
AM\1174204PL.docx PE632.961v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2014-2019

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

2018/0390(COD)

16.1.2019

POPRAWKI
1 - 12

Projekt sprawozdania
Claude Moraes
(PE632.052v01-00)

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

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



PE632.961v01-00 2/12 AM\1174204PL.docx

PL

AM_Com_LegReport



AM\1174204PL.docx 3/12 PE632.961v01-00

PL

Poprawka 1
Auke Zijlstra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zjednoczone Królestwo przyznaje 
prawo pobytu mieszkańcom wielu krajów, 
które są częścią Wspólnoty Narodów na 
mocy brytyjskiej ustawy o obywatelstwie z 
1981 r. Ze względu na fakt, że zakres 
zwolnienia z obowiązku wizowego, o 
którym mowa w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 539/2001, jest niejasny, Komisja 
powinna przeprowadzić pełną ocenę 
skutków i ryzyka w celu wyjaśnienia 
faktycznego zakresu zwolnienia z 
obowiązku wizowego.

Or. en

Poprawka 2
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Należy podkreślić wyjątkową i
szczególną sytuację obywateli w północnej 
części Irlandii, którzy na mocy 
porozumienia wielkopiątkowego mogą 
uznawać się za Irlandczyków. W związku z 
tym obywatelom w północnej części 
Irlandii powinny nadal przysługiwać 
wszystkie prawa wynikające z 
obywatelstwa Unii w miejscu ich 
zamieszkania na północy Irlandii i nie 
powinni oni być traktowani jak obywatele 
państwa trzeciego. Zgodnie z 
obowiązującymi normami ruch bezwizowy 
powinien mieć zastosowanie do obywateli 
zamieszkujących północną część Irlandii.
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Or. en

Poprawka 3
Maria Grapini

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]27. 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. 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]27. Przy 
stosowaniu mechanizmu wzajemności w 
odniesieniu do obowiązku wizowego
Parlament Europejski, Rada, Komisja 
i państwa członkowskie powinny działać 
niezwłocznie.

_________________ _________________

27 Zob. przypis 23. 27 Zob. przypis 23.

Or. ro

Poprawka 4
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Rząd Zjednoczonego Królestwa (6) Rząd Zjednoczonego Królestwa 
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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]27. 
Przy stosowaniu tego mechanizmu 
Parlament Europejski, Rada, Komisja 
i państwa członkowskie powinny działać 
niezwłocznie.

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 niniejszym 
rozporządzeniu. Przy stosowaniu tego 
mechanizmu Parlament Europejski, Rada, 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
działać niezwłocznie.

_________________

27 Zob. przypis 23.

Or. en

Poprawka 5
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Należy zatem włączyć Zjednoczone 
Królestwo do załącznika II do 
[rozporządzenia (WE) nr 539/2001]28

w odniesieniu do obywateli brytyjskich.

(7) Należy zatem włączyć Zjednoczone 
Królestwo do załącznika II do 
[rozporządzenia (WE) nr 539/2001]28

w odniesieniu do obywateli brytyjskich. 
Jest to całkowicie uzależnione od 
zapewnienia również przez Zjednoczone 
Królestwo opartego na wzajemności i 
niedyskryminacji ruchu bezwizowego dla 
wszystkich obywateli Unii, zgodnie z 
zasadami pełnej wzajemności i 
niedyskryminacji. W tym celu należy 
ustanowić szczególny mechanizm 
wzajemności, aby zaradzić wyjątkowej 
sytuacji, w jakiej znajdzie się byłe państwo 
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członkowskie.

_________________ _________________

28 Zob. przypis 23. 28 Zob. przypis 23.

Or. en

Poprawka 6
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Należy zatem włączyć Zjednoczone 
Królestwo do załącznika II do 
[rozporządzenia (WE) nr 539/2001]28

w odniesieniu do obywateli brytyjskich.

(7) Należy zatem włączyć Zjednoczone 
Królestwo do załącznika II do 
[rozporządzenia (WE) nr 539/2001]28

w odniesieniu do obywateli brytyjskich. 
Jest to całkowicie uzależnione od 
zapewnienia również przez Zjednoczone 
Królestwo opartego na wzajemności i 
niedyskryminacji ruchu bezwizowego dla 
wszystkich obywateli Unii, zgodnie z 
zasadami pełnej wzajemności i 
niedyskryminacji. W tym celu należy 
ustanowić szczególny mechanizm 
wzajemności, aby zaradzić wyjątkowej 
sytuacji, w jakiej znajdzie się byłe państwo 
członkowskie.

_________________ _________________

28 Zob. przypis 23. 28 Zob. przypis 23.

Or. en

Poprawka 7
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Należy zatem włączyć Zjednoczone 
Królestwo do załącznika II do 

(7) Należy zatem włączyć Zjednoczone 
Królestwo do załącznika II do 
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[rozporządzenia (WE) nr 539/2001]28

w odniesieniu do obywateli brytyjskich.
[rozporządzenia (WE) nr 539/2001]28

w odniesieniu do obywateli brytyjskich. 
Jest to całkowicie uzależnione od 
zapewnienia również przez Zjednoczone 
Królestwo opartego na wzajemności i 
niedyskryminacji ruchu bezwizowego dla 
wszystkich obywateli Unii, zgodnie z 
zasadami pełnej wzajemności i 
niedyskryminacji.

_________________ _________________

28 Zob. przypis 23. 28 Zob. przypis 23.

Or. en

Poprawka 8
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W porozumieniu wielkopiątkowym 
znajduje się 15 odniesień do Unii, a 
ludność zamieszkująca północną część 
Irlandii głosowała za pozostaniem w Unii. 
Ważne jest zatem, aby wystąpienie 
Zjednoczonego Królestwa z Unii nie 
zakłócało współpracy między częścią 
północną i południową w obszarach 
określonych w porozumieniu 
wielkopiątkowym oraz w późniejszych 
umowach ani by nie utrudniało pełnego 
wdrożenia porozumienia 
wielkopiątkowego we wszystkich jego 
częściach.

Or. en

Poprawka 9
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Obywatele na północy Irlandii, 
którzy pozostają obywatelami Unii na 
mocy porozumienia wielkopiątkowego, 
powinni w pełni korzystać z szeregu 
unijnych pra  przysługujących im jako 
obywatelom Unii w miejscu ich 
zamieszkania na północy Irlandii, w tym z 
dostępu do europejskiej karty 
ubezpieczenia zdrowotnego, stawek opłat 
dla studentów unijnych i z 
przedstawicielstwa politycznego w 
Parlamencie Europejskim.

Or. en

Poprawka 10
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Niniejsze rozporządzenie powinno 
wejść w życie w dniu 30 marca 2019 r., 
czyli w dniu wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z Unii.

(14) Niniejsze rozporządzenie powinno 
wejść w życie pierwszego dnia 
następującego po dniu wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii.

Or. ro

Poprawka 11
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Zjednoczone Królestwo 
wprowadzi obowiązek wizowy dla 
obywateli przynajmniej jednego państwa 
członkowskiego, zastosowanie będzie miał 
mechanizm wzajemności przewidziany w 

W drodze odstępstwa od [art. 1 ust. 4 
rozporządzenia (WE) nr 539/2001]40, w 
przypadku gdy Zjednoczone Królestwo 
wprowadzi obowiązek wizowy dla 
obywateli przynajmniej jednego państwa 
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[art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 539/2001]40. Przy stosowaniu tego 
mechanizmu Parlament Europejski, Rada, 
Komisja i państwa członkowskie działają 
niezwłocznie.

członkowskiego, obowiązywać będą 
następujące przepisy:
a) w następstwie wprowadzenia 
obowiązku wizowego zainteresowane 
państwo członkowskie niezwłocznie 
powiadamia Komisję oraz informuje o tym 
fakcie pisemnie Parlament Europejski i 
Radę; w powiadomieniu tym określa się 
datę wprowadzenia w życie obowiązku 
wizowego oraz rodzaje dokumentów 
podróży i wiz, których ten obowiązek 
dotyczy;
b) w ciągu 72 godzin od otrzymania 
powiadomienia, o którym mowa w lit. a) 
niniejszego ustępu, Komisja przyjmuje akt 
delegowany zgodnie z art. 4c, zmieniający 
rozporządzenie (WE) nr 539/2001 w celu 
tymczasowego zawieszenia stosowania 
załącznika II do tego rozporządzenia na 
okres 12 miesięcy w odniesieniu do 
wszystkich obywateli Zjednoczonego 
Królestwa. W tym akcie delegowanym 
określa się datę, przypadającą w ciągu 120 
dni od jego wejścia w życie, z którą 
zawieszenie stosowania załącznika II ma 
stać się skuteczne, uwzględniając zasoby 
dostępne w konsulatach państw 
członkowskich. W akcie delegowanym 
wprowadza się przypis obok nazwy 
Zjednoczonego Królestwa, wskazując, że 
zwolnienie z obowiązku wizowego jest 
zawieszone w odniesieniu do wszystkich 
obywateli Zjednoczonego Królestwa, i 
określając okres tego zawieszenia. O ile 
Komisja nie przedłoży wniosku 
ustawodawczego, o którym mowa w lit. e), 
w którym to przypadku okres zawieszenia 
określony w zdaniu pierwszym niniejszej 
litery ulega automatycznemu przedłużeniu 
do czasu wejścia w życie takiego wniosku i 
przeniesienia odniesienia do 
Zjednoczonego Królestwa z załącznika II 
do załącznika I, okres zawieszenia od 
obowiązku wizowego, o którym mowa w 
akcie delegowanym przyjętym zgodnie z 
pierwszym zdaniem niniejszej litery, 
przedłuża się automatycznie do momentu, 
w którym Zjednoczone Królestwo zniesie 
obowiązek wizowy dla obywateli 
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zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub zainteresowanych 
państw członkowskich oraz przywrócone 
zostanie zwolnienie z obowiązku wizowego 
dla obywateli wszystkich państw 
członkowskich. Należy odpowiednio 
zmienić przypis, o którym mowa w zdaniu 
trzecim niniejszej litery. Z zastrzeżeniem 
stosowania art. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 539/2001, w okresach obowiązywania 
zawieszenia wszyscy obywatele 
Zjednoczonego Królestwa mają obowiązek 
posiadać wizę przy przekraczaniu 
zewnętrznych granic państw 
członkowskich;
c) natychmiast po przyjęciu aktu 
delegowanego, o którym mowa w lit. b), 
oraz w porozumieniu z Parlamentem 
Europejskim i Radą Komisja podejmuje 
wobec władz Zjednoczonego Królestwa 
kroki w celu przywrócenia ruchu 
bezwizowego i niezwłocznie informuje 
o tych krokach Parlament Europejski 
i Radę;
d) każde kolejne powiadomienie dokonane 
przez inne państwo członkowskie zgodnie 
z lit. a) w okresie stosowania środków 
przyjętych na mocy lit. b) zostaje włączone 
do trwających procedur bez przedłużania 
terminów lub okresów określonych w tych 
literach;
e) jeżeli w terminie sześciu miesięcy od 
wejścia w życie aktu delegowanego, o 
którym mowa w lit. b), Zjednoczone 
Królestwo nie zniesie obowiązku 
wizowego, Komisja może przedłożyć 
wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany
rozporządzenia (WE) nr 539/2001 w celu 
przeniesienia odniesienia do 
Zjednoczonego Królestwa z załącznika II 
do tego rozporządzenia do jego załącznika 
I;
f) w następstwie zniesienia obowiązku 
wizowego przez Zjednoczone Królestwo 
zainteresowane państwo członkowskie lub 
państwa członkowskie niezwłocznie 
powiadamiają o tym Komisję oraz 
informują o tym fakcie pisemnie 
Parlament Europejski i Radę. Akt 
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delegowany przyjęty na podstawie lit. b) 
wygasa siedem dni po publikacji, o której 
mowa w pierwszym zdaniu niniejszej 
litery. W przypadku gdy Zjednoczone 
Królestwo wprowadziło obowiązek wizowy 
dla obywateli dwóch lub więcej państw 
członkowskich, akt delegowany wygasa 
siedem dni po opublikowaniu 
powiadomienia dotyczącego ostatniego 
państwa członkowskiego, którego 
obywatele podlegali obowiązkowi 
wizowemu. Przypis, o którym mowa 
w lit. b) zdanie trzecie, zostaje skreślony 
z chwilą wygaśnięcia danego aktu 
delegowanego. Komisja publikuje 
niezwłocznie informację o takim 
wygaśnięciu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. W przypadku gdy 
Zjednoczone Królestwo zniesie obowiązek 
wizowy, ale Komisja nie została 
powiadomiona przez państwo 
członkowskie lub państwa członkowskie 
zgodnie z pierwszym zdaniem niniejszej 
litery, Komisja z własnej inicjatywy 
niezwłocznie przystępuje do publikacji, o 
której mowa w zdaniu piątym niniejszej 
litery, oraz zastosowanie ma drugie zdanie 
niniejszej litery.
Przy stosowaniu tego mechanizmu 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
działają niezwłocznie.
Akt delegowany przyjęty na podstawie 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w 
terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski,
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

_________________ _________________

40 Zob. przypis 23. 40 Zob. przypis 23.

Or. en
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Poprawka 12
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dnia 30 marca 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
pierwszego dnia następującego po dniu 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa 
z Unii.

Or. ro
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