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predložené Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Správa
Claude Moraes A8-0047/2019
Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších 
hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, 
pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

Návrh nariadenia (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Vláda Spojeného kráľovstva 
oznámila svoj zámer nepožadovať od 
občanov štátov EÚ27 víza pri ceste do 
Spojeného kráľovstva na krátkodobé 
pobyty na účely podnikania ani na účely 
cestovného ruchu od dátumu, keď sa na 
Spojené kráľovstvo prestane uplatňovať 
právo Únie. Ak Spojené kráľovstvo 
v budúcnosti zavedie vízovú povinnosť pre 
štátnych príslušníkov aspoň jedného 
členského štátu, mal by sa uplatniť 
mechanizmus reciprocity stanovený 
v [článku 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 
539/2001]26. Európsky parlament, Rada, 
Komisia a členské štáty by mali pri 
uplatňovaní tohto mechanizmu konať 
bezodkladne.

(6) Vláda Spojeného kráľovstva 
oznámila svoj zámer nepožadovať od 
občanov štátov EÚ27 víza pri ceste do 
Spojeného kráľovstva na krátkodobé 
pobyty na účely podnikania ani na účely 
cestovného ruchu od dátumu, keď sa na 
Spojené kráľovstvo prestane uplatňovať 
právo Únie.

_________________
26 Pozri poznámku pod čiarou č. 23.
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Toto rozhodnutie vychádza z 
očakávania, že Spojené kráľovstvo v 
záujme zachovania úzkych vzťahov 
poskytne štátnym príslušníkom všetkých 
členských štátov úplnú vízovú reciprocitu. 
Ak Spojené kráľovstvo v budúcnosti 
zavedie vízovú povinnosť pre štátnych 
príslušníkov aspoň jedného členského 
štátu, mal by sa uplatniť mechanizmus 
reciprocity stanovený v [článku 1 ods. 4 
nariadenia (ES) č. 539/2001]1a. Európsky 
parlament, Rada, Komisia a členské štáty 
by mali pri uplatňovaní tohto 
mechanizmu konať bezodkladne. Komisia 
by mala priebežne monitorovať 
dodržiavanie zásady reciprocity a 
okamžite informovať Európsky parlament 
a Radu o každom vývoji, ktorý by mohol 
ohroziť dodržiavanie tejto zásady.
_________________
1a Pozri poznámku pod čiarou č. 23.


