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seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování 
vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci 
jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného 
království z Unie
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Pozměňovací návrh 1
Auke Zijlstra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Spojené království poskytuje právo 
na trvalý pobyt obyvatelům mnoha zemí, 
které jsou součástí Společenství národů 
(tzv. Commonwealthu) na základě 
britského zákona o státním občanství z 
roku 1981. Protože je oblast působnosti 
výjimky z vízové povinnosti podle nařízení 
Rady (ES) č. 539/2001 nejasná, Komise by 
měla vypracovat vyčerpávající posouzení 
dopadů a rizik s cílem vyjasnit skutečný 
rozsah výjimky z vízové povinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Martina Anderson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Je důležité uznat jedinečnou a 
specifickou situaci občanů na severu 
Irska, kteří se na základě Velkopáteční 
dohody mohou považovat za Iry. V 
důsledku toho by měli mít občané na 
severu Irska i nadále veškerá práva 
spojené s občanstvím Unie, žijí-li na 
severu Irska, a nemělo by k nim být 
přistupováno jako k občanům třetí země.
Na občany na severu Irska by se mělo 
uplatňovat bezvízové cestování v souladu 
se stávajícími normami.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
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Maria Grapini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vláda Spojeného království 
vyjádřila svůj záměr nevyžadovat 
od občanů zemí EU-27 vízum při cestách 
do Spojeného království v 
případě krátkodobých pobytů za účelem 
podnikání nebo turistiky ode dne, k němuž 
se právo Unie přestane vztahovat 
na Spojené království. Pokud Spojené 
království v budoucnu zavede vízovou 
povinnost pro státní příslušníky alespoň 
jednoho členského státu, měl by být použit 
mechanismus vzájemnosti stanovený 
v [čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) 
č. 539/2001]27. Evropský parlament, Rada, 
Komise a členské státy by uvedený 
mechanismus měli uplatnit neprodleně.

(6) Vláda Spojeného království 
vyjádřila svůj záměr nevyžadovat 
od občanů zemí EU-27 vízum při cestách 
do Spojeného království v 
případě krátkodobých pobytů za účelem 
podnikání nebo turistiky ode dne, k němuž 
se právo Unie přestane vztahovat 
na Spojené království. Pokud Spojené 
království v budoucnu zavede vízovou 
povinnost pro státní příslušníky alespoň 
jednoho členského státu, měl by být použit 
mechanismus vzájemnosti stanovený 
v [čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) 
č. 539/2001]27. Evropský parlament, Rada, 
Komise a členské státy by měly 
neprodleně uplatnit reciproční režim, 
pokud se jedná o vízovou povinnost.

_________________ _________________

27 Viz poznámka pod čarou č. 23. 27 Viz poznámka pod čarou č. 23.

Or. ro

Pozměňovací návrh 4
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vláda Spojeného království 
vyjádřila svůj záměr nevyžadovat 
od občanů zemí EU-27 vízum při cestách 
do Spojeného království v 
případě krátkodobých pobytů za účelem 
podnikání nebo turistiky ode dne, k němuž 
se právo Unie přestane vztahovat 
na Spojené království. Pokud Spojené 
království v budoucnu zavede vízovou 
povinnost pro státní příslušníky alespoň 
jednoho členského státu, měl by být použit 

(6) Vláda Spojeného království 
vyjádřila svůj záměr nevyžadovat 
od občanů zemí EU-27 vízum při cestách 
do Spojeného království v 
případě krátkodobých pobytů za účelem 
podnikání nebo turistiky ode dne, k němuž 
se právo Unie přestane vztahovat
na Spojené království. Pokud Spojené 
království v budoucnu zavede vízovou 
povinnost pro státní příslušníky alespoň 
jednoho členského státu, měl by být použit 
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mechanismus vzájemnosti stanovený 
v [čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) 
č. 539/2001]27. Evropský parlament, Rada, 
Komise a členské státy by uvedený 
mechanismus měli uplatnit neprodleně.

mechanismus vzájemnosti stanovený v 
tomto nařízení. Evropský parlament, Rada, 
Komise a členské státy by uvedený 
mechanismus měli uplatnit neprodleně.

_________________

27 Viz poznámka pod čarou č. 23.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pokud jde tedy o britské občany, 
mělo by být Spojené království zařazeno 
do přílohy II [nařízení (ES) č. 539/2001]28.

(7) Pokud jde tedy o britské občany, 
mělo by být Spojené království zařazeno 
do přílohy II [nařízení (ES) č. 539/2001]28. 
Uplatnění tohoto ustanovení je 
bezvýhradně podmíněno tím, že Spojené 
království bude rovněž umožňovat 
reciproční a nediskriminační bezvízové 
cestování všem občanům Unie v souladu 
se zásadami plné vzájemnosti a 
nediskriminace. Za tímto účelem by měl 
být zaveden specifický reciproční 
mechanismus, který by řešil výjimečnou 
situaci bývalého členského státu.

_________________ _________________

28 Viz poznámka pod čarou č. 23. 28 Viz poznámka pod čarou č. 23.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Maria Grapini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pokud jde tedy o britské občany, (7) Pokud jde tedy o britské občany, 
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mělo by být Spojené království zařazeno 
do přílohy II [nařízení (ES) č. 539/2001]28.

mělo by být Spojené království zařazeno 
do přílohy II [nařízení (ES) č. 539/2001]28. 
Uplatnění tohoto ustanovení je 
bezvýhradně podmíněno tím, že Spojené 
království bude rovněž přiznávat 
reciproční a nediskriminační bezvízové 
cestování všem občanům Unie v souladu 
se zásadami plné vzájemnosti a 
nediskriminace. Za tímto účelem by měl 
být zaveden specifický reciproční 
mechanismus, který by řešil výjimečnou 
situaci bývalého členského státu.

_________________ _________________

28 Viz poznámka pod čarou č. 23. 28 Viz poznámka pod čarou č. 23.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pokud jde tedy o britské občany, 
mělo by být Spojené království zařazeno 
do přílohy II [nařízení (ES) č. 539/2001]28.

(7) Pokud jde tedy o britské občany, 
mělo by být Spojené království zařazeno 
do přílohy II [nařízení (ES) č. 539/2001]28. 
Uplatnění tohoto ustanovení je 
bezvýhradně podmíněno tím, že Spojené 
království bude rovněž přiznávat 
reciproční a nediskriminační bezvízové 
cestování všem občanům Unie v souladu 
se zásadami plné vzájemnosti a 
nediskriminace.

_________________ _________________

28 Viz poznámka pod čarou č. 23. 28 Viz poznámka pod čarou č. 23.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Martina Anderson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Velkopáteční dohodě obsahuje 15 
odkazů na Unii a obyvatelé na severu 
Irska hlasovali ve prospěch členství v EU.
Je tudíž důležité, aby vystoupení 
Spojeného království z Unie nenarušilo 
oblasti spolupráce mezi severem a jihem, 
jak jsou popsány ve Velkopáteční dohodě 
a v následných dohodách, a nenarušilo 
ani plné provádění všech částí 
Velkopáteční dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Martina Anderson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Občané na severu Irska, kteří 
zůstávají občany Unie na základě 
Velkopáteční dohody, by si měli zachovat 
veškerá práva, která jsou spojena s jejich 
občanstvím Unie, v místě jejich bydliště na 
severu Irska, včetně evropského průkazu 
zdravotního pojištění, evropského 
školného a politického zastoupení v 
Evropském parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Maria Grapini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Toto nařízení by mělo vstoupit 
v platnost dnem 30. března 2019, tedy 
dnem vystoupení Spojeného království 

(14) Toto nařízení by mělo vstoupit 
v platnost dne následujícího po dni
vystoupení Spojeného království z Unie.



PE632.961v01-00 8/11 AM\1174204CS.docx

CS

z Unie.

Or. ro

Pozměňovací návrh 11
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Spojené království zavede vízovou 
povinnost pro státní příslušníky alespoň 
jednoho členského státu, bude použit 
mechanismus vzájemnosti stanovený 
v [čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 539/2001]40.
Evropský parlament, Rada, Komise a 
členské státy uvedený mechanismus
uplatní neprodleně.

Odchylně od [čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 
539/2001]40, pokud Spojené království 
zavede vízovou povinnost pro státní 
příslušníky alespoň jednoho členského 
státu, uplatní se tato ustanovení:
a) po zavedení vízové povinnosti dotčený 
členský stát to bezodkladně oznámí 
Komisi a písemně o tom informuje rovněž 
Evropský parlament a Radu; v oznámení 
se upřesní datum zahájení uplatňování 
vízové povinnosti a druh dotčených 
cestovních dokladů a víz;
b) do 72 hodin od obdržení oznámení 
podle písm. a) tohoto odstavce přijme 
Komise akt v přenesené pravomoci podle 
článku 4c, jímž pozmění nařízení (ES) č. 
539/2001 s cílem dočasně pozastavit 
uplatňování přílohy II tohoto nařízení na 
období 12 měsíců pro všechny státní 
příslušníky Spojeného království. Tento 
prováděcí akt stanoví den, do 120 dnů ode 
dne jeho vstupu v platnost, od něhož 
pozastavení uplatňování přílohy II 
nabude účinku, přičemž se zohlední 
zdroje, které mají k dispozici konzuláty 
členských států. Tento akt v přenesené 
pravomoci vloží k názvu státu Spojené 
království poznámku pod čarou, která 
uvede, že se pozastavuje platnost 
osvobození od vízové povinnosti pro 
všdchny státní příslušníky Spojeného 
království, a která upřesní období tohoto 
pozastavení platnosti. Pokud Komise 
nepředloží legislativní návrh podle 
písmena e), což by znamenalo, že se 
období pozastavení platnosti podle první 
věty tohoto písmena automaticky 
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prodlouží až do data vstupu v platnost 
příslušného návrhu a vstupu v platnost 
přenesení odkazu na Spojené království z 
přílohy II do přílohy I, období osvobození 
od vízové povinnosti podle aktu v 
přenesené pravomoci přijatého v souladu 
s první větou tohoto písmena se 
automaticky prodlouží do data, kdy 
Spojené království osvobodí od vízové 
povinnosti všechny státní příslušníky 
dotčeného členského státu či států a 
obnoví bezvízové cestování pro občany 
všech členských států. Poznámka pod 
čarou uvedená ve třetí větě tohoto 
písmena se odpovídajícím způsobem 
upraví. Aniž je dotčeno uplatňování 
článku 4 nařízení (ES) č. 539/2001, jsou 
během doby tohoto pozastavení státní 
příslušníciSpojeného království povinni 
mít při překračování vnějších hranic 
členských států vízum;
c) Komise neprodleně po zveřejnění aktu v 
přesenené pravomoci uvedeném v 
písmenu b) a po konzultaci s Evropským 
parlamentem a Radou podnikne kroky u 
orgánů Spojeného království s cílem 
obnovit bezvízový styk a o těchto krocích 
bezodkladně informuje Evropský 
parlament a Radu.
d) jakékoli další oznámení ze strany 
jiného členského státu podle písmena a) v 
průběhu uplatňování opatření přijatých 
podle písmena b) se začlení do 
probíhajícího postupu, aniž by byly 
odsunuty termíny nebo prodlouženy lhůty 
uvedené v těchto písmenech;
e) pokud Spojené království do šesti 
měsíců od vstupu v platnost aktu v 
přenesené pravomoci uvedeného v bodu 
b) nezruší příslušnou vízovou povinnost, 
Komise může předložit legislativní návrh 
na změnu nařízení (ES) č. 539/2001 s 
cílem přesunout odkaz na Spojené 
království z přílohy II do přílohy I tohoto 
nařízení;
f) pokud Spojené království zruší 
příslušnou vízovou povinnost, dotčený 
členský stát či státy to bezodkladně 
oznámí Komisi a informují o tom i
Evropský parlament a Radu. Akt v 
přenesené pravomoci přijatý podle 
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písmene b) pozbývá platnosti sedm dní po 
zveřejnění podle první věty tohoto 
písmene. Pokud Spojené království 
zavedlo vízovou povinnost pro státní 
příslušníky dvou či více členských států, 
tento akt v přenesené pravomoci pozbývá 
platnosti sedm dnů po zveřejnění 
oznámení posledního členského státu, 
jehož státní příslušníci podléhali vízové 
povinnosti. Poznámka pod čarou uvedená 
ve třetí větě písm. b) se vypustí, jakmile 
dotyčný aktu v přenesené pravomoci 
pozbude platnosti. Komise bezodkladně 
zveřejní informaci o tomto skončení 
platnosti v Úředním věstníku Evropské 
unie. Pokud Spojené království zruší 
vízovou povinnost, ale Komise neobdrží 
oznámení členského státu či států podle 
první věty tohoto bodu, Komise z vlastního 
podnětu bezdokladně zveřejní informaci 
podle páté věty tohoto písmene a uplatní se 
druhá věta tohoto písmene.
Evropský parlament, Rada a Komise
neprodleně uplatní tento mechanismus.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze v 
případě, že proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

_________________ _________________

40 Viz poznámka pod čarou č. 23. 40 Viz poznámka pod čarou č. 23.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. 
března 2019.

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 
následujícího po dni vystoupení 
Spojeného království z Unie.

Or. ro
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