy 

objazdowej, wyczerpujący aspekt 

dokumentów poświadczających oraz 

funkcjonowanie procesu zasięgania opinii 

między państwami członkowskimi. 
 Na podstawie tej oceny Komisja może 

przedstawić konieczne poprawki w celu 

zmiany wykazu kategorii objętych 
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niniejszym rozporządzeniem. 

 ________________ 

 1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 

z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające 

państwa trzecie, których obywatele muszą 

posiadać wizy podczas przekraczania 

granic zewnętrznych oraz te, których 

obywatele są zwolnieni z tego wymogu 

(Dz.U. L 081 z 21.3.2001, s. 1).”; 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Annex I – Wyłącznie do użytku służbowego 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wniosek złożono: Wniosek złożono: 

□ w konsulacie □ w konsulacie 

□ u usługodawcy zewnętrznego  

□ u pośredniczącego podmiotu 

komercyjnego 

 

□ w organach właściwych w sprawach 

przedłużenia 

□ Nazwa:  

□ Inne □ Inne 

Wniosek przyjęty przez: Wniosek przyjęty przez: 

Przedłożone dokumenty: Przedłożone dokumenty: 

□ dokument podróży □ dokument podróży 

 □ zaświadczenie od organizatora 
□ środki utrzymania □ środki utrzymania 

□ zaproszenie  

 □ ubezpieczenie od wypadku i na wypadek 

choroby 
□ środek transportu □ środek transportu 

□ umowa o pracę □ umowa o pracę 

Środki utrzymania Środki utrzymania 

 □ pozwolenie na pracę wydane przez 

państwo (państwa) członkowskie 
  

□ inne: □ inne: 

Decyzja: Decyzja: 

□ odmowa wydania wizy □ odmowa wydania wizy 

□ wiza przyznana □ wiza przyznana 

 wiza przyznana z wyłączeniem państwa 

członkowskiego (państw członkowskich): 

(wykaz) 

□ odmowa przedłużenia  

□ przedłużenie  
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Termin ważności: Termin ważności: 

Od dnia: Od dnia: 

Do dnia: Do dnia: 

Liczba dni: Liczba dni: 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

21. Główny(-e) cel(-e) podróży: 21. Główny(-e) cel(-e) podróży: 

□ turystyka   

□ sprawy służbowe  □ sprawy służbowe  

□ praca  □ praca  

□ prace badawcze □   

□ nauka □   

inny (proszę określić) □ inny (proszę określić): 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej wiza objazdowa jest rodzajem wizy, który 

umożliwia jej posiadaczowi przemieszczanie się w strefie Schengen przez ponad 90 dni w 

180-dniowym okresie, pod warunkiem że nie będzie przebywać dłużej niż przez 90 dni w 

jednym państwie członkowskim. Jest ważna przez rok i można ją przedłużyć o dodatkowy 

rok. 

 

Wiza objazdowa jest nowym tworem i nie ma znanego równoważnika. Nie istnieje bowiem 

wiza wydawana na okres przekraczający trzy miesiące i umożliwiająca swobodne 

przemieszczanie się jej posiadacza w kilku państwach, w tym przypadku 26 państwach 

członkowskich, bez konkretnego powodu. 

 

Ta inicjatywa Komisji Europejskiej jest odpowiedzią na problemy zgłaszane przez niektóre 

sektory zawodowe, które w ramach swojej działalności borykają się z przeszkodami 

administracyjnymi i logistycznymi przy organizowaniu przejazdów w strefie Schengen. 

 

W trakcie rozmaitych wymian opinii Komisja Europejska twierdziła, że wprowadzenie wizy 

objazdowej stanowiłoby znakomitą dźwignię wzrostu dzięki dochodom od 500 mln do 

miliarda euro rocznie.  

 

Pomimo wielokrotnie ponawianych wniosków sprawozdawcy Komisja Europejska nie była w 

stanie szczegółowo przedstawić ani udowodnić tej oceny.  

 

Dlatego też sprawozdawca – uznając celowość rozwiązania problemów napotykanych przez 

niektóre kategorie zawodowe – jest przekonany, że wprowadzenie wizy objazdowej, 

niemającej dotychczas precedensu, musi odbywać się ostrożnie i stopniowo.  

 

Brak wiarygodnych danych, odniesień i wcześniejszych doświadczeń umacnia w 

sprawozdawcy przekonanie, że ten nowy rodzaj wizy odniesie sukces tylko wtedy, gdy będzie 

ściśle uregulowany w pierwszych latach wdrażania, a następnie oceniony po kilku pierwszych 

latach funkcjonowania. 

 

Celem sprawozdawcy jest więc umożliwienie wprowadzenia wizy, która byłaby z jednej 

strony odpowiedzią na troski sektorów zawodowych, których w największym stopniu dotyczy 

przemieszczanie się w strefie Schengen przez okres przekraczający trzy miesiące, a z drugiej 

strony opierałaby się na uregulowaniach wystarczająco stabilnych i pewnych, aby sprzyjać jej 

wydawaniu. 

 

Aby polepszyć czytelność wniosku, sprawozdawca postanowił przeorganizować wniosek 

Komisji, wprowadzając m.in. artykuły na wzór kodeksu wizowego. 

 

1. Wyjaśnienie zakresu stosowania 

 

Komisja Europejska w zakresie stosowania wniosku nie określa kategorii osób, których ma 

dotyczyć wiza objazdowa. W motywie 4 wymienia się jednak artystów biorących udział w 

spektaklach, studentów, naukowców, osoby zawodowo związane z kulturą, emerytów, 

przedsiębiorców, usługodawców i turystów.  
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Ponadto na podstawie analizy wpływu towarzyszącej przeglądowi kodeksu wizowego, ale 

niedotyczącej konkretnie wizy objazdowej, Komisja Europejska uważa, że wiza objazdowa 

będzie skierowana do bardzo ograniczonej liczby obywateli państw trzecich: od 60 000 do 

120 000 osób.  

 

Kiedy nie ma konkretnie określonych kategorii, każdy obywatel państwa trzeciego może 

uzyskać wizę objazdową, o ile spełnia pewną liczbę kryteriów związanych z zasobami 

ekonomicznymi i finansowymi. Dlatego też trudno jest przyjąć prawdziwość liczb posiadaczy 

tej wizy przedstawianych przez Komisję.  

 

Jeśli chodzi o turystów, zdaniem sprawozdawcy brak powodu oraz niemożność 

przedstawienia konkretnych i niepodważalnych dokumentów dotyczących planowanych tras 

mogłyby spowodować niepewność w służbach konsularnych.  

 

W konsekwencji wydawanie wiz objazdowych zostałoby ograniczone. Sprawozdawca uważa 

zatem, że wydawanie wiz objazdowych turystom nie jest dobrym pomysłem. 

 

Poza tym obowiązują już dyrektywy sektorowe obejmujące naukowców i studentów. Dla 

sprawozdawcy najważniejsze jest, aby ustawodawca nie tworzył powtarzających się 

uregulowań albo zamieszania zarówno dla osób ubiegających się o wizę, jak i służb 

konsularnych. Dlatego jego zdaniem naukowcy i studenci nie powinni być objęci zakresem 

stosowania wizy objazdowej. 

 

Z uwagi na niepowtarzalny i niespotykany charakter wizy objazdowej zdaniem 

sprawozdawcy powinna ona służyć ułatwianiu przemieszczania się profesjonalistów, którzy 

mają uzasadniony powód, żeby podróżować przez przeszło trzy miesiące w strefie Schengen, 

i którzy mogą to udowodnić.  

 

W związku z tym proponuje, aby wiza ta obejmowała artystów i wyczynowych sportowców 

oraz personel im towarzyszący, jeżeli wyraźnie udowodnili oni przeszkody administracyjne i 

logistyczne związane z organizacją przekraczającej trzy miesiące trasy koncertowej lub 

turnieju w kilku państwach członkowskich strefy Schengen. W zakres stosowania należy 

także włączyć osoby podróżujące służbowo, które napotykają takie same trudności, jak 

artyści wykonawcy czy wyczynowi sportowcy podczas podróży służbowych. 

 

2. Zaostrzenie warunków i procedur wydawania wizy objazdowej  

 

Zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach państw członkowskich utrudnia wychwycenie 

podróżnego i nadzór nad nim. Sprawozdawca jest przekonany, że gwarancje bezpieczeństwa 

muszą być spełnione przed wydaniem wizy objazdowej, aby zmniejszyć ryzyko oszustw, 

nadużyć czy nielegalnej imigracji. 

 

Sprawozdawca proponuje zatem poniższe zmiany: 

 

a) W przedmiocie określenia właściwego organu 
 

Właściwym państwem członkowskim będzie to państwo, w którym osoba ubiegająca się o 

wizę będzie najdłużej wykonywać swoją działalność zawodową.  



 

PE560.876v03-00 38/49 RR\1091366PL.doc 

PL 

 

Tylko jeżeli pobyty w kilku państwach członkowskich są tej samej długości lub jeżeli nie 

można podać szczegółów dotyczących dokładnego terminu pobytu w każdym państwie 

członkowskim, właściwym organem jest państwo pierwszego wjazdu.  

 

b) W przedmiocie zasięgania opinii odnośnych państw członkowskich 
 

Aby sprzyjać wydawaniu wizy objazdowej i zapewnić dynamikę tego procesu, zdaniem 

sprawozdawcy ścisła współpraca państw członkowskich to warunek sine qua non sukcesu 

tego nowego instrumentu. 

 

Dlatego też proponuje on wzmocnienie fazy konsultacji prowadzonych przez państwa 

członkowskie, do których osoba ubiegająca się o wizę ma zamiar się udać, aby nie było 

żadnych wątpliwości przed wydaniem wizy.  

 

Fazę tę przedłużono do 15 dni, żeby zostawić państwom członkowskim wystarczający czas na 

zbadanie dokumentów poświadczających i wyrażenie – w razie konieczności – zastrzeżeń, 

jeżeli istnieje ryzyko nielegalnej imigracji lub zagrożenie dla bezpieczeństwa, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (kodeks graniczny Schengen). 

 

c) W przedmiocie procedury składania wniosku 
 

Po uważnym przeanalizowaniu wykazu dokumentów poświadczających przedstawionego 

przez Komisją Europejską sprawozdawca jest zdania, że ma on słabe strony, ponieważ 

niektóre z wymaganych dokumentów można łatwo sfałszować czy też są one niemożliwe do 

wykorzystania, jak np. rezerwacja hotelu. 

 

Dlatego też zamieszczono bardziej wyczerpujący wykaz. Obejmuje on zezwolenie na pracę 

jednego z odnośnych państw członkowskich, kiedy jest to wymagane, ubezpieczenie na od 

wypadku i wypadek choroby uznawane przez odnośne państwa członkowskie, a zwłaszcza 

umowy o zatrudnienie i zaświadczenie od organizatora trasy koncertowej lub sezonu 

sportowego zawierające cel, rodzaj działalności, trasę, czas trwania trasy koncertowej lub 

sezonu sportowego oraz zatrudnienie osoby ubiegającej się o wizę. 

 

Organizowanie tras koncertowych czy sezonów sportowych nie jest owocem przypadku, lecz 

długich przygotowań, które mogły się rozpocząć w poprzednim roku. Z tego powodu 

sprawozdawca ocenia, że organizatorzy będą w stanie przedstawić zaświadczenie i 

dokumenty niezbędne osobie ubiegającej się o wizę do złożenia wniosku w terminie od 

dziewięciu do 40 dni przed wjazdem do pierwszego kraju. 

 

Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie fazy rozpatrywania wniosku i zasięgania opinii innych 

państw członkowskich, termin na rozpatrzenie wynosi 30 dni, a w wyjątkowych przypadkach 

40 dni.  

 

3. Odstąpienie od możliwości przedłużenia ważności wizy objazdowej 
Komisja proponuje przedłużanie wizy objazdowej o dodatkowy rok, co umożliwiłoby 

posiadaczowi wizy przebywanie przez dwa kolejne lata w strefie Schengen. Bez obowiązku 

opuszczenia terytorium państw członkowskich między dwoma wizami objazdowymi staje się 

nawet możliwe przebywanie przez o wiele więcej lat w strefie Schengen. 
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Sprawozdawca uważa możliwość pozostania przez cały rok w strefie Schengen za już dużą 

zmianę w obecnej polityce wizowej. Uważa też, że posiadacz wizy powinien opuścić strefę 

Schengen na trzy miesiące, zanim wjedzie kolejny raz. W związku z tym proponuje on 

ograniczenie ważności wizy objazdowej do dwunastu miesięcy w 15-miesięcznym okresie. 

 

4. Połączenie z krajową polityką w zakresie wiz i imigracji 

 

Łączenie pobytów na podstawie krajowej wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego 

w połączeniu z wizą objazdową powinno podlegać polityce imigracyjnej danego państwa 

członkowskiego. W związku z tym w niniejszym rozporządzeniu nie powinno się zajmować 

decyzjami dotyczącymi praw wynikających z krajowej wizy długoterminowej lub dokumentu 

pobytowego. 

 

Sprawozdawca uważa jednak, że ważne jest, aby państwo członkowskie właściwe do 

rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy i podjęcia decyzji w jego sprawie informowało organ 

centralny państwa członkowskiego, które wydało krajową wizę długoterminową lub 

dokument pobytowy, aby uniknąć nadużyć lub jakiegokolwiek wykorzystywania 

niezgodnego z prawem. 
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16.10.2015 

OPINIA KOMISJI TRANSPORTU I TURYSTYKI 

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

w sprawie wniosku w sprawie 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)0163 – C7-0135/2014 – 2014/0095(COD)) 

Sprawozdawca: István Ujhelyi 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Wniosek Komisji wprowadza nowy rodzaj wizy („wiza objazdowa”) – ważnej maksymalnie 

przez 1 rok (z możliwością przedłużenia terminu jej obowiązywania o maksymalnie 2 lata) – 

zarówno dla obywateli państw trzecich objętych obowiązkiem wizowym, jak i z niego 

zwolnionych, którzy zamierzają przemieszczać się po terytorium co najmniej dwóch państw 

członkowskich przez okres dłuższy niż 90 dni, pod warunkiem że osoba ubiegająca się o wizę 

nie ma zamiaru przebywać dłużej niż 90 dni w dowolnym 180-dniowym okresie na 

terytorium tego samego państwa członkowskiego.  

W szczególności artyści występujący na żywo często doświadczają trudności w 

organizowaniu tras koncertowych w Unii. Studenci, naukowcy, osoby zawodowo związane z 

kulturą, emeryci, przedsiębiorcy, usługodawcy, a także turyści mogą również chcieć 

przebywać w strefie Schengen dłużej niż 90 dni w każdym 180-dniowym okresie. Nie istnieją 

jednak wizy „Schengen” lub inne zezwolenia na szczeblu UE umożliwiające pobyt w strefie 

Schengen dłuższy niż trzy miesiące osobom legalnie podróżującym. Brak odpowiedniego 

zezwolenia prowadzi do utraty potencjalnych odwiedzających, a tym samym do strat 

gospodarczych.  

Luka legislacyjna między dorobkiem Schengen a unijnymi i krajowymi przepisami 

imigracyjnymi oznacza, że tacy podróżni powinni co do zasady opuścić strefę Schengen w 

ostatnim dniu pobytu trwającego 90 kolejnych dni oraz czekać przez 90 dni poza terytorium 

państw członkowskich, zanim będą oni mogli wrócić i korzystać z kolejnego okresu 

legalnego pobytu. Taka sytuacja nie może być uzasadniona obawami państw członkowskich 

dotyczącymi bezpieczeństwa, nie służy ona też ich interesom ekonomicznym, kulturalnym i 

edukacyjnym. 

Wpływ wprowadzenia zezwolenia umożliwiającego obywatelom państw trzecich pobyt w 

strefie Schengen przez ponad 90 dni w dowolnym 180-dniowym okresie został uwzględniony 
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w ocenie skutków towarzyszącej wnioskowi zmieniającemu kodeks wizowy. 

Zgodnie z badaniem wspierającym ocenę skutków liczba potencjalnych beneficjentów nowej 

wizy objazdowej może wahać się między 60 000 a 120 000. Tacy podróżni są uznawani za 

osoby dokonujące dużych wydatków, a zatem z dużym prawdopodobieństwem mogą oni 

wygenerować znaczne dochody, stymulując tym samym działalność gospodarczą w UE, 

zwłaszcza dlatego, że przebywają w strefie Schengen przez dłuższy czas. Szacowana wartość 

wpływu na gospodarkę wynosi od 500 mln EUR do 1 mld rocznie.  

Potrzeba większej ilości danych statystycznych i szerszego kontekstu, aby ocenić dokładny 

wpływ gospodarczy i finansowy nowej wizy objazdowej. Nowa ocena skutków 

spowodowałaby jednak ogromne opóźnienia w przyjęciu całego pakietu wizowego. Należy 

podkreślić, że szacowane wartości przedstawiane przez Komisję są w każdym razie znaczące. 

Europa nie powinna odrzucać możliwości przyjęcia dodatkowo 120 000 odwiedzających w 

strefie Schengen, którzy mogą wygenerować dla gospodarki 1 mld EUR.  

W trakcie dyskusji nad wnioskiem Komisji pojawiły się pewne krytyczne uwagi dotyczące 

przede wszystkim: stosunkowo ograniczonej liczby osób, które mogą potencjalnie skorzystać 

z wizy objazdowej, ograniczonego potencjału państw członkowskich, by dopilnować, że 

posiadacze wizy objazdowej nie będą przebywali na terytorium państw członkowskich dłużej 

niż 90 dni, a także posiadania przez osoby ubiegające się o wizę wystarczających środków na 

pokrycie kosztów utrzymania. 

Należy odnotować, że osoby ubiegające się o wizę objazdową musiałyby przejść przez 

znacznie trudniejszą procedurę aplikacyjną. Gdyby osoba ubiegająca się o wizę nie robiła 

tego w dobrej wierze, taka osoba nie ubiegałaby się o wizę objazdową. Podróżni musieliby 

przedłożyć różnego rodzaju dokumenty, takie jak: zaświadczenie o ubezpieczeniu 

zdrowotnym; zaświadczenie, że nie zamierzają przekroczyć dozwolonego przedziału 

czasowego przeznaczonego na pobyt; paski wynagrodzenia lub wyciągi bankowe za okres 12 

miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wizę. 

W odniesieniu do potencjalnego obciążenia konsulatów należy odnotować, że koszt 

administracyjny rozpatrywania wniosków o wizę nowego rodzaju nie byłby znaczny, biorąc 

pod uwagę względnie ograniczoną oczekiwaną liczbę wniosków oraz opłaty, które mają 

zostać z tego tytułu pobrane.  

W związku z powyższym sprawozdawca popiera wprowadzenie wizy objazdowej i zwraca 

uwagę na: stałe monitorowanie i ocenę wdrażania wizy objazdowej oraz zapewnienie 

odpowiednich danych dotyczących liczby osób ubiegających się o wizę, ściślejszą współpracę 

między Komisją, konsulatami i zainteresowanymi stronami, a także potencjalną integrację 

przepisów dotyczących wizy objazdowej z kodeksem wizowym. 

POPRAWKI 

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 

pod uwagę następujących poprawek: 
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Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Obywatele państw trzecich podlegający 

obowiązkowi wizowemu i z niego 

zwolnieni mogą mieć uzasadniony interes 

w odbywaniu podróży w obrębie strefy 

Schengen przez ponad 90 dni w danym 

180-dniowym okresie, nie pozostając w 

pojedynczym państwie członkowskim 

przez okres dłuższy niż 90 dni. Należy 

zatem przyjąć zasady pozwalające 

skorzystać z tej możliwości. 

(3) Obywatele państw trzecich podlegający 

obowiązkowi wizowemu i z niego 

zwolnieni mogą mieć uzasadniony interes 

w odbywaniu podróży w obrębie strefy 

Schengen przez ponad 90 dni w danym 

180-dniowym okresie, nie pozostając w 

pojedynczym państwie członkowskim 

przez okres dłuższy niż 90 dni. Należy 

zatem przyjąć zasady pozwalające 

skorzystać z tej możliwości lub ułatwiające 

odnowienie uprzednio wydanej wizy dla 

osób, które nadal spełniają minimalne 

kryteria wjazdu. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Jest niezmiernie ważne, by Komisja 

opracowała jednolitą stronę internetową 

umożliwiającą wnioskodawcom składanie 

online wniosków o wydanie wizy 

objazdowej w celu ułatwienia 

wnioskodawcom procedury i zachęcenia 

większej liczby osób do odwiedzenia strefy 

Schengen. 

Uzasadnienie 

Kraje takie jak USA, Kanada i Indie stworzyły już systemy składania wniosków wizowych 

online, aby ułatwić procedurę wnioskodawcom i przyciągnąć większą liczbę odwiedzających. 

Istotne jest, aby Komisja rozpoczęła prace nad jednolitą unijną stroną internetową, na której 

osoby ubiegające się o wizę będą mogły składać wnioski o wizę drogą elektroniczną. To 

ograniczy w dużej mierze biurokrację i obciążenia spoczywające na konsulatach i właściwych 

organach. 
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Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwem członkowskim właściwym do 

rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy 

objazdowej i podjęcia decyzji w jego 

sprawie jest państwo członkowskie, 

którego zewnętrzną granicę osoba 

ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć 

w celu wjazdu na terytorium państw 

członkowskich. 

3. Państwem członkowskim właściwym do 

rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy 

objazdowej i podjęcia decyzji w jego 

sprawie jest państwo członkowskie, do 

którego osoba ubiegająca się o wizę udaje 

się w pierwszej kolejności. 

Uzasadnienie 

Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy objazdowej i 

podjęcia decyzji w jego sprawie powinno być państwo, w którym osoba ubiegająca się o wizę 

zamierza przebywać w pierwszej kolejności nie dłużej niż 90 dni w każdym okresie 180 dni. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 

4 i 5 państwem członkowskim właściwym 

do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy 

objazdowej i podjęcia decyzji w jego 

sprawie jest państwo członkowskie, do 

którego osoba ubiegająca się o wizę 

zamierza wjechać w pierwszej kolejności 

korzystając z wizy objazdowej. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 

4 i 5, państwem członkowskim właściwym 

do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy 

objazdowej i podjęcia decyzji w jego 

sprawie jest państwo członkowskie, do 

którego osoba ubiegająca się o wizę udaje 

się w pierwszej kolejności, korzystając z 

wizy objazdowej. 

Uzasadnienie 

Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy objazdowej i 

podjęcia decyzji w jego sprawie powinno być państwo, w którym osoba ubiegająca się o wizę 

zamierza przebywać w pierwszej kolejności nie dłużej niż 90 dni w każdym okresie 180 dni. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 5 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dowodu potwierdzającego, że posiadają 

ubezpieczenie na wypadek choroby w 

zakresie wszystkich ryzyk zwyczajowo 

objętych ubezpieczeniem obywateli państw 

członkowskich, które zamierzają 

odwiedzić. 

b) dowodu, że posiadają ubezpieczenie na 

wypadek choroby w zakresie wszystkich 

ryzyk zwyczajowo objętych 

ubezpieczeniem obywateli państw 

członkowskich, które zamierzają 

odwiedzić, oraz w celu pokrycia 

wszystkich wydatków, jakie mogłyby 

wystąpić w związku z koniecznością 

powrotu z powodów medycznych, potrzebą 

pilnej pomocy medycznej, nagłym 

leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią. 

Uzasadnienie 

Ze względu na długość pobytu osoby składające wniosek o wizę objazdową nie powinny 

stanowić obciążenia dla służby zdrowia państw członkowskich. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Konsulaty mogą odstąpić od wymogu 

przedstawienia jednego lub większej liczby 

dokumentów uzupełniających, jeśli osoby 

ubiegające się o wizę pracują lub zostały 

zaproszone przez wiarygodną firmę, 

organizację lub instytucję znaną 

konsulatowi, w szczególności w 

charakterze członka kadry zarządzającej, 

badacza, studenta, artysty, osoby 

zawodowo związanej z kulturą, sportowca 

lub członka personelu posiadającego 

wiedzę specjalistyczną, doświadczenie i 

fachową wiedzę techniczną oraz jeżeli w 

konsulacie zostaną przedstawione 

odpowiednie dowody w tym względzie. 

Wymóg ten może również zostać uchylony 

w odniesieniu do członków bliskiej rodziny 

tych osób ubiegających się o wizę, w tym 

małżonka, dzieci poniżej 18 roku życia 

oraz rodziców dziecka w wieku poniżej 18 

lat, w przypadku gdy zamierzają oni 

podróżować wspólnie. 

8. Konsulaty mogą odstąpić od wymogu 

przedstawienia jednego lub większej liczby 

dokumentów uzupełniających, jeśli osoby 

ubiegające się o wizę pracują dla 

wiarygodnej firmy, organizacji lub 

instytucji lub otrzymały od takiej firmy, 

organizacji lub instytucji zaproszenie, a 

także, jeżeli zostały zaproszone w 

charakterze badacza, studenta, artysty, 

osoby zawodowo związanej z kulturą, 

sportowca lub członka personelu 

posiadającego wiedzę specjalistyczną, 

doświadczenie i fachową wiedzę 

techniczną oraz jeżeli w konsulacie zostaną 

przedstawione odpowiednie dowody w tym 

względzie, takie jak ważna umowa o pracę 

lub szczegółowe zaproszenie. Wymóg ten 

może również zostać uchylony w 

odniesieniu do członków bliskiej rodziny 

tych osób ubiegających się o wizę, w tym 

małżonka, dzieci poniżej 18 roku życia 

oraz rodziców dziecka w wieku poniżej 18 
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lat, w przypadku gdy zamierzają oni 

podróżować wspólnie. 

Uzasadnienie 

Określenie „znaną konsulatowi” może prowadzić do błędnej interpretacji i może stawiać 

organizacje (mniejszych) państw członkowskich w niekorzystnej sytuacji w przypadku, gdy 

wizy będą obsługiwane przez służby konsularne innego państwa członkowskiego, które może 

nie posiadać ogólnej wiedzy na temat organizacji w innym państwie członkowskim. Podobnie 

jak w przypadku innego dorobku prawnego UE (dyrektywa w sprawie niebieskiej karty / 

dyrektywa w sprawie pracowników sezonowych), aby uzyskać wizę objazdową, należałoby 

przedstawić ważną umowę o pracę służącą za właściwy dowód potwierdzający, że ubiegający 

się o wizę posiada wystarczające środki na pokrycie kosztów utrzymania. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Decyzje w sprawie wniosków podejmuje 

się w terminie 20 dni kalendarzowych od 

dnia złożenia wniosku, który jest 

dopuszczalny. W wyjątkowych 

przypadkach okres ten może zostać 

przedłużony o maksymalnie 40 dni 

kalendarzowych. 

5. Decyzje w sprawie wniosków podejmuje 

się w terminie 20 dni kalendarzowych od 

dnia złożenia wniosku, który jest 

dopuszczalny. W wyjątkowych i należycie 

uzasadnionych przypadkach, a także z 

zastrzeżeniem poinformowania 

wnioskodawcy okres ten może zostać 

przedłużony do maksymalnie 40 dni 

kalendarzowych. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Podczas rozpatrywania wniosku o 

przedłużenie okresu obowiązywania wizy 

właściwy organ może w uzasadnionych 

przypadkach wezwać wnioskodawcę na 

rozmowę i zażądać dodatkowych 

dokumentów. 

9. Podczas rozpatrywania wniosku o 

przedłużenie okresu obowiązywania wizy 

właściwy organ może w uzasadnionych 

przypadkach – w terminie 10 dni 

kalendarzowych od daty złożenia wniosku 
– wezwać wnioskodawcę na rozmowę i 

zażądać dodatkowych dokumentów. 
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Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

12. Wnioskodawcom, których wniosek 

o przedłużenie został odrzucony, 

przysługuje prawo do odwołania się od 

takiej decyzji. Postępowanie odwoławcze 

jest wszczynane przeciwko państwu 

członkowskiemu, które podjęło ostateczną 

decyzję w sprawie wniosku o przedłużenie, 

zgodnie z prawem krajowym tego państwa 

członkowskiego. Państwa członkowskie 

udzielają wnioskodawcom szczegółowych 

informacji dotyczących trybu 

postępowania w przypadku odwołania, jak 

określono w załączniku II. 

12. Wnioskodawcom, których wniosek o 

przedłużenie został odrzucony, przysługuje 

prawo do odwołania się od takiej decyzji w 

terminie 15 dni kalendarzowych. 

Postępowanie odwoławcze jest 

wszczynane przeciwko państwu 

członkowskiemu, które podjęło ostateczną 

decyzję w sprawie wniosku o przedłużenie. 

Państwa członkowskie udzielają 

wnioskodawcom szczegółowych 

informacji dotyczących trybu 

postępowania w przypadku odwołania, jak 

określono w załączniku II. 
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