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Módosítás 1
Auke Zijlstra

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Egyesült Királyság az 1981. évi 
brit állampolgársági törvény értelmében 
tartózkodási jogot biztosít számos, a 
Nemzetközösség részét képező ország 
lakóinak. Mivel az 539/2001/EK tanácsi 
rendelet által előírt vízummentesség 
alkalmazási köre nem egyértelmű, a 
Bizottságnak teljes körű hatásvizsgálatot 
és kockázatértékelést kell végeznie a 
vízummentesség tényleges hatályának 
tisztázása érdekében.

Or. en

Módosítás 2
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Fontos elismerni az észak-
írországi polgárok egyedi és különleges 
helyzetét, akik a nagypénteki 
megállapodás értelmében írként 
határozhatják meg magukat. Ennek 
következtében az Észak-Írországban élő 
polgároknak továbbra is jogosultnak kell 
lenniük arra, hogy az uniós polgársághoz 
kapcsolódó valamennyi jogukat 
megőrizzék, amennyiben Észak-
Írországban élnek, és nem kezelhetik őket 
harmadik ország állampolgáraként. A 
vízummentes utazást az Észak-
Írországban élő polgárokra vonatkozó 
jelenlegi előírásokkal összhangban kell 
alkalmazni.

Or. en
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Módosítás 3
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Egyesült Királyság kormánya 
kinyilvánította azon szándékát, hogy az 
Egyesült Királyságba üzleti vagy 
turisztikai célú rövid távú tartózkodás 
céljából történő beutazásra nem ír elő 
vízumot az EU-27 polgárai számára attól a 
naptól kezdve, amely naptól az uniós jog 
nem alkalmazandó többé az Egyesült 
Királyságra. Amennyiben az Egyesült 
Királyság a jövőben legalább egy tagállam 
állampolgáraival szemben 
vízumkötelezettséget vezet be, az 
[539/2001/EK rendelet 1. cikkének (4) 
bekezdésében]27 előírt kölcsönösségi 
mechanizmust kell alkalmazni. Az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak 
és a tagállamoknak haladéktalanul 
alkalmazniuk kell a mechanizmust.

(6) Az Egyesült Királyság kormánya 
kinyilvánította azon szándékát, hogy az 
Egyesült Királyságba üzleti vagy 
turisztikai célú rövid távú tartózkodás 
céljából történő beutazásra nem ír elő 
vízumot az EU-27 polgárai számára attól a 
naptól kezdve, amely naptól az uniós jog 
nem alkalmazandó többé az Egyesült 
Királyságra. Amennyiben az Egyesült 
Királyság a jövőben legalább egy tagállam 
állampolgáraival szemben 
vízumkötelezettséget vezet be, az 
[539/2001/EK rendelet 1. cikkének (4) 
bekezdésében]27 előírt kölcsönösségi 
mechanizmust kell alkalmazni. Az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak 
és a tagállamoknak haladéktalanul 
alkalmazniuk kell a kölcsönösségi
mechanizmust a vízumkötelezettség 
esetére.

_________________ _________________

27 Lásd a 23. lábjegyzetet. 27 Lásd a 23. lábjegyzetet.

Or. ro

Módosítás 4
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Egyesült Királyság kormánya 
kinyilvánította azon szándékát, hogy az 
Egyesült Királyságba üzleti vagy 
turisztikai célú rövid távú tartózkodás 
céljából történő beutazásra nem ír elő 

(6) Az Egyesült Királyság kormánya 
kinyilvánította azon szándékát, hogy az 
Egyesült Királyságba üzleti vagy 
turisztikai célú rövid távú tartózkodás 
céljából történő beutazásra nem ír elő 
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vízumot az EU-27 polgárai számára attól a 
naptól kezdve, amely naptól az uniós jog 
nem alkalmazandó többé az Egyesült 
Királyságra. Amennyiben az Egyesült 
Királyság a jövőben legalább egy tagállam 
állampolgáraival szemben 
vízumkötelezettséget vezet be, az 
[539/2001/EK rendelet 1. cikkének (4) 
bekezdésében]27 előírt kölcsönösségi
mechanizmust kell alkalmazni. Az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak 
és a tagállamoknak haladéktalanul 
alkalmazniuk kell a mechanizmust.

vízumot az EU-27 polgárai számára attól a 
naptól kezdve, amely naptól az uniós jog 
nem alkalmazandó többé az Egyesült 
Királyságra. Amennyiben az Egyesült 
Királyság a jövőben legalább egy tagállam 
állampolgáraival szemben 
vízumkötelezettséget vezet be, az e 
rendeletben előírt kölcsönösségi 
mechanizmust kell alkalmazni. Az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak 
és a tagállamoknak haladéktalanul 
alkalmazniuk kell a mechanizmust.

_________________

27 Lásd a 23. lábjegyzetet.

Or. en

Módosítás 5
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Egyesült Királyságot ezért a brit 
polgárok tekintetében az [539/2001/EK 
rendelet] II. mellékletébe kell felvenni.

(7) Az Egyesült Királyságot ezért a brit 
polgárok tekintetében az [539/2001/EK 
rendelet]28 II. mellékletébe kell felvenni. 
Ez teljes mértékben ahhoz a feltételhez 
van kötve, hogy az Egyesült Királyság is 
kölcsönös és megkülönböztetésmentes 
vízummentes utazást biztosít valamennyi 
uniós polgár számára, a teljes körű 
kölcsönösség és 
megkülönböztetésmentesség elvével 
összhangban. E célból különleges 
kölcsönösségi mechanizmust kell 
létrehozni egy korábbi tagállam egyedi 
helyzetének kezelése érdekében.

_________________

28 Lásd a 23. lábjegyzetet.

Or. en
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Módosítás 6
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Egyesült Királyságot ezért a brit 
polgárok tekintetében az [539/2001/EK 
rendelet]28 II. mellékletébe kell felvenni.

(7) Az Egyesült Királyságot ezért a brit 
polgárok tekintetében az [539/2001/EK 
rendelet]28 II. mellékletébe kell felvenni. 
Ez teljes mértékben ahhoz a feltételhez 
van kötve, hogy az Egyesült Királyság is 
kölcsönös és megkülönböztetésmentes 
vízummentes utazást biztosít valamennyi 
uniós polgár számára, a teljes körű 
kölcsönösség és 
megkülönböztetésmentesség elvével 
összhangban. E célból különleges 
kölcsönösségi mechanizmust kell 
létrehozni egy korábbi tagállam egyedi 
helyzetének kezelése érdekében.

_________________ _________________

28 Lásd a 23. lábjegyzetet. 28 Lásd a 23. lábjegyzetet.

Or. en

Módosítás 7
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Egyesült Királyságot ezért a brit 
polgárok tekintetében az [539/2001/EK 
rendelet]28 II. mellékletébe kell felvenni.

(7) Az Egyesült Királyságot ezért a brit 
polgárok tekintetében az [539/2001/EK 
rendelet]28 II. mellékletébe kell felvenni. 
Ez teljes mértékben ahhoz a feltételhez 
van kötve, hogy az Egyesült Királyság is 
kölcsönös és megkülönböztetésmentes 
vízummentes utazást biztosít valamennyi 
uniós polgár számára, a teljes körű 
kölcsönösség és 
megkülönböztetésmentesség elvével 
összhangban.

_________________ _________________
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28 Lásd a 23. lábjegyzetet. 28 Lásd a 23. lábjegyzetet.

Or. en

Módosítás 8
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A nagypénteki megállapodás 15 
utalást tartalmaz az Unióra, és az Észak-
Írországban élő emberek amellett 
szavaztak, hogy az Unióban maradjanak.
Ezért fontos, hogy az Egyesült Királyság 
kilépése az Unióból ne zavarja meg a 
nagypénteki megállapodásban és az azt 
követő megállapodásokban meghatározott 
észak–dél együttműködési területeket, és 
ne akadályozza meg a nagypénteki 
megállapodás teljes körű, annak minden 
részére kiterjedő végrehajtását.

Or. en

Módosítás 9
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Az Észak-Írországban élő 
polgárok, akik a nagypénteki 
megállapodás értelmében továbbra is 
uniós polgárok maradnak, uniós 
állampolgárokként továbbra is 
megőrizhetik minden uniós jogukat, 
amennyiben Észak-Írországban élnek, 
beleértve az európai egészségbiztosítási 
kártyához való hozzáférést, az európai 
tandíjakat és az Európai Parlamenten 
belüli politikai képviseletet is.
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Or. en

Módosítás 10
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ennek a rendeletnek 2019. március 
30-án, az Egyesült Királyság Unióból való 
kilépésének napján hatályba kell lépnie.

(14) Ennek a rendeletnek az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépésének napját 
követő első napon hatályba kell lépnie.

Or. ro

Módosítás 11
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az Egyesült Királyság 
legalább egy tagállam állampolgáraival 
szemben vízumkötelezettséget vezet be, az 
[539/2001/EK rendelet[1]1. cikkének (4) 
bekezdésében]40 előírt kölcsönösségi 
mechanizmus alkalmazandó. Az Európai 
Parlament, a Tanács, a Bizottság és a
tagállamok haladéktalanul alkalmazzák a
mechanizmust.

Az [539/2001/EK rendelet 1. cikkének (4) 
bekezdésétől]40 eltérően amennyiben 
az Egyesült Királyság legalább egy 
tagállam állampolgáraival szemben 
vízumkötelezettséget vezet be, az alábbi 
rendelkezések alkalmazandók:
a) a vízumkötelezettség bevezetését 
követően az érintett tagállam 
haladéktalanul értesíti a Bizottságot, és 
erről írásban tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot; az értesítés 
tartalmazza a vízumkötelezettség 
alkalmazásának időpontját és az érintett 
úti okmányok és vízumok típusát;
b) az e bekezdés a) pontjában említett 
értesítés kézhezvételétől számított 72 órán 
belül a Bizottság 4c. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
el az 539/2001/EK rendelet módosítására 
annak érdekében, hogy az Egyesült 
Királyság valamennyi állampolgára 
számára 12 hónapos időszakra 
ideiglenesen felfüggessze az említett 
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rendelet II. mellékletének alkalmazását. E 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
meg kell határozni a II. melléklet 
alkalmazása felfüggesztésének – az 
említett jogi aktus hatálybalépését követő 
120 napon belül eső – időpontját, 
figyelembe véve a tagállamok 
konzulátusain rendelkezésre álló 
erőforrásokat. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus az Egyesült Királyság nevét 
követő lábjegyzettel egészül ki, amely jelzi, 
hogy a vízumkötelezettség alóli 
mentességet az Egyesült Királyság 
valamennyi állampolgára tekintetében 
felfüggesztik, és meghatározza a 
felfüggesztés időtartamát. Amennyiben a 
Bizottság nem nyújt be az e) pontban 
említett jogalkotási javaslatot, amely 
esetben az e pont első mondatában 
említett felfüggesztés automatikusan 
meghosszabbodik a javaslat 
hatálybalépéséig, és az Egyesült 
Királyságra történő hivatkozásnak a II. 
mellékletből az I. mellékletbe való 
átsorolása hatályba lép, a 
vízumkötelezettség alóli mentesség az e 
pont első mondatával összhangban 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban előírt felfüggesztésének 
időtartama automatikusan 
meghosszabbodik mindaddig, amíg az 
Egyesült Királyság az érintett tagállam 
vagy tagállamok állampolgáraira 
vonatkozó vízumkötelezettséget fel nem 
oldja, és vissza nem állítja a vízummentes 
utazást valamennyi tagállam 
állampolgárai számára. Az e pont 
harmadik mondatában említett 
lábjegyzetet ennek megfelelően 
módosítani kell. A felfüggesztés 
időtartama alatt az Egyesült Királyság 
állampolgárainak – az 539/2001/EK 
rendelet 4. cikke alkalmazásának sérelme 
nélkül – vízummal kell rendelkezniük a 
tagállamok külső határainak átlépésekor;
c) A Bizottság – a b) pontban említettek 
értelmében a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust követően azonnal, valamint az
Európai Parlamenttel és a Tanáccsal 
konzultálva – lépéseket tesz az Egyesült 
Királyság hatóságaival együtt a 
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vízummentesség visszaállítása érdekében, 
és e lépésekről haladéktalanul tájékoztatja 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot;
d) egy másik tagállam által az a) pontnak 
megfelelően a b) pont alapján elfogadott 
intézkedések alkalmazási időszaka alatt 
tett bejelentést a folyamatban lévő 
eljárásokban egyesíteni kell az e 
pontokban meghatározott határidők vagy 
időtartamok meghosszabbítása nélkül;
e) amennyiben a b) pontban említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
hatálybalépését követő hat hónapon belül 
az Egyesült Királyság nem oldotta fel a 
vízumkötelezettséget, a Bizottság 
jogalkotási javaslatot nyújthat be az 
539/2001/EK rendelet módosítására, 
amelynek célja az Egyesült Királyságra 
való hivatkozás áthelyezése a II. 
mellékletből az I. mellékletbe;
f) amennyiben az Egyesült Királyság 
megszünteti a vízumkötelezettséget, az 
érintett tagállam vagy tagállamok erről 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot, és 
tájékoztatják az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot. A b) pont értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus az e 
pont első mondatában említett közzétételt 
követő hét nap elteltével hatályát veszti.
Amennyiben az Egyesült Királyság két 
vagy több tagállam állampolgáraival 
szemben vezetett be vízumkötelezettséget, 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
hatályát veszti hét nappal azután, hogy 
közzéteszik az értesítést az utolsó olyan 
tagállammal kapcsolatosan, amelynek 
állampolgáraira vízumkötelezettség 
vonatkozik. A b) pont harmadik 
mondatában említett lábjegyzetet törölni 
kell az érintett felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus hatályának megszűnésekor. A 
Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
hatályvesztésről szóló tájékoztatás 
haladéktalanul közzétételre kerüljön az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában.
Amennyiben az Egyesült Királyság 
megszünteti a vízumkötelezettséget, de a 
tagállam vagy a tagállamok nem 
értesítették e pont első mondatával 
összhangban a Bizottságot, a Bizottság 
saját kezdeményezésére haladéktalanul 
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megindítja az e pont ötödik mondatában 
említett közzétételt, és e pont második 
mondatát kell alkalmazni.
Az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság haladéktalanul alkalmazzák e
mechanizmust.
Az e cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az aktusról szóló 
értesítést követő két hónapos időtartamon 
belül sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emel ellene kifogást, vagy ha 
az említett időtartam leteltét megelőzően 
az Európai Parlament és a Tanács 
egyaránt tájékoztatta a Bizottságot arról, 
hogy nem emel kifogást. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

_________________ _________________

40 Lásd a 23. lábjegyzetet. 40 Lásd a 23. lábjegyzetet.

Or. en

Módosítás 12
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet 2019. március 30-án lép
hatályba.

Ennek a rendeletnek az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépésének napját 
követő első napon hatályba kell lépnie.

Or. ro
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