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PREDLOGI SPREMEMB 001-002 
vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročilo
Claude Moraes A8-0047/2019
Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in 
držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz EU

Predlog uredbe (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

_____________________________________________________________

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Vlada Združenega kraljestva je 
izrazila namero, da od datuma, ko se za 
Združeno kraljestvo preneha uporabljati 
pravo Unije, od državljanov EU-27 ne bo 
zahtevala vizuma za kratkoročno bivanje 
za poslovne ali turistične namene. Če 
Združeno kraljestvo v prihodnosti uvede 
vizumsko obveznost za državljane vsaj ene 
države članice, bi bilo treba uporabiti 
mehanizem vzajemnosti iz [člena 1(4) 
Uredbe (ES) št. 539/2001]26. Evropski 
parlament, Svet, Komisija in države 
članice bi si morali takoj začeti 
prizadevati za uporabo mehanizma.

(6) Vlada Združenega kraljestva je 
izrazila namero, da od datuma, ko se za 
Združeno kraljestvo preneha uporabljati 
pravo Unije, od državljanov EU-27 ne bo 
zahtevala vizuma za kratkoročno bivanje 
za poslovne ali turistične namene.

_________________
26 Glej opombo 23.
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Ta odločitev temelji na 
pričakovanju, da bo Združeno kraljestvo v 
interesu ohranjanja tesnih odnosov 
priznalo polno vizumsko vzajemnost za 
državljane vseh držav članic. Če bo 
Združeno kraljestvo v prihodnosti uvedlo 
vizumsko obveznost za državljane najmanj 
ene države članice, bi bilo treba uporabiti 
mehanizem vzajemnosti iz [člena 1(4) 
Uredbe (ES) št. 539/2001]1a. Evropski 
parlament, Svet, Komisija in države 
članice bi morali tedaj takoj začeti 
uporabljati mehanizem. Komisija bi 
morala stalno spremljati spoštovanje 
načela vzajemnosti ter Evropski 
parlament in Svet nemudoma obvestiti o 
dogajanju, ki bi lahko ogrozilo 
spoštovanje tega načela.
_________________
1a Glej opombo 23.


