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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

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

Barbadosom o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Barbadosom o 

odpravi vizumov za kratkoročno bivanje 

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

(Odobritev) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12386/2017), 

– ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropsko unijo in Barbadosom o spremembi 

Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Barbadosom o odpravi vizumov za 

kratkoročno bivanje (12385/2017), 

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s točko (a) člena 77(2) 

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

(C8-0175/2018), 

– ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika, 

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

zadeve (A8-0301/2018), 

1. odobri sklenitev sporazuma; 

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

vladam in parlamentom držav članic in Barbadosa. 
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OBRAZLOŽITEV 

Ta sporazum o spremembi o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje je največji rezultat 

poglobitve odnosov med Evropsko unijo in Barbadosom, kar ima velik politični pomen v 

okviru sporazuma iz Cotonouja. Sporazum o spremembi zagotavlja pravno skladnost in 

usklajevanje med državami članicami, in sicer z upoštevanjem nove opredelitve 

kratkoročnega bivanja, kakor je določena v spremembah zakonika o schengenskih mejah, kar 

zagotavlja bolj jasno razlago „kratkoročnega bivanja“. 

Barbados je članica skupine afriških, karibskih in pacifiških držav, Združenja karibskih držav, 

Karibske skupnosti, gibanja neuvrščenih, Organizacije ameriških držav, Organizacije 

združenih narodov in Svetovne trgovinske organizacije. 

Ima izjemno visoko oceno kakovosti življenja za državo v razvoju. Gospodarstvo, ki je v 

preteklosti temeljilo na eni sami kmetijski kulturi, sladkorju, se je v zadnjih treh desetletjih 

dovolj razvilo, da je doseženo ravnovesje rasti in socialnega razvoja, razdelilo pa se je na tri 

glavne sektorje: storitve, lahko industrijo in sladkor. 

Politično gledano je Barbados parlamentarna demokracija in ustavna monarhija, ki za 

voditeljico države priznava kraljico Elizabeto II. Kraljico zastopa generalni guverner, ki je 

imenovan na predlog predsednika vlade. Država ima dvodomni zakonodajni organ in 

strankarski sistem, ki temelji na univerzalnem glasovanju odraslih. Ustava se lahko spremeni 

z aktom parlamenta, ki ga sprejmeta oba doma, za temeljna določila pa je potrebna 

dvotretjinska večina v obeh domih. Ta določila se nanašajo na državljanstvo, pravice in 

svoboščine, funkcijo generalnega guvernerja, sestavo parlamenta in njegove seje, prorogacijo 

in razpustitev, splošne volitve, imenovanje senatorja, izvršilno oblast, sodstvo, javno upravo 

in finance. 

Politični dialog Evropske unije s pacifiškimi državami AKP, zlasti z Barbadosom, se 

postopoma krepi. 

Poročevalec prav tako poudarja pomemben vpliv, ki ga bo imela odprava vizumske 

obveznosti na zbliževanje prebivalcev Evrope in Barbadosa. Novi sporazum o odpravi 

vizumske obveznosti bo državljanom omogočil, da so v celoti deležni ugodnosti partnerstva 

med državami AKP in EU in so še naprej udeleženi v njem, tako da potujejo z manjšimi 

finančnimi in praktičnimi stroški na podlagi bolj jasnega in bolj usklajenega pravnega okvira.  

 

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

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

sodelovanje na sejah skupščine. 

 

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

spodbuja oblasti teh držav, naj z Barbadosom čim prej sklenejo dvostranske sporazume o 

odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje na podlagi podobnih pogojev, kot 

veljajo za ta sporazum. 

** 

Poročevalec članom Odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje 

in notranje zadeve priporoča, naj to poročilo podprejo, Evropski parlament pa naj ga odobri. 
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