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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví seznam třetích 

zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i 

seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni 

(kodifikované znění) 

(COM(2018)0139 – C8-0116/2018 – 2018/0066(COD)) 

(Řádný legislativní postup – kodifikace) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2018)0139), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské 

unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0116/2018), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 - zrychlená pracovní 

metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů1, 

– s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0290/2018), 

A. vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského 

parlamentu, Rady a Komise došla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací 

stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu; 

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí a upraveného 

podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, 

Rady a Komise; 

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 

                                                 
1 Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2. 
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PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH 
SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE 

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA 

PRÁVNÍCH SLUŽEB 

Brusel dne 16. května 2018 

STANOVISKO 

 PRO EVROPSKÝ PARLAMENT 

  RADU 

  KOMISI 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví seznam třetích zemí, 

jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož 

i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni 

(kodifikované znění) 

COM(2018)0139 ze dne 14. 3. 2018 – 2018/0066(COD) 

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní 

metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, a zejména na bod 4 této dohody, se ve dnech 

21. března a 13. dubna 2018 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského 

parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné přezkoumala výše uvedený návrh předložený 

Komisí. 

 

Na těchto setkáních1 vyústilo přezkoumání návrhu  nařízení Evropského parlamentu a Rady, 

kterým se kodifikuje nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se 

stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších 

hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti 

osvobozeni, do společné dohody poradní skupiny, že v čl. 7 písm. f) by měl být odkaz na 

čl. 10 odst. 5 změněn na odkaz na čl. 10 odst. 7.   

 

Na základě přezkoumání návrhu dospěla následně poradní skupina k jednomyslnému závěru, 

že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu. 

 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

vedoucí právní služby  vedoucí právní služby  generální ředitel 

                                                 
1 Poradní skupina pracovala s anglickým zněním návrhu, které je původní jazykovou verzí 

projednávaného textu. 
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