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7.12.2018 A8-0434/79 

Pozměňovací návrh  79 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Martina 

Anderson, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízový kodex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Unie by svou vízovou politiku měla 

využívat v oblasti spolupráce s třetími 

zeměmi a zajistit lepší rovnováhu mezi 

migrací a bezpečnostními obavami, mezi 

ekonomickými ohledy a otázkami 

obecných vnějších vztahů. 

(2) Unie by svou vízovou politiku měla 

využívat v oblasti spolupráce s třetími 

zeměmi, a zajistit tak spravedlivou 

rovnováhu mezi bezpečnostními obavami, 

mezi ekonomickými a humanitárními 

ohledy a otázkami obecných vnějších 

vztahů. Musí zejména zaručit dodržování 

povinností vyplývajících z mezinárodního 

práva, a to zejména z Evropské úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních 

svobod,  z mezinárodních paktů o 

občanských, politických, ekonomických, 

sociálních a kulturních právech, Ženevské 

úmluvy z roku 1951 o uprchlících a 

Newyorského protokolu z roku 1967, 

Úmluvy OSN proti mučení a jinému 

krutému, nelidskému či ponižujícímu 

zacházení nebo trestání, Úmluvy o 

právech dítěte a Úmluvy o odstranění 

všech forem diskriminace žen. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/80 

Pozměňovací návrh  80 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Martina 

Anderson, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízový kodex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) V případě nedostatečné spolupráce 

některých třetích zemí v oblasti zpětného 

přebírání jejich státních příslušníků 

zadržených v nelegální situaci a 

nespolupráce těchto třetích zemí při 

procesu jejich navracení by za účelem 

zlepšení spolupráce dané třetí země při 

zpětném přebírání nelegálních migrantů 

měla být omezeným způsobem a dočasně a 

na základě transparentního mechanismu 

založeného na objektivních kritériích 

uplatněna některá ustanovení nařízení 

(ES) č. 810/2009. 

vypouští se 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/81 

Pozměňovací návrh  81 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízový kodex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 810/2009 

Čl. 1 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a) v článku 1 se odstavec 3 zrušuje; 

Or. en 

Odůvodnění 

Zrušuje se: „Toto nařízení rovněž uvádí třetí země, po jejichž státních příslušnících se jako 

výjimka ze zásady volného průjezdu, kterou stanoví příloha 9 Chicagské úmluvy o 

mezinárodním civilním letectví, vyžaduje, aby měli letištní průjezdní vízum, a stanoví postupy 

a podmínky udělování víz pro účely průjezdu přes mezinárodní tranzitní prostory letišť 

členských států.“ Horizontální pozměňovací návrh. Bude-li přijat, budou zrušeny požadavky 

na letištní průjezdní víza. 
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7.12.2018 A8-0434/82 

Pozměňovací návrh  82 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízový kodex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové) 

Nařízení (ES) č. 810/2009 

Čl. 2 – odst. 3 – bod 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) bod 5 se zrušuje; 

Or. en 

Odůvodnění 

Zrušuje se:„‚letištním průjezdním vízem‘ se rozumí vízum platné pro průjezd přes 

mezinárodní tranzitní prostory jednoho nebo více letišť členských států;“.  Horizontální 

pozměňovací návrh. Bude-li přijat, budou zrušeny požadavky na letištní průjezdní víza. 
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7.12.2018 A8-0434/83 

Pozměňovací návrh  83 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízový kodex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 810/2009 

Čl. 13 – odst. 7 – písm. a 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 9a) v čl. 13 odst. 7 se písmeno a) 

nahrazuje tímto: 

a) děti mladší 12 let; „a) nezletilé osoby mladší 18 let;“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Odráží, že nebudou shromažďovány biometrické údaje nezletilých osob mladších 18 let. 
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7.12.2018 A8-0434/84 

Pozměňovací návrh  84 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízový kodex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 810/2009 

Čl. 14 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Konzuláty členských států v rámci 

místní schengenské spolupráce podle 

článku 48 posuzují uplatňování podmínek 

stanovených v odstavci 1 za účelem 

zohlednění místních okolností a 

migračních a bezpečnostních rizik.“; 

5. Konzuláty členských států v rámci 

místní schengenské spolupráce podle 

článku 48 posuzují uplatňování podmínek 

stanovených v odstavci 1 za účelem 

zohlednění místních okolností; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/85 

Pozměňovací návrh  85 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízový kodex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. f 

Nařízení (ES) č. 810/2009 

Čl. 16 – odst. 8 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) vkládá se nový odstavec, který zní: vypouští se 

„8a. Komise jednou za dva roky 

posoudí, zda je třeba revidovat výši 

vízových poplatků stanovených v čl. 16 

odst. 1, 2 a 2a, a to s přihlédnutím k 

objektivním kritériím, jako je obecná míra 

inflace v EU zveřejňovaná Eurostatem a 

vážený průměr platů úředníků členských 

států, a výši vízových poplatků ve 

vhodných případech změní 

prostřednictvím aktů v přenesené 

pravomoci.“; 

 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/86 

Pozměňovací návrh  86 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízový kodex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 

Nařízení (ES) č. 810/2009 

Článek 25 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

18) vkládá se nový článek, který zní: 
vypouští se 

„Článek 25a   

Spolupráce v oblasti zpětného přebírání 

osob 

 

1. Ustanovení čl. 14 odst. 6, čl. 16 

odst. 1 a odst. 5 písm. b), čl. 23 odst. 1 a čl. 

24 odst. 2 se neuplatní vůči žadatelům 

nebo kategoriím žadatelů, kteří jsou 

státními příslušníky třetí země, která je na 

základě relevantních a objektivních údajů 

považována v souladu s tímto článkem za 

dostatečně nespolupracující s členskými 

státy na zpětném přebírání nelegálních 

migrantů. Tímto článkem nejsou dotčeny 

pravomoci svěřené Komisi v čl. 24 odst. 

2d. 

 

2. Komise pravidelně posuzuje 

spolupráci třetích zemí, pokud jde o 

zpětné přebírání osob, s přihlédnutím 

zejména k těmto ukazatelům: 

 

a) počet rozhodnutí o navrácení 

vydaných vůči osobám z dotčené třetí 

země, které se neoprávněně zdržují na 

území členských států;  

 

b) počet skutečných navrácení osob, 

vůči nimž bylo vydáno rozhodnutí o 
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navrácení, vyjádřený jako procento počtu 

rozhodnutí o navrácení vydaných vůči 

občanům dotyčné třetí země, a případně, 

na základě unijních nebo dvoustranných 

dohod o zpětném přebírání osob, počet 

státních příslušníků třetích zemí, kteří 

projížděli přes její území; 

c) počet žádostí o zpětné převzetí, 

kterým třetí země vyhověla, vyjádřený jako 

procento z počtu žádostí předložených této 

třetí zemi. 

 

3. Komisi může informovat také 

členský stát, pokud zaznamená závažné a 

přetrvávající praktické problémy ve 

spolupráci se třetí zemí v oblasti zpětného 

přebírání nelegálních migrantů, na 

základě ukazatelů uvedených v odstavci 2. 

 

4. Komise přezkoumá každé 

oznámení podle odstavce 3 ve lhůtě 

jednoho měsíce. 

 

5. Rozhodne-li Komise na základě 

analýzy uvedené v odstavcích 2 a 4, že 

daná země nespolupracuje dostatečně, a 

je proto třeba podniknout opatření, může i 

s ohledem na celkové vztahy Unie s 

dotyčnou třetí zemí přijmout v souladu s 

přezkumným postupem, na který odkazuje 

čl. 52 odst. 2, prováděcí akt: 

 

a) kterým se dočasně pozastaví 

uplatňování čl. 14 odst. 6, čl. 16 odst. 5 

písm. b), čl. 23 odst. 1 nebo čl. 24 odst. 2 

nebo některých nebo všech těchto 

ustanovení vůči všem státním 

příslušníkům dotčené třetí země nebo vůči 

určitým kategoriím těchto státních 

příslušníků nebo  

 

b) kterým se uplatní vízový poplatek 

stanovený v čl. 16 odst. 2a vůči všem 

státním příslušníkům dotčené třetí země 

nebo vůči určitým kategoriím těchto 

státních příslušníků.  

 

6. Komise na základě ukazatelů 

uvedených v odstavci 2 průběžně 

posuzuje, zda lze konstatovat významné 

zlepšení ve spolupráci dané třetí země v 
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oblasti zpětného přebírání nelegálních 

migrantů, a při současném zohlednění 

celkových vztahů Unie s danou třetí zemí 

může rozhodnout o zrušení nebo změně 

prováděcího aktu uvedeného v odstavci 5. 

7. Nejpozději šest měsíců po vstupu 

prováděcího aktu uvedeného v odstavci 5 

v platnost předloží Komise Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu o pokroku 

dosaženém danou třetí zemí v oblasti 

spolupráce při zpětném přebírání osob.“;  

 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento PN má za cíl vypustit celý článek 25a, jak jej navrhuje Komise. 
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7.12.2018 A8-0434/87 

Pozměňovací návrh  87 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízový kodex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 24 

Nařízení (ES) č. 810/2009 

Čl. 36 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Doba trvání tohoto režimu je 

omezena na čtyři měsíce v kalendářním 

roce, přičemž musí být jasně vymezeny 

kategorie příjemců a musí z nich být 

vyloučeni státní příslušníci třetích zemí 

spadající do kategorie osob, u kterých se 

vyžaduje předchozí konzultace podle 

článku 22, a osoby, které nemají bydliště v 

zemi sousedící s pozemním hraničním 

přechodem nebo v zemi mající přímé 

trajektové spojení s námořním hraničním 

přechodem. Tyto režimy se uplatní pouze 

vůči státním příslušníkům třetích zemí, s 

nimiž byly uzavřeny dohody o zpětném 

přebírání osob a vůči nimž Komise 

nepřijala rozhodnutí podle čl. 25a odst. 5. 

2. Doba trvání tohoto režimu je 

omezena na čtyři měsíce v kalendářním 

roce, přičemž musí být jasně vymezeny 

kategorie příjemců a musí z nich být 

vyloučeni státní příslušníci třetích zemí 

spadající do kategorie osob, u kterých se 

vyžaduje předchozí konzultace podle 

článku 22, a osoby, které nemají bydliště v 

zemi sousedící s pozemním hraničním 

přechodem nebo v zemi mající přímé 

trajektové spojení s námořním hraničním 

přechodem.  

Or. en 



 

AM\1171800CS.docx  PE631.581v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

7.12.2018 A8-0434/88 

Pozměňovací návrh  88 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízový kodex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 810/2009 

Čl. 39 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 26a) v článku 39 se odstavec 3 mění 

takto: 

 „Při plnění svých úkolů nesmí konzulární 

pracovníci diskriminovat žádné osoby na 

základě státní příslušnosti, pohlaví, 

genderu, rodinného stavu, skutečného či 

domnělého náboženského vyznání či 

přesvědčení, zdravotního postižení, věku 

nebo sexuální orientace.“ 

Or. en 

 

 


