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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

25.1.2017 A8-0260/1 

Módosítás  1 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0260/2016 

Mariya Gabriel 

A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes 

harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása: Grúzia 

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

– 

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI* 

a Bizottság javaslatához 

--------------------------------------------------------- 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) .../... RENDELETE 

(...) 

a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól 

mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 

539/2001/EK rendelet módosításáról (Grúzia) 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) 

bekezdésének a) pontjára, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

                                                 
* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel 

mutatja. 
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a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, 

rendes jogalkotási eljárás keretében1, 

                                                 
1 Az Európai Parlament …-i álláspontja [(HL…)/(a Hivatalos Lapban még nem tették közzé)] 

és a Tanács …-i határozata. 



 

AM\1115505HU.docx 3/9 PE598.430v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

mivel: 

(1) Az 539/2001/EK tanácsi rendelet1 felsorolja a tagállamok külső határainak 

átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes 

harmadik országbeli állampolgárok országait. A harmadik országokról készített, az I. 

és II. mellékletben szereplő listák összetételének összhangban kell lennie és 

maradnia az 539/2001/EK rendeletben meghatározott kritériumokkal. Azon 

harmadik országokat, amelyek tekintetében e kritériumok terén megváltozott a 

helyzet, ennek megfelelően át kell sorolni az egyik mellékletből a másikba. 

(2) Megállapítást nyert, hogy Grúzia eleget tesz a grúz kormány számára 2013 

februárjában előterjesztett vízumliberalizációs cselekvési tervben meghatározott 

valamennyi kritériumnak, és ezért az állampolgárainak a tagállamok területére való 

vízummentes utazásához szükséges valamennyi követelményt teljesíti. A Bizottság 

az 539/2001/EK rendeletben meghatározott vonatkozó mechanizmussal 

összhangban megfelelő módon ellenőrizni fogja, hogy Grúzia továbbra is teljesíti-e 

az említett kritériumokat – főként a szervezett bűnözés elleni küzdelmet illetően. 

                                                 
1 A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok átlépésekor 

vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli 

állampolgárok országainak felsorolásáról (HL L 81., 2001.3.21., 1. o.). 
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(3) Ennek megfelelően a Grúziára vonatkozó hivatkozást át kell sorolni az 539/2001/EK 

rendelet I. mellékletéből a rendelet II. mellékletébe. Az említett vízummentességet 

kizárólag a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabványaival 

összhangban Grúzia által kiállított biometrikus útlevéllel rendelkező személyekre 

kell alkalmazni. 

(4) Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését 

képezi, amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a 2000/365/EK tanácsi 

határozattal1 összhangban nem vesz részt. Ennél fogva az Egyesült Királyság nem 

vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem 

alkalmazandó. 

                                                 
1 A Tanács 2000/365/EK határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország 

Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való 

részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131., 2000.6.1., 43. o.). 
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(5) Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését 

képezi, amelyek alkalmazásában Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal1 

összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a 

rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. 

(6) Izland és Norvégia tekintetében e rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az 

Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, az utóbbiaknak a 

schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló 

társulásáról kötött megállapodás értelmében a schengeni vívmányok2 azon 

rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi 

határozat3 1. cikkének B. pontjában említett területhez tartoznak. 

                                                 
1 A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok 

egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 

2000.3.7., 20. o.). 
2 HL L 176., 1999.7.10., 36. o. 
3 A Tanács 1999/437/EK határozata (1999. május 17.) az Európai Unió Tanácsa, valamint az 

Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok 

végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás 

alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.). 
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(7) Svájc tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci 

Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok 

végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló 

megállapodás értelmében a schengeni vívmányok1 azon rendelkezéseinek 

továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2008/146/EK 

tanácsi határozat2 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikkének B. pontjában említett 

területhez tartoznak. 

                                                 
1 HL L 53., 2008.2.27., 52. o. 
2 A Tanács 2008/146/EK határozata (2008. január 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség 

és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok 

végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az 

Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 1. o.). 
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(8) Liechtenstein tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a 

Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini 

Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség 

közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, 

alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való 

csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv értelmében a schengeni vívmányok1 azon 

rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 

2011/350/EU tanácsi határozat2 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikkének B. 

pontjában említett területhez tartoznak, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

                                                 
1 HL L 160., 2011.6.18., 21. o. 
2 A Tanács 2011/350/EU határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, 

a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek 

az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci 

Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére 

irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek 

mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló 

jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 19. 

o.). 



 

AM\1115505HU.docx 8/9 PE598.430v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

1. cikk 

Az 539/2001/EK rendelet a következőképpen módosul: 

a) Az I. melléklet 1. részében („ÁLLAMOK”) a Grúziára való hivatkozást el kell 

hagyni. 

b) A II. melléklet 1. része („ÁLLAMOK”) a következő hivatkozással egészül ki: 

„Grúzia*” 

______________ 

* A vízummentesség a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 

szabványaival összhangban Grúzia által kiállított biometrikus útlevéllel 

rendelkező személyekre korlátozódik. 
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2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon 

lép hatályba*. 

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül 

alkalmazandó a tagállamokban. 

Kelt …, 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök 

 

 

Or. en 

 

                                                 
* HL: e rendelet kihirdetése és hatályba lépése dátumának meg kell egyeznie a külső 

határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes 

harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK 

rendelet módosításáról (a felfüggesztési mechanizmus felülvizsgálata) szóló PE-

CONS 58/16 (COD 2016/0142) számú rendelet kihirdetésének és hatályba lépésének 

dátumával, illetve semmiképp nem lehet azoknál korábbi dátum. 


