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Predlog spremembe 1
Auke Zijlstra

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Združeno kraljestvo podeljuje 
pravico do prebivanja prebivalcem 
številnih držav, ki so del Britanske 
skupnosti narodov, v skladu z zakonom o 
britanskem državljanstvu iz leta 1981. Ker 
področje uporabe izvzetja iz vizumske 
obveznosti iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 539/2001 ni jasno, bi morala Komisija 
izvesti celovito oceno učinka in tveganja, 
da se pojasni dejansko področje uporabe 
izvzetja iz vizumske obveznosti.

Or. en

Predlog spremembe 2
Martina Anderson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Pomembno je priznati edinstvene 
in posebne okoliščine državljanov na 
severu Irske, ki se lahko na podlagi 
Velikonočnega sporazuma opredelijo za 
Irce. Zaradi tega bi morali državljani na 
severu Irske ostati upravičeni do vseh 
pravic, povezanih z državljanstvom Unije, 
kadar prebivajo na severu Irske, in se ne 
bi smeli obravnavati kot državljani tretje 
države. Potovanja brez vizumov bi morala 
v skladu s sedanjimi standardi veljati za 
državljane na severu Irske.

Or. en
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Predlog spremembe 3
Maria Grapini

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]27. 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. 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]27. Evropski 
parlament, Svet, Komisija in države članice 
bi si morali takoj začeti prizadevati za 
uporabo mehanizma vzajemnosti v 
primeru uvedbe vizumske obveznosti.

_________________ _________________

27 Glej opombo 23. 27 Glej opombo 23.

Or. ro

Predlog spremembe 4
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

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 

(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 
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mehanizem vzajemnosti iz [člena 1(4)
Uredbe (ES) št. 539/2001]27. Evropski 
parlament, Svet, Komisija in države članice 
bi si morali takoj začeti prizadevati za 
uporabo mehanizma.

mehanizem vzajemnosti iz te uredbe. 
Evropski parlament, Svet, Komisija in 
države članice bi si morali takoj začeti 
prizadevati za uporabo mehanizma.

_________________

27 Glej opombo 23.

Or. en

Predlog spremembe 5
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Združeno kraljestvo bi bilo zato 
treba, kar zadeva britanske državljane, 
vključiti v Prilogo II k [Uredbi (ES) 
št. 539/2001]28.

(7) Združeno kraljestvo bi bilo zato 
treba, kar zadeva britanske državljane, 
vključiti v Prilogo II k [Uredbi (ES) 
št. 539/2001]28. To pa je popolnoma 
podrejeno pogoju, da tudi Združeno 
kraljestvo vsem državljanom Unije 
omogoča vzajemno in nediskriminatorno 
potovanje brez vizumov v skladu z načeli 
popolne vzajemnosti in nediskriminacije. 
V ta namen bi bilo treba vzpostaviti 
poseben mehanizem vzajemnosti, ki bi 
obravnaval edinstven položaj nekdanje 
države članice.

_________________ _________________

28 Glej opombo 23. 28 Glej opombo 23.

Or. en

Predlog spremembe 6
Maria Grapini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(7) Združeno kraljestvo bi bilo zato 
treba, kar zadeva britanske državljane, 
vključiti v Prilogo II k [Uredbi (ES) 
št. 539/2001]28.

(7) Združeno kraljestvo bi bilo zato 
treba, kar zadeva britanske državljane, 
vključiti v Prilogo II k [Uredbi (ES) 
št. 539/2001]28. To pa je popolnoma 
podrejeno pogoju, da tudi Združeno 
kraljestvo vsem državljanom Unije 
omogoča vzajemno in nediskriminatorno 
potovanje brez vizumov v skladu z načeli 
popolne vzajemnosti in nediskriminacije.
V ta namen bi bilo treba vzpostaviti 
poseben mehanizem vzajemnosti, ki bi 
obravnaval edinstven položaj nekdanje 
države članice.

_________________ _________________

28 Glej opombo 23. 28 Glej opombo 23.

Or. en

Predlog spremembe 7
Csaba Sógor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Združeno kraljestvo bi bilo zato 
treba, kar zadeva britanske državljane, 
vključiti v Prilogo II k [Uredbi (ES) 
št. 539/2001]28.

(7) Združeno kraljestvo bi bilo zato 
treba, kar zadeva britanske državljane, 
vključiti v Prilogo II k [Uredbi (ES) 
št. 539/2001]28. To pa je popolnoma 
podrejeno pogoju, da tudi Združeno 
kraljestvo vsem državljanom Unije 
omogoča vzajemno in nediskriminatorno 
potovanje brez vizumov v skladu z načeli 
popolne vzajemnosti in nediskriminacije.

_________________ _________________

28 Glej opombo 23. 28 Glej opombo 23.

Or. en

Predlog spremembe 8
Martina Anderson
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) V Velikonočnem sporazumu je 15 
sklicevanj na Unijo, prebivalci severa 
Irske pa so glasovali, da ostanejo v Uniji. 
Zato je pomembno, da izstop Združenega 
kraljestva iz Unije ne ovira področij 
sodelovanja med severom in jugom, 
določenih v Velikonočnem sporazumu in 
poznejših sporazumih, ali onemogoči 
polno izvajanje Velikonočnega sporazuma 
v vseh njegovih delih.

Or. en

Predlog spremembe 9
Martina Anderson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Državljani na severu Irske, ki 
ostajajo državljani Unije na podlagi 
Velikonočnega sporazuma, bi morali 
ohraniti vse pravice, ki jih zagotavlja 
Unija, kot državljani Unije, če prebivajo 
na severu Irske, vključno z dostopom do 
evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja, evropskih šolnin in politične 
zastopanosti v Evropskem parlamentu.

Or. en

Predlog spremembe 10
Maria Grapini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(14) Ta uredba bi morala začeti veljati 
30. marca 2019, na dan izstopa
Združenega kraljestva iz Unije.

(14) Ta uredba bi morala začeti veljati 
prvi dan po izstopu Združenega kraljestva 
iz Unije.

Or. ro

Predlog spremembe 11
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Združeno kraljestvo uvede vizumsko 
obveznost za državljane vsaj ene države 
članice, se uporabi mehanizem 
vzajemnosti iz [člena 1(4) Uredbe (ES) 
št. 539/2001]40. Evropski parlament, Svet, 
Komisija in države članice si takoj začnejo 
prizadevati za uporabo mehanizma.

Z odstopanjem od [člena 1(4) Uredbe (ES) 
št. 539/2001]40 se uporabljajo naslednje 
določbe, če Združeno kraljestvo uvede 
vizumsko obveznost za državljane vsaj ene 
države članice:
(a) zadevna država članica po uvedbi 
vizumske obveznosti o tem nemudoma 
uradno obvesti Komisijo in pisno obvesti 
Evropski parlament in Svet. V uradnem 
obvestilu navede datum začetka izvajanja 
vizumske obveznosti in vrste zadevnih
potnih listin in vizumov;
(b) Komisija v 72 urah po prejemu 
uradnega obvestila iz točke (a) tega 
odstavka sprejme delegirani akt v skladu s 
členom 4c o spremembi Uredbe (ES) 
št. 539/2001, da bi začasno zadržala 
uporabo Priloge II k navedeni uredbi za 
obdobje 12 mesecev za vse državljane 
Združenega kraljestva. V delegiranem 
aktu določi, kdaj v roku 120 dni od 
začetka veljavnosti tega akta začne 
učinkovati zadržanje uporabe Priloge II, 
pri čemer upošteva razpoložljive vire na 
konzulatih držav članic. Z delegiranim 
aktom se vstavi opomba poleg imena 
Združenega kraljestva, v kateri je 
navedeno, da je izvzetje iz vizumske 
obveznosti za vse državljane Združenega 
kraljestva zadržano, in opredeljeno 
trajanje tega zadržanja. Razen če 
Komisija predloži zakonodajni predlog iz 
točke (e), pri čemer se obdobje zadržanja 
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iz prvega stavka te točke samodejno 
podaljša do začetka veljavnosti takega 
predloga in prenosa navedbe Združenega 
kraljestva iz Priloge II v Prilogo I, se 
obdobje zadržanja izvzetja vizumske 
obveznosti, določeno v delegiranem aktu, 
sprejetem v skladu s prvim stavkom te 
točke, samodejno podaljša, dokler 
Združeno kraljestvo ne odpravi vizumske 
obveznosti za državljane zadevne države 
članice ali držav članic in se ponovno 
vzpostavi potovanje brez vizumov za 
državljane vseh držav članic. Opomba, 
navedena v tretjem stavku te točke, se 
ustrezno spremeni. Brez poseganja v 
uporabo člena 4 Uredbe (ES) št. 539/2001 
morajo državljani Združenega kraljestva 
med trajanjem tega zadržanja imeti vizum 
za prehod zunanjih meja držav članic;
(c) Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta iz točke (b) in ob 
posvetovanju z Evropskim parlamentom 
in Svetom, ukrepa pri organih 
Združenega kraljestva z namenom 
ponovne vzpostavitve potovanja brez 
vizumov ter Evropski parlament in Svet 
nemudoma obvesti o teh ukrepih;
(d) vsako nadaljnje obvestilo, ki ga druga 
država članica pošlje v skladu s točko (a) 
v obdobju uporabe ukrepov, sprejetih v 
skladu s točko (b), se vključi v tekoče 
postopke brez podaljšanja rokov ali 
obdobij iz navedenih točk;
(e) kadar Združeno kraljestvo v šestih 
mesecih po začetku veljavnosti 
delegiranega akta iz točke (b) ne odpravi 
vizumske obveznosti, lahko Komisija 
predloži zakonodajni predlog o spremembi 
Uredbe (ES) št. 539/2001, da se navedba 
Združenega kraljestva prenese iz Priloge 
II v Prilogo I k navedeni uredbi;
(f) če Združeno kraljestvo odpravi 
vizumsko obveznost, zadevna država 
članica ali države članice o tem 
nemudoma uradno obvestijo Komisijo in 
obvestijo Evropski parlament in Svet. 
Delegirani akt, sprejet v skladu s točko 
(b), preneha veljati sedem dni po objavi iz 
prvega stavka te točke. Če je Združeno 
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kraljestvo uvedlo vizumsko obveznost za 
državljane dveh ali več držav članic, 
delegirani akt preneha veljati sedem dni 
po objavi uradnega obvestila v zvezi z 
zadnjo državo članico, za katero je 
Združeno kraljestvo izvajalo vizumsko 
obveznost. Opomba iz tretjega stavka 
točke (b) se ob prenehanju veljavnosti 
zadevnega delegiranega akta črta. 
Komisija podatke o takem prenehanju 
veljavnosti nemudoma objavi v Uradnem 
listu Evropske unije. Če Združeno 
kraljestvo odpravi vizumsko obveznost, 
vendar država članica ali države članice o 
tem Komisije ne obvestijo uradno 
Komisije v skladu s prvim stavkom te 
točke, Komisija na lastno pobudo 
nemudoma poskrbi za objavo iz petega 
stavka te točke, uporabi pa se drugi stavek 
te točke.
Evropski parlament, Svet in Komisija si 
takoj začnejo prizadevati za uporabo tega 
mehanizma.
Delegirani akt, sprejet na podlagi tega 
člena, začne veljati le, če mu niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje v roku 
dveh mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 
Ta rok se na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta podaljša za dva 
meseca.

_________________ _________________

40 Glej opombo 23. 40 Glej opombo 23.

Or. en

Predlog spremembe 12
Maria Grapini

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Ta uredba začne veljati 30. marca 2019. Ta uredba bi morala začeti veljati prvi dan 
po izstopu Združenega kraljestva iz Unije.

Or. ro
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