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POPRAWKI 001-002 
Poprawki złożyła Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdanie
Claude Moraes A8-0047/2019
Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic 
zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Rząd Zjednoczonego Królestwa 
oświadczył, że nie zamierza wymagać 
posiadania wizy od obywateli UE-27 
podróżujących do Zjednoczonego 
Królestwa w celu krótkoterminowego 
pobytu służbowego lub turystycznego od 
dnia, w którym prawo Unii przestanie mieć 
zastosowanie do Zjednoczonego 
Królestwa. W przypadku gdy w przyszłości 
Zjednoczone Królestwo wprowadzi 
obowiązek wizowy dla obywateli 
przynajmniej jednego państwa 
członkowskiego, powinien mieć 
zastosowanie mechanizm wzajemności 
przewidziany w [art. 1 ust. 4 
rozporządzenia (WE) nr 539/2001]26. Przy 
stosowaniu tego mechanizmu Parlament 
Europejski, Rada, Komisja i państwa 
członkowskie powinny działać 
niezwłocznie.

(6) Rząd Zjednoczonego Królestwa 
oświadczył, że nie zamierza wymagać 
posiadania wizy od obywateli UE-27 
podróżujących do Zjednoczonego 
Królestwa w celu krótkoterminowego 
pobytu służbowego lub turystycznego od 
dnia, w którym prawo Unii przestanie mieć 
zastosowanie do Zjednoczonego 
Królestwa.
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26 Zob. przypis 23.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Niniejsza decyzja opiera się na 
założeniu, że w interesie utrzymywania 
bliskich stosunków Zjednoczone 
Królestwo przyzna pełną wzajemność 
wizową obywatelom wszystkich państw 
członkowskich. W przypadku gdy 
w przyszłości Zjednoczone Królestwo 
wprowadzi obowiązek wizowy dla 
obywateli przynajmniej jednego państwa 
członkowskiego, powinien mieć 
zastosowanie mechanizm wzajemności 
przewidziany w [art. 1 ust. 4 
rozporządzenia (WE) nr 539/2001]1a. Przy 
stosowaniu tego mechanizmu Parlament 
Europejski, Rada, Komisja i państwa 
członkowskie powinny działać 
niezwłocznie. Komisja powinna stale 
monitorować przestrzeganie zasady 
wzajemności i niezwłocznie informować 
Parlament Europejski i Radę o wszelkich 
zmianach, które mogłyby zagrozić 
przestrzeganiu tej zasady.
_________________
1a Zob. przypis 23.


