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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás 

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az Európai Unió és Barbados közötti, az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid 

távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító 

megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat 

tervezetéről 

(12386/2017– C8-0175/2018 – 2017/0179(NLE)) 

(Egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12386/2017), 

– tekintettel a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló, az 

egyrészről az Európai Közösség, másrészről Barbados közötti megállapodást módosító, 

az Európai Unió és Barbados közötti megállapodás-tervezetre (12385/2017), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikke (2) bekezdésének a) 

pontjával és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával 

összhangban a Tanács által előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-

0175/2018), 

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) 

bekezdésére, 

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A8-

0301/2018), 

1. egyetért a megállapodás megkötésével; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a tagállamok és Barbados kormányainak és parlamentjeinek. 
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INDOKOLÁS 

A rövid távú tartózkodások esetén vízummenteséget biztosító jelen módosító megállapodás az 

Európai Unió és Barbados között szorosabbra fonódó kapcsolatok tetőpontját jelenti, ami a 

Cotonoui Megállapodás szempontjából nagy politikai jelentőséggel bír.  A módosító 

megállapodás biztosítja a jogszabályok összhangját és harmonizációját a tagállamok között, 

mivel következetesen alkalmazza a rövid távú tartózkodásnak a Schengeni határellenőrzési 

kódex módosításában foglalt új meghatározását, amely világosabb értelmezést nyújt a „rövid 

távú tartózkodás” fogalmához. 

Barbados tagja az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának, a Karibi Államok 

Társulásának, a Karibi Közösségnek, az el nem kötelezettek mozgalmának, az Amerikai 

Államok Szervezetének, az ENSZ-nek és a Kereskedelmi Világszervezetnek. 

Barbados kivételesen magas életminőség-értékeléssel rendelkezik a fejlődő országok között. 

A korábban cukor-monokultúraként működő gazdaságban három évtized leforgása alatt olyan 

fejlesztések történtek, amelyek révén létrejött a növekedés és a társadalmi fejlődés 

egyensúlya, a gazdaság pedig a következő három főbb szektorra diverzifikálódott: 

szolgáltatások, könnyűipar és cukor. 

Politikai értelemben Barbados államformája parlamentáris demokrácia és alkotmányos 

monarchia, amely államfőjeként II. Erzsébet királynőt ismeri el. A királynőt a miniszterelnök 

ajánlása alapján kinevezett főkormányzó képviseli. Kétkamerás jogalkotási és pártrendszer 

van érvényben, amely a felnőttek általános választójogán alapul. Az alkotmány 

módosításához a mindkét ház által elfogadott parlamenti jogi aktus szükséges, kivéve az 

állandó szakaszokat, amelyek módosítása kétharmados többséget kíván meg mindkét ház 

részéről. Ezek a szakaszok az állampolgárságot, a jogokat és szabadságjogokat, a 

főkormányzóságot, a parlament összetételét, üléseit, az ülésszakok berekesztését, valamint a 

parlament feloszlatását, a parlamenti választásokat, a szenátori kinevezéseket, a végrehajtói 

hatalmat, az igazságszolgáltatást, a közszolgálatot és a pénzügyeket érintik. 

Az Unió és a különböző csendes-óceáni AKCS-országok – különösen Barbados – közötti 

politikai párbeszéd egyre erősödik. 

Az előadó hangsúlyozza továbbá a vízummentességnek az európai és barbadosi népek 

közeledésére gyakorolt korántsem elhanyagolható hatását. Az új vízummentességi 

megállapodás lehetővé teszi a polgárok számára, hogy teljes mértékben kiélvezhessék az 

AKCS–EU partnerség előnyeit, valamint hogy továbbra is éljenek az azáltal biztosított 

olcsóbb és egyszerűbb utazás lehetőségével, ám ezentúl mindezt egyértelműbb és 

összefüggőbb jogi keretek között tehetik majd meg.  

 

Az előadó üdvözli az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés tagjainak e tekintetben 

betöltött szerepét, akik nagyban hozzájárultak a megállapodás létrejöttéhez, amely 

mindemellett megkönnyíti majd részvételüket az említett közgyűlés ülésein.   

 

Egyedi rendelkezések 

Az Egyesült Királyság és Írország különleges helyzete szerepel a megállapodás bevezető 
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hivatkozásaiban. Az Egyesült Királyság és Írország tehát nem fog részt venni a 

megállapodásban, és ezekre az országokra nem vonatkoznak a megállapodás rendelkezései. 

A megállapodáshoz csatolt együttes nyilatkozat is tükrözi, hogy Norvégiát, Izlandot, Svájcot 

és Liechtensteint szorosan be kell vonni a schengeni vívmányok végrehajtásába, 

alkalmazásába és fejlesztésébe. A nyilatkozat arra ösztönzi ezen országok hatóságait, hogy a 

lehető leghamarabb kössenek kétoldalú megállapodást Barbadosszal a rövid távú 

tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről az ezen megállapodásban foglaltakhoz 

hasonló feltételekkel. 

** 

Mindezek alapján az előadó javasolja, hogy az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottság tagjai támogassák e jelentést, és az Európai Parlament adja meg egyetértését a 

megállapodás megkötéséhez. 
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN 

Cím Megállapodás az Európai Unió és Barbados között az Európai Közösség 

és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli 

mentességről szóló megállapodás módosításáról 

Hivatkozások 12386/2017 – C8-0175/2018 – COM(2017)0402 – 2017/0179(NLE) 
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AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA 
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