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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in 

Federativnimi državami Mikronezije o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno 

bivanje 

(09780/2016 – C8-0388/2016 – 2016/0098(NLE)) 

(Odobritev) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (09780/2016), 

– ob upoštevanju osnutka Sporazuma med Evropsko unijo in Federativnimi državami 

Mikronezije o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (09779/2016), 

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 77(2) in 

točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije 

(C8-0388/2016), 

– ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) 

Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve (A8-0337/2016), 

1. odobri sklenitev sporazuma; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

vladam in parlamentom držav članic in Federativnih držav Mikronezije. 
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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Okvirni odnosi in splošne določbe sporazuma 

 

Odnose med Evropsko unijo in Federativnimi državami Mikronezije ureja Sporazum o 

partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter 

Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi, t.i. Sporazum iz Cotonouja.  

Z uredbo (EU) št. 509/2014 Evropskega parlamenta in Sveta1 o spremembi uredbe (ES) 

št. 539/20012 so bile Federativne države Mikronezije prestavljena v Prilogo II, ki vsebuje 

seznam držav nečlanic, katerih državljani so izvzeti iz vizumske obveznosti pri prečkanju 

zunanjih meja držav članic. Spremenjena Uredba (ES) št. 539/2001 se uporablja v vseh 

državah članicah, razen Irske in Združenega kraljestva.  

Po sprejetju omenjene uredbe 20. maja 2014 je Svet 9. oktobra 2014 sprejel sklep o 

pooblastitvi Komisije za začetek pogajanj o dvostranskem sporazumu med Evropsko unijo in 

Federativnimi državami Mikronezije. Pogajanja so se začela 17. decembra 2014 in so se 

uspešno končala s parafiranjem navedenega sporazuma z izmenjavo pisem, in sicer 

16. decembra 2015 s Federativnimi državami Mikronezije in 13. januarja 2016 z Evropsko 

unijo. Svet je 24. junija 2016 sprejel sklep o podpisu sporazuma o odpravi vizumov za 

kratkoročno bivanje. Sporazum je bil podpisan 19. septembra 2016 v New Yorku. Istega dne 

je začel začasno veljati do odobritve v Evropskem parlamentu. Svet se je 23. septembra 2016 

odločil Parlament zaprositi za odobritev. 

Podpisani sporazum državljanom Evropske unije in državljanom Federativnih držav 

Mikronezije omogoča potovanje brez vizumov na ozemlje druge pogodbenice za največ 

90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Odprava vizumske obveznosti velja za vse 

kategorije oseb (imetnike običajnega, diplomatskega, službenega/uradnega ali posebnega 

potnega lista), ki potujejo s kakršnim koli namenom, razen opravljanja plačanega dela.  

** 

Obrazložitev poročevalke 

Sporazum o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje je konkreten rezultat 

poglobitve odnosov med Evropsko unijo in Federativnimi državami Mikronezije, kar ima 

velik politični pomen v okviru Sporazuma iz Cotonouja, je pa tudi dodatno sredstvo za 

okrepitev gospodarskih in kulturnih odnosov ter poglobitev političnih dialogov o različnih 

vprašanjih, vključno s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami.  

Poročevalka ugotavlja, da bi lahko sporazum o odpravi vizumske obveznosti prinesel 

pozitivne učinke, saj poenostavlja pogoje potovanja za podjetnike, omogoča naložbe in 

spodbuja turizem. Gospodarstvo Federativnih držav Mikronezije temelji predvsem na 

                                                 
1  Uredba (EU) št. 509/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Uredbe Sveta 

(ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, 

in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (UL L 149, 20.5.2014, str. 67). 
2  Uredba Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri 

prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (UL L 81, 

21.3.2001, str. 1). 
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storitvenem sektorju, ki predstavlja 74 % BDP, zaradi cvetočega turizma. Odnosi z Evropsko 

unijo so se od leta 2000, ko so Federativne države Mikronezije pristopile k Sporazumu iz 

Cotonouja, okrepili. 

Trgovinski odnosi Evropske unije s Federativnimi državami Mikronezije so sicer zaenkrat 

zelo omejeni, imajo pa potencial za razvoj. Evropska unija trenutno vodi pogajanja o 

celovitem sporazumu o gospodarskem partnerstvu s 14 pacifiškimi državami, med katerimi so 

tudi Federativne države Mikronezije. Poročevalka glede na to ozadje ugotavlja, da se bodo z 

liberalizacijo vizumskega režima poenostavili pogoji za poslovna potovanja, pospešile se 

bodo naložbe in okrepile se bodo gospodarske povezave med podjetji. Sporazum bo omogočil 

zagon turizma in spodbudil trgovino.  

V političnem smislu so Federativne države Mikronezije demokratična republika, popolnoma 

zavezana spoštovanju človekovih pravic, ki so zagotovljene z ustavo. Politični dialog 

Evropske unije z Mikronezijo je osredotočen na varstvo njenega občutljivega okolja, zlasti v 

zvezi s podnebnimi spremembami ter zaščito človekovih pravic in enakosti spolov. V tem 

smislu je sporazum o odpravi vizumske obveznosti velik napredek pri vzpostavljanju 

okrepljenega in rednejšega političnega dialoga.  

Kar zadeva mobilnost, razpoložljivi podatki kažejo, da je zaupanje v prosilce za vizume 

veliko, delež zavrnjenih vlog zanje pa majhen. V letih 2014 in 2015 noben državljan 

Federativnih držav Mikronezije ni bil pridržan zaradi nezakonite prisotnosti v Evropski uniji 

in nobena zavrnitev vstopa na zunanji meji Evropske unije ali odločba o vrnitvi ni zadevala 

mikronezijskih državljanov. Poleg tega državljani Federativnih držav Mikronezije niso vložili 

nobene prošnje za azil. V tem okviru država ne pomeni grožnje, niti v smislu nezakonite 

migracije, niti na področju varnosti in javnega reda.  

Na koncu poročevalka poudarja, da je odprava vizumske obveznosti pomembno sredstvo za 

zbliževanje evropskih in pacifiških narodov. Sporazum o odpravi vizumske obveznosti 

državljanom omogoča, da so v celoti deležni ugodnosti partnerstva med državami AKP in 

EU, pa tudi, da je pri potovanjih njihov delež finančnih in praktičnih stroškov manjši.  

Poročevalka v zvezi s tem pozdravlja vlogo članov skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, 

ki so v veliki meri prispevali k sklenitvi sporazuma, ki bo med drugim olajšal njihovo 

udeležbo na sejah skupščine.   

** 

Izvajanje in spremljanje sporazuma 

Kar zadeva izvajanje in spremljanje sporazuma, poročevalka poziva Evropsko komisijo k 

spremljanju morebitnih sprememb, ki se nanašajo na merila, zaradi katerih je bila država 

sploh prestavljena iz Priloge I v Prilogo II Uredbe (EU) št. 509/2014. Merila ne zajemajo le 

nezakonitega priseljevanja, javnega reda in varnosti, temveč tudi zunanje odnose Evropske 

unije s tretjimi državami, vključno z vprašanjem spoštovanja človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin. 

Poročevalka poleg tega poziva Evropsko komisijo in organe Federativnih držav Mikronezije, 

naj poskrbijo za popolno vzajemnost odprave vizumske obveznosti, ki mora omogočiti 

enakopravno obravnavanje vseh državljanov, zlasti vseh državljanov Evropske unije. 
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Poročevalka opozarja, da v skupnem odboru za upravljanje sporazuma (člen 6) Evropsko 

unijo predstavlja le Evropska komisija. V delo skupnega odbora bi lahko vključili tudi 

Evropski parlament, saj je to institucija, ki jo neposredno izvolijo evropski državljani in je 

zagovornica demokracije, človekovih pravic in temeljnih načel Evropske unije. Poročevalka 

ponovno poziva Evropsko komisijo, naj za prihodnje sporazume razmisli o spremembi 

sestave skupnih odborov. 

Poročevalka se prav tako sprašuje o praksi podpisovanja sporazumov o odpravi vizumske 

obveznosti in njihovem začasnem izvajanju pred odobritvijo Evropskega parlamenta. 

Ugotavlja, da ima Evropski parlament zaradi te prakse manj manevrskega prostora, 

problematično pa je tudi, da ni pravočasno obveščen o napredku dvostranskih pogajanj. 

** 

Posebne določbe 

Posebni položaj Združenega kraljestva in Irske je opredeljen v preambuli sklenjenega 

sporazuma. Združeno kraljestvo in Irska torej ne sodelujeta pri sporazumu in njegove določbe 

zanju ne veljajo. 

V skupni izjavi k Sporazumu je prav tako navedeno tesno sodelovanje Norveške, Islandije, 

Švice in Lihtenštajna pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda. Izjava 

spodbuja organe teh držav, naj s Federativnimi državami Mikronezije sklenejo dvostranske 

sporazume o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje pod podobnimi pogoji, kot 

jih vsebuje ta sporazum, in to čim hitreje. 

Sporazum vsebuje določbe v zvezi s teritorialno veljavnostjo: kar zadeva Francijo in 

Nizozemsko, določbe sporazuma veljajo le za evropska ozemlja teh dveh držav. 

** 

Poročevalka članom Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

priporoča, naj to poročilo podprejo, Evropski parlament pa naj ga odobri. 
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POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU 

Naslov Sklenitev sporazuma med Evropsko unijo in Federativno državo 

Mikronezijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje 

Referenčni dokumenti 09780/2016 – C8-0388/2016 – COM(2016)0193 – 2016/0098(NLE) 

Datum posvetovanja / Zahteva za 

odobritev 

23.9.2016    

Pristojni odbor 

       Datum razglasitve na zasedanju 

LIBE 

3.10.2016 
   

Odbori, zaprošeni za mnenje 

       Datum razglasitve na zasedanju 
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       Datum sklepa 
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       Datum imenovanja 
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(Mariya Gabriel) 
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–: 

0: 

40 

4 

0 
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glasovanju 
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Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 

končnem glasovanju 
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POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU 
V PRISTOJNEM ODBORU 

40 + 
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GUE/NGL Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Cornelia Ernst 

PPE Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga 
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