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PR_COD_1recastingam

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 
symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 
nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 
przekreślenie zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Unijnego kodeksu wizowego (kodeks wizowy) (przekształcenie)
(COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2014)0164),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 77 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi 
(C8-0001/2014),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 
września 2014 r.,

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. 
w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania 
aktów prawnych1,

– uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 30 września 2014 r. skierowane do 
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zgodnie z 
art. 104 ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając pisma jego przewodniczącego skierowane w dniu 31 sierpnia 2015 r. do 
Komisji i Rady zgodnie z art. 104 ust. 3 Regulaminu zawierające informację, że 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych może 
złożyć poprawki do ujednoliconych fragmentów wniosku, o którym mowa powyżej, 
zgodnie z ust. 8 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 28 listopada 2001 r. w 
sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów 
prawnych,

– uwzględniając art. 104 i 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8–0000/2015),

A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych 
zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku lub w opinii 
konsultacyjnej grupy roboczej, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do 
ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami 

1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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wniosek zawiera zwykłe ujednolicenie istniejących tekstów, bez zmian 
merytorycznych;

1. uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia 
konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji;

2. proponuje, by akt ten był cytowany jako „rozporządzenie Lópeza Aguilara NN w 
sprawie kodeksu wizowego”;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Rozporządzenie (WE) nr 810/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady zostało 
kilkakrotnie znacząco zmienione. Ze 
względu na konieczność dalszych zmian, 
dla zachowania przejrzystości, 
rozporządzenie to należy przekształcić. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Kodeks wizowy został zmieniony jedynie w bardzo ograniczonym zakresie rozporządzeniem 
Komisji 977/2011, rozporządzeniem 154/2012 oraz rozporządzeniem 610/2013. Na 
posiedzeniu w dniu 7 lipca koordynatorzy komisji LIBE ustalili, że komisja będzie mogła 
zmienić również ujednolicone części, zgodnie z ust. 8 porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki 
przekształcania aktów prawnych. Komisja i Rada otrzymały odpowiednie powiadomienia.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Wydawanie wizy osobie ubiegającej 
się o ochronę stanowi środek 
umożliwiający tej osobie bezpieczny wjazd 
na terytorium państw członkowskich. 
Rozpatrując terytorialną właściwość 
konsulatów, dopuszczalność wniosku 
wizowego lub możliwość wydania wizy o 
ograniczonej ważności terytorialnej, 
konsulaty powinny w związku z tym 
zwracać szczególną uwagę na osoby 
ubiegające się o ochronę. W przypadku 
takich osób państwa członkowskie 
powinny korzystać z zwolnień z przyczyn 
humanitarnych lub z uwagi na 
zobowiązania międzynarodowe, o których 
mowa w tym rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Obecny kryzys migracyjny oraz niemożliwe do zaakceptowania ofiary utonięć stanowią 
złożony problem, który można rozwiązać jedynie w ujęciu całościowym za pomocą szeregu 
środków. Przegląd kodeksu wizowego daje możliwość zwrócenia uwagi konsulatów na 
ewentualne potrzeby w zakresie ochrony, a tym samym zapewnienia jednego z rozwiązań. W 
proponowanym motywie przypomina się, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w niektórych sytuacjach państwa posiadają pewne obowiązki 
nawet poza terytorium swej jurysdykcji. Zob. sprawa Hirsi i in. przeciw Włochom.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Stosując niniejsze rozporządzenie, 
państwa członkowskie powinny 
respektować swe zobowiązania wynikające 
z prawa międzynarodowego, w 
szczególności z Konwencji dotyczącej 
statusu uchodźców, europejskiej 
konwencji praw człowieka, 
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Międzynarodowego paktu praw 
obywatelskich i politycznych, Konwencji w 
sprawie zakazu stosowania tortur oraz 
innego okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania, 
konwencji ONZ o prawach dziecka oraz 
innych odnośnych instrumentów.

Or. en

Uzasadnienie

W kilku przepisach kodeksu wizowego znajduje się odniesienie do zobowiązań 
międzynarodowych państw członkowskich, jednak w tekście nie wyjaśnia się, jakie to 
zobowiązania. Proponowany motyw przypomina zobowiązania przyjęte przez państwa 
członkowskie. W zależności od odnośnego orzecznictwa oraz wykładni niektóre przepisy 
aktów wymienionych w proponowanym motywie mogą wiązać się z obowiązkiem państw 
członkowskich do poszanowania praw osób ubiegających się o wizę przy rozpatrywaniu 
wniosków wizowych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy założyć, że wnioskodawcy, 
którzy są zarejestrowani w VIS i w okresie 
12 miesięcy poprzedzających złożenie 
wniosku otrzymali oraz zgodnie z prawem 
wykorzystali dwie wizy, spełniają warunki 
wjazdu z punktu widzenia ryzyka 
nielegalnej imigracji oraz konieczności 
posiadania wystarczających środków na 
pokrycie kosztów utrzymania. To 
domniemanie powinno być jednak 
możliwe do obalenia, w przypadku gdy 
właściwe organy stwierdzą, że w 
indywidualnych przypadkach nie spełniono 
jednego lub kilku tych warunków.

(10) Należy założyć, że wnioskodawcy, 
którzy są zarejestrowani w VIS i w okresie 
18 miesięcy poprzedzających złożenie 
wniosku otrzymali oraz zgodnie z prawem 
wykorzystali dwie wizy, spełniają warunki 
wjazdu z punktu widzenia ryzyka 
nielegalnej imigracji oraz konieczności 
posiadania wystarczających środków na 
pokrycie kosztów utrzymania. To 
domniemanie powinno być jednak 
możliwe do obalenia, w przypadku gdy 
właściwe organy stwierdzą, że w 
indywidualnych przypadkach nie spełniono 
jednego lub kilku tych warunków.

Or. en
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Uzasadnienie

Okres, w którym wymagane są dwie wizy, aby zostać uznanym za osobę regularnie 
podróżującą, powinno się wydłużyć, jako że okres 12-miesięczny jest za krótki. Przykładowo, 
jeżeli osoba podróżująca przyjeżdża do UE raz do roku na wakacje, dajmy na to w sierpniu, 
nie może ona korzystać z tego przepisu, nawet gdyby wykorzystała ona zgodnie z prawem 
kilkadziesiąt wiz.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Państwa członkowskie i konsulaty 
powinny dążyć do umożliwienia składania 
wniosków wizowych online, szczególnie 
wnioskodawcom zarejestrowanym w VIS 
oraz osobom regularnie podróżującym 
zarejestrowanym w VIS, których dane, 
szczególnie dane biometryczne, już 
znajdują się w VIS.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by podjąć działania na rzecz unowocześnienia procedury ubiegania się o wizę. W 
szczególnie w związku z prawie całkowitym uruchomieniem VIS praca konsulatów może 
zyskać na skuteczności, jeżeli dalsze etapy procesu przyznawania wizy mogłyby odbyć się 
elektronicznie. Nie jest intencją prawodawcy wprowadzenie obowiązku w tym zakresie, 
jednak państwa członkowskie i konsulaty, które pragną pójść w tym kierunku, powinny być do 
tego zachęcane.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Konieczne jest stworzenie przepisów 
na wypadek sytuacji, w których państwo 
członkowskie postanowi współpracować z 

(36) Konieczne jest stworzenie przepisów 
na wypadek sytuacji, w których państwo 
członkowskie postanowi współpracować z 
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usługodawcą zewnętrznym w zakresie 
przyjmowania wniosków wizowych. 
Rozwiązania takie należy tworzyć z 
poszanowaniem ogólnych zasad 
wydawania wiz oraz wymogów ochrony 
danych określonych w dyrektywie 
95/46/WE.

usługodawcą zewnętrznym w zakresie 
przyjmowania wniosków wizowych. 
Decyzję w tym zakresie można podjąć, 
jeżeli w konkretnych okolicznościach lub z 
przyczyn odnoszących się do sytuacji 
lokalnej, zastosowanie innych rozwiązań 
nie jest możliwe. Rozwiązania takie należy 
wprowadzać z poszanowaniem ogólnych 
zasad wydawania wiz oraz wymogów 
ochrony danych określonych w dyrektywie 
95/46/WE. Jeżeli państwo członkowskie 
postanowiło współpracować z 
usługodawcą zewnętrznym, powinno ono 
nadal zapewniać wszystkim 
wnioskodawcom możliwość składania 
wniosków bezpośrednio w swoich misjach 
dyplomatycznych lub urzędach 
konsularnych, z wyjątkiem sytuacji, w 
których ze względów bezpieczeństwa jest 
to niemożliwe.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych sytuacjach może być konieczna współpraca z usługodawcą i może to również 
przyczynić się do poprawy usługi świadczonej wnioskodawcom. Korzystanie z usług 
usługodawcy zewnętrznego należy jednak szczegółowo przeanalizować, wyboru nie powinno 
się jednak dokonywać bez głębszego zastanowienia.

Obowiązek utrzymania dostępu do konsulatu jest aktualnie częścią kodeksu, jednak Komisja 
proponuje skreślić postanowienie w tej sprawie. Konsulaty powinny jednak być wyposażone, 
aby przyjmować wnioskodawców, nawet gdyby dotyczyło to wyłącznie problemów z 
usługodawcą zewnętrznym lub w celu obsługi członków rodzin obywateli UE (zob. poprawka 
do art.8 ust. 3) Proponuje się przeredagowanie aktualnego przepisu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Aby dostosować do zmieniających się 
warunków wspólny wykaz państw trzecich, 
których obywatele są zobowiązani do 

(43) Aby dostosować do zmieniających się 
warunków wspólny wykaz państw trzecich, 
których obywatele są zobowiązani do 
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posiadania tranzytowej wizy lotniskowej 
podczas tranzytu przez międzynarodową 
strefę tranzytową portów lotniczych 
znajdujących się w państwach 
członkowskich, oraz wykaz dokumentów 
pobytowych uprawniających posiadaczy do 
tranzytu przez porty lotnicze państw 
członkowskich bez tranzytowej wizy 
lotniskowej, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów.

posiadania tranzytowej wizy lotniskowej 
podczas tranzytu przez międzynarodową 
strefę tranzytową portów lotniczych 
znajdujących się w państwach 
członkowskich, oraz wykaz dokumentów 
pobytowych uprawniających posiadaczy do 
tranzytu przez porty lotnicze państw 
członkowskich bez tranzytowej wizy 
lotniskowej, przepisy dotyczące 
wypełniania naklejek wizowych i ich 
wypełniania na granicach dla marynarzy 
podróżujących tranzytem, z zastrzeżeniem 
obowiązku wizowego, a także w celu 
przyjęcia uzupełniających instrukcji 
operacyjnych dotyczących praktycznego 
stosowania niniejszego rozporządzenia, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje skreślenie szeregu załączników do obecnego kodeksu i przyjęcie ich na 
późniejszym etapie w drodze aktów wykonawczych. Jako że taki zabieg ograniczyłby rolę 
prawodawcy, proponuje się, aby załączniki pozostały częścią prawodawstwa, ale by mogły 
zostać zmienione aktami delegowanymi. Nie jest to kwestia różnych interpretacji prawnych, 
ale wyboru politycznego. Według stałego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości do 
uznania prawodawcy należy ustalenie, co będzie wchodzić w zakres prawodawstwa (patrz 
przykładowo sprawa C-88/14). 

Jeżeli chodzi o instrukcje, zob. uzasadnienie poprawki do art. 50.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszego rozporządzenia w 
odniesieniu do ustanowienia instrukcji 
operacyjnych dotyczących praktyk i 
procedur, które mają być stosowane przez 
państwa członkowskie podczas 
rozpatrywania wniosków wizowych, a 
także w odniesieniu do wykazów 
dokumentów uzupełniających mających 
obowiązywać w każdym obszarze 
właściwości, obowiązkowych wpisów na 
naklejkach wizowych, przepisów w 
sprawie umieszczania naklejek wizowych 
oraz przepisów dotyczących wydawania 
wiz marynarzom na granicach 
zewnętrznych, należy przekazać Komisji 
uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011. W 
przypadku przyjmowania tych aktów 
wykonawczych należy stosować procedurę 
sprawdzającą.

(44) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszego rozporządzenia w 
odniesieniu do wykazów dokumentów 
uzupełniających mających obowiązywać w 
każdym obszarze właściwości, należy 
przekazać Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011. W przypadku przyjmowania 
tych aktów wykonawczych należy 
stosować procedurę sprawdzającą.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje skreślenie szeregu załączników do obecnego kodeksu i przyjęcie ich na 
późniejszym etapie w drodze aktów wykonawczych. Jako że taki zabieg ograniczyłby rolę 
prawodawcy, proponuje się, aby załączniki pozostały częścią prawodawstwa, ale by mogły 
zostać zmienione aktami delegowanymi. Nie jest to kwestia różnych interpretacji prawnych, 
ale wyboru politycznego. Według stałego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości do 
uznania prawodawcy należy ustalenie, co będzie wchodzić w zakres prawodawstwa (patrz 
przykładowo sprawa C-88/14).

Jeżeli chodzi o instrukcje, zob. uzasadnienie poprawki do art. 50.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Niniejsze rozporządzenie uwzględnia 
podstawowe prawa i jest zgodne z 
zasadami uznanymi w szczególności w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie ma 
na celu w szczególności zapewnienie 
pełnego poszanowania życia prywatnego i 
rodzinnego, o którym mowa w art. 7, 
ochrony danych osobowych, o której 
mowa w art. 8, oraz praw dziecka, o 
których mowa w art. 24 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej .

(48) Niniejsze rozporządzenie uwzględnia 
podstawowe prawa i jest zgodne z 
zasadami uznanymi w szczególności w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, która ma zastosowanie w 
każdym przypadku, gdy państwa 
członkowskie i ich władze stosują prawo 
unijne. Niniejsze rozporządzenie ma na 
celu w szczególności zapewnienie pełnego 
poszanowania życia prywatnego i 
rodzinnego, o którym mowa w art. 7, 
ochrony danych osobowych, o której 
mowa w art. 8, oraz praw dziecka, o 
których mowa w art. 24 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej .

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie podyktowane specyfiką kodeksu wizowego.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie, w tym przepis o 
planowanym pobycie nieprzekraczającym 
90 dni, stosuje się z zastrzeżeniem 
ewentualnego stosowania ochrony 
międzynarodowej na terytorium państw 
członkowskich oraz poszanowania praw 
uchodźców i osób ubiegających się o 
ochronę międzynarodową, w 
szczególności w odniesieniu do zasady 
non-refoulement.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowane uzupełnienie ma na celu wyjaśnienie, że przepis dotyczący planowanego 
pobytu nie może być wykorzystywany jako przyczyna odmowy przyznania wizy osobie 
ubiegającej się o ochronę. Proponowane przepisy dotyczące zasady non-refoulement są 
identyczne z kodeksem granicznym Schengen, ponieważ również dotyczą warunków wjazdu 
obywateli krajów trzecich do strefy Schengen.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „osoba regularnie podróżująca 
zarejestrowana w VIS” oznacza osobę 
ubiegającą się o wizę, która jest 
zarejestrowana w wizowym systemie 
informacyjnym i otrzymała dwie wizy w 
okresie 12 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku wizowego;

9. „osoba regularnie podróżująca 
zarejestrowana w VIS” oznacza osobę 
ubiegającą się o wizę, która jest 
zarejestrowana w wizowym systemie 
informacyjnym i otrzymała dwie wizy w 
okresie 18 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku wizowego;

Or. en

Uzasadnienie

Okres, w którym wymagane są dwie wizy, aby zostać uznanym za osobę regularnie 
podróżującą, powinno się wydłużyć, jako że okres 12-miesięczny jest za krótki. Przykładowo, 
jeżeli osoba podróżująca przyjeżdża do UE raz do roku na wakacje, dajmy na to w sierpniu, 
nie może ona korzystać z tego przepisu, nawet gdyby wykorzystała ona zgodnie z prawem 
kilkadziesiąt wiz.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli w oparciu o informacje zawarte w 
powiadomieniu lub w oparciu o wszelkie 
otrzymane informacje dodatkowe Komisja 
wyraża obawy co do konieczności lub 
proporcjalności planowanego 
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wprowadzenia wymogu posiadania 
tranzytowej wizy lotniskowej, wydaje ona 
opinię na ten temat.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie przez państwo członkowskie wymogu posiadania tranzytowej wizy lotniskowej 
poza wspólnym wykazem zawartym w niniejszym rozporządzeniu stanowi de facto zmianę 
kodeksu wizowego. Dlatego też należy wzmocnić procedurę, w ramach której sprawdza się, 
czy jest to rzeczywiście konieczne. Zaproponowane uzupełnienie opiera się na art. 24 kodeksu 
granicznego Schengen.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwo członkowskie może przedłużyć 
stosowanie wymogu posiadania 
tranzytowej wizy lotniskowej tylko raz, w 
przypadku gdy zniesienie tego wymogu 
doprowadziłoby do znaczącego napływu 
nielegalnych imigrantów. Do takiego 
przedłużenia stosuje się ust. 3.

6. Państwo członkowskie może przedłużyć 
stosowanie wymogu posiadania 
tranzytowej wizy lotniskowej tylko raz, w 
przypadku gdy zniesienie tego wymogu 
doprowadziłoby do znaczącego napływu 
nielegalnych imigrantów. Do takiego 
przedłużenia stosuje się ust. 3, 4 i 5.

Or. en

Uzasadnienie

Państwo członkowskie powinno również dostarczać informacji o konieczności przedłużenia, a 
Komisja powinna również mieć możliwość wydania opinii w takich przypadkach.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja co roku przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
informację na temat wykonywania 
niniejszego artykułu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Sugeruje się, aby Komisja opracowywała co roku jedno sprawozdanie, w którym zawarte 
byłyby wszystkie aspekty, dla których w rozporządzeniu przewidziano sprawozdanie lub 
wymóg informowania Parlamentu i Rady. Zob. poprawka do art. 54 ust. 4a (nowy).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli konsulat państwa członkowskiego 
właściwy zgodnie z ust. 1 lub konsulat 
państwa członkowskiego, o którym mowa 
w pierwszym akapicie tego ustępu, 
znajduje się w odległości ponad 500 km od 
miejsca zamieszkania wnioskodawcy, lub 
jeżeli konsulat innego państwa 
członkowskiego znajduje się bliżej, 
wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek 
w konsulacie tego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Obciążenie wnioskodawcy jest uzależnione od odległości, jaką należy pokonać, aby dotrzeć 
do konsulatu w celu złożenia wniosku. Aby rozwiązać ten problem w krajach trzecich o dużej 
powierzchni, sugeruje się dodanie jeszcze jednej możliwości wyboru przedstawicielstwa.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadkach gdy nie spełniono 
warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, 
konsulat podejmuje decyzję o zbadaniu 
wniosku oraz podjęciu decyzji w sprawie 
wniosku, gdy uzna to za konieczne ze 
względów humanitarnych, interesu 
krajowego lub z uwagi na zobowiązania 
międzynarodowe.

Or. en

Uzasadnienie

Kodeks wizowy przewiduje w wielu przepisach odstępstwa ze względów humanitarnych, z 
powodów interesu krajowego lub z uwagi na zobowiązania międzynarodowe. Powinno to 
mieć również zastosowanie do właściwości terytorialnej.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wniosek można złożyć sześć miesięcy 
przed i nie później niż 15 dni 
kalendarzowych przed rozpoczęciem 
planowanej wizyty.

1. Wniosek można złożyć dziewięć 
miesięcy przed i nie później niż 15 dni 
kalendarzowych przed rozpoczęciem 
planowanej wizyty.

Or. en

Uzasadnienie

Wzorce przemieszczania się uległy w ostatnich latach radykalnym zmianom, co potwierdza 
Komisja, proponując przedłużenie okresu z trzech do sześciu miesięcy. Sprawozdawca jest 
zdania, że dziewięć miesięcy byłoby właściwszym okresem, jako że zapewniłoby więcej czasu 
na przygotowanie się do planowanej wizyty.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Konsulat zezwala na złożenie wniosku 
bez wcześniejszego umówienia się na 
spotkanie lub wyznacza niezwłocznie takie 
spotkanie osobom będącym bliskimi 
krewnymi obywateli Unii, które:

3. Konsulat zapewnia bezpośredni dostęp 
do konsulatu i zezwala na złożenie 
wniosku bez wcześniejszego umówienia 
się na spotkanie lub wyznacza 
niezwłocznie takie spotkanie osobom 
będącym bliskimi krewnymi obywateli 
Unii, które:

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z dyrektywą 2004/38 członkowie rodzin mają prawo otrzymać wizę darmową. Nie 
powinni w związku z tym być zobowiązani do składania wniosku za pośrednictwem 
usługodawcy zewnętrznego i uiszczenia opłaty za usługę.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Konsulat zezwala na złożenie wniosku 
bez wcześniejszego umówienia się na 
spotkanie lub wyznacza niezwłocznie takie 
spotkanie członkom rodziny obywateli 
Unii, o których mowa w art. 3 dyrektywy 
2004/38/WE.

4. Konsulat zapewnia bezpośredni dostęp 
do konsulatu i zezwala na złożenie 
wniosku bez wcześniejszego umówienia 
się na spotkanie lub wyznacza 
niezwłocznie takie spotkanie członkom 
rodziny obywateli Unii, o których mowa w 
art. 3 dyrektywy 2004/38/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z dyrektywą 2004/38 członkowie rodzin mają prawo otrzymać wizę darmową. Nie 
powinni w związku z tym być zobowiązani do składania wniosku za pośrednictwem 
usługodawcy zewnętrznego i uiszczenia opłaty za usługę.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Z zastrzeżeniem art. 12 konsulaty 
mogą zapewnić możliwość złożenia 
wniosku online oraz przesłania 
dokumentu podróży i dokumentów 
uzupełniających mailem.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać przepis, że konsulaty mogą otrzymywać wnioski online, jeżeli wyrażają na to 
zgodę.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Jeżeli państwo członkowskie 
współpracuje z usługodawcą 
zewnętrznym, powinno ono nadal 
zapewniać wszystkim osobom 
ubiegającym się o wizę możliwość 
składania wniosków bezpośrednio w 
swoich urzędach konsularnych, z 
wyjątkiem sytuacji, w których ze względów 
bezpieczeństwa jest to niemożliwe.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek utrzymania dostępu do konsulatu jest aktualnie częścią kodeksu, jednak Komisja 
proponuje skreślić postanowienie w tej sprawie. Konsulaty powinny być wyposażone, aby 
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przyjmować wnioskodawców, nawet gdyby dotyczyło to wyłącznie problemów z usługodawcą 
zewnętrznym lub w celu obsługi członków rodzin obywateli UE (zob. poprawka do art.8 ust. 
3) Sprawozdawca proponuje jednak uściślić, że nie powinno się tego wymagać, jeżeli nie 
pozwalają na to warunki bezpieczeństwa w kraju trzecim.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zawartość elektronicznej wersji 
formularza wniosku, jeśli ma 
zastosowanie, określono w załączniku I.

2. Formularz wniosku będzie dostępny w 
wersji elektronicznej, a jego treść 
określono w załączniku I.

Or. en

Uzasadnienie

W dzisiejszym świecie normalne byłoby dysponowanie elektroniczną wersją formularza, aby 
osoby, które sobie tego życzą, mogły z niego skorzystać.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli formularz nie jest dostępny w 
języku(-ach) urzędowym(-ych) państwa, w 
którym znajduje się konsulat, osobie 
ubiegającej się o wizę udostępnia się 
tłumaczenie tego formularza na ten język 
urzędowy lub te języki urzędowe.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ten ustęp należy wykreślić, jako że jest on sprzeczny z ust. 4 lit. b), który wymaga, by 
formularz był dostępny w języku urzędowym/językach urzędowych kraju przyjmującego.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po zebraniu identyfikatorów 
biometrycznych wnioskodawca otrzyma 
potwierdzenie.

Or. en

Uzasadnienie

Potwierdzenie jest ważne w przypadku, gdyby dana osoba składała następny wniosek wizowy 
za pośrednictwem usługodawcy zewnętrznego. Usługodawcy zewnętrzni nie mają dostępu do 
VIS, dlatego też nie mogą sprawdzić, czy rzeczywiście wcześniej pobrano dane biometryczne.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie mogą wymagać 
od osoby ubiegającej się o wizę 
wypełnienia formularza opracowanego 
przez każde państwo członkowskie jako 
dowodu na pokrywanie kosztów pobytu 
przez inną osobę lub na zakwaterowanie 
prywatne . W formularzu tym podaje się w 
szczególności:

7. W przypadku gdy wnioskodawcy 
otrzymują wsparcie finansowe lub 
zamierzają przebywać u udzielającego 
gościny, państwa członkowskie mogą 
wymagać od tych wnioskodawców 
wypełnienia formularza opracowanego 
przez każde państwo członkowskie jako 
dowodu na pokrywanie kosztów pobytu 
przez inną osobę lub na zakwaterowanie 
prywatne. W formularzu tym podaje się:

Or. en

Uzasadnienie

Jako że dotąd nie zostało to stwierdzone w tekście kodeksu wizowego, należy doprecyzować, 
że dowodu pokrywania kosztów pobytu przez inną osobę lub zakwaterowania prywatnego 
można domagać się tylko wówczas, gdy obywatel kraju trzeciego rzeczywiście finansuje część 
swego pobytu w drodze sponsoringu lub zamierza przebywać u udzielającego gościny. 
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Sformułowanie „w szczególności” należy skreślić, aby zagwarantować bardziej jednolite 
stosowanie tego przepisu w państwach członkowskich.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) osoby w wieku do lat 25 uczestniczące 
w seminariach, konferencjach, imprezach 
sportowych, kulturalnych i edukacyjnych 
organizowanych przez organizacje 
niekomercyjne;

e) osoby w wieku do lat 30 uczestniczące 
w seminariach, konferencjach, imprezach 
sportowych, kulturalnych i edukacyjnych 
organizowanych przez organizacje 
niekomercyjne;

Or. en

Uzasadnienie

Granica wieku powinna być wyższa, jako że obecnie wiele osób w przedziale wiekowym 25–
30 lat nie jest zatrudniona w pełnym wymiarze godzin i nie otrzymuje regularnego 
wynagrodzenia, ale jest w trakcie zdobywania różnego rodzaju kwalifikacji.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opłata za usługę wynosi maksymalnie 
połowę opłaty wizowej określonej w 
art. 14 ust. 1, bez względu na ewentualne 
zniżki lub zwolnienia z opłaty wizowej 
przewidziane w art. 14 ust. 3 i 4 .

3. Opłata za usługę wynosi maksymalnie 
połowę opłaty wizowej określonej w 
art. 14 ust. 1, bez względu na ewentualne 
zniżki lub zwolnienia z opłaty wizowej 
przewidziane w art. 14 ust. 3 i 4. Obejmuje 
wszystkie koszty związane ze złożeniem 
wniosku wizowego, w tym przekazanie 
wniosku oraz dokumentu podróży przez 
usługodawcę zewnętrznego do konsulatu 
oraz zwrot dokumentu podróżnego 
usługodawcy zewnętrznemu.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z doniesieniami od wnioskodawców pobiera się dodatkowe opłaty, wbrew przepisom 
kodeksu wizowego. Proponowane uzupełnienie ma na celu dalsze wyjaśnienie, że nie wolno 
pobierać żadnych dodatkowych, obowiązkowych opłat.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa wniosek, który 
nie spełnia wymogów określonych w 
ust. 1, można uznać za dopuszczalny z 
przyczyn humanitarnych lub z uwagi na 
interes państwowy.

4. Na zasadzie odstępstwa wniosek, który 
nie spełnia wymogów określonych w 
ust. 1, uznaje się za dopuszczalny, gdy 
zainteresowane państwo członkowskie 
uzna to za konieczne z przyczyn 
humanitarnych, z uwagi na interes 
państwowy lub zobowiązania 
międzynarodowe.

Or. en

Uzasadnienie

Dodano określenie „zobowiązania międzynarodowe” i nieznacznie zmieniono treść, aby 
dostosować przepisy o dopuszczalności do przepisów dotyczących wiz o ograniczonej 
ważności terytorialnej. 

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Założenie, o którym mowa w ust. 2, nie 
ma zastosowania, jeżeli konsulat ma 
uzasadnione wątpliwości co do spełnienia 
tych warunków wjazdu na podstawie 
informacji przechowywanych w VIS, 
takich jak decyzje o unieważnieniu 
wcześniejszej wizy, lub informacji 

3. Założenie, o którym mowa w ust. 2, nie 
ma zastosowania, jeżeli konsulat ma 
uzasadnione wątpliwości co do spełnienia 
tych warunków wjazdu na podstawie 
informacji przechowywanych w VIS, 
takich jak decyzje o unieważnieniu 
wcześniejszej wizy, lub informacji 
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znajdujących się w paszporcie, takich jak 
stemple wjazdu i wyjazdu. W takich 
przypadkach konsulaty mogą 
przeprowadzić rozmowę z wnioskodawcą i 
zwrócić się o dodatkowe dokumenty.

znajdujących się w paszporcie, takich jak 
stemple wjazdu i wyjazdu. W takich 
przypadkach konsulaty mogą 
przeprowadzić rozmowę z wnioskodawcą i 
zwrócić się o dodatkowe dokumenty 
wyszczególnione w załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

Dodano odpowiednie odniesienie dla zapewnienia jasności.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wnioski złożone przez bliskich 
krewnych obywateli Unii, o których mowa 
w art. 8 ust. 3, oraz członków rodziny 
obywateli Unii, o których mowa w art. 3 
ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE, są 
rozpatrywane z uwzględnieniem prawa do 
poszanowania życia prywatnego i 
rodzinnego zgodnie z postanowieniami 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej.
Oprócz wykorzystania standardowego 
formularza przedstawionego w załączniku 
V odrzucenie takich wniosków musi 
zostać szczegółowo uzasadnione pisemnie.
Odrzucenie wniosków członków rodzin 
obywateli UE, o których mowa w art. 3 
ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE, regulują 
przepisy tej dyrektywy.
Członkowi rodziny można odmówić 
wydania wizy wyłącznie z następujących 
powodów:
a) osoba składająca wniosek o wydanie 
wizy nie wykazała na podstawie tego 
wniosku oraz dołączonych dokumentów 
uzupełniających, że podlega przepisom 
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dyrektywy 2004/38/WE;
b) organy krajowe wykazały, że osoba 
składająca wniosek o wydanie wizy 
stwarza rzeczywiste, aktualne i 
dostatecznie poważne zagrożenie dla 
porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego lub zdrowia publicznego lub
c) organy krajowe wykazały, że doszło do 
nadużycia lub oszustwa.

Or. en

Uzasadnienie

Wiadomo o wielu przypadkach członków rodzin, którym nie przyznano wizy. Są to często 
tragedie osobiste wywierające poważny wpływ na daną rodzinę. Odmowa wydania wizy 
członkom rodzin powinna więc być bardziej szczegółowo uzasadniana. Do członków rodzin 
zastosowanie mają przepisy dyrektywy 2004/38. Jak dotąd szczegółowe przepisy znajdują się 
jedynie w podręczniku do kodeksu wizowego. W interesie poprawy jasności przepisów 
prawnych powinno się je również włączyć do tekstu kodeksu wizowego.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) czy osoby ubiegającej się o wizę nie 
dotyczy żaden wpis do systemu 
informacyjnego Schengen (SIS) 
nakazujący odmówić pozwolenia na wjazd;

c) czy osoby ubiegającej się o wizę nie 
dotyczy żaden wpis do systemu 
informacyjnego Schengen II (SIS II) 
nakazujący odmówić zezwolenia na wjazd 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1987/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady1a;

_______________
1aRozporządzenie (WE) nr 1987/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, 
funkcjonowania i użytkowania Systemu 
Informacyjnego Schengen drugiej 
generacji (SIS II) (Dz.U. L 381 z 
28.12.2006, s. 4.).
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Or. en

Uzasadnienie

Należy uaktualnić tekst, jako że od dnia 9 kwietnia 2013 r. do użytku wszedł system SIS II, 
dlatego też zastosowanie ma podstawa prawna tego systemu.

Poprawka przekrojowa: jeżeli zostanie przyjęta, wszystkie odniesienia do SIS w całym tekście 
podlegają zmianie na SIS II.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Podczas rozpatrywania wniosku 
konsulat może w uzasadnionym 
przypadku przeprowadzić rozmowę i 
zażądać dodatkowych dokumentów.

10. Podczas rozpatrywania wniosku 
konsulat może w uzasadnionym 
przypadku przeprowadzić rozmowę i 
zażądać dodatkowych dokumentów, 
zgodnie z przepisami załącznika II.

Or. en

Uzasadnienie

Dodano odpowiednie odniesienie dla zapewnienia jasności.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja informuje państwa 
członkowskie o takich zgłoszeniach.

4. Komisja publikuje takie zgłoszenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 45 ust. 1 lit. f) społeczeństwo jest informowane o „państwach trzecich, o 
których obywatelach lub obywatelach należących do szczególnych kategorii zasięga się opinii 
lub informacji”. Informacji, które państwo członkowskie wystąpiło o zasięgnięcie opinii lub 
poinformowanie go, udziela się wyłącznie państwom członkowskim. Nie ma powodu, aby tego 
rodzaju informacje były dostępne tylko dla państw członkowskich, również mając na uwadze, 
że zasięgnięcie opinii może spowodować odmowę wydania wizy.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Terminy przewidziane w ust. 3 są 
maksymalnymi terminami mającymi 
zastosowanie do członków rodziny 
obywateli Unii, o których mowa w art. 3 
dyrektywy 2004/38/WE, zgodnie z art. 5 
ust. 2 tej dyrektywy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ten ustęp należy wykreślić, jako że jego treść zawarto w ust. 3 tego samego artykułu.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wnioskodawcom, o których mowa w 
ust. 3 i którzy zgodnie z prawem 
wykorzystali wizę wielokrotnego wjazdu 
ważną przez trzy lata, wydaje się wizę 
wielokrotnego wjazdu o okresie ważności 
wynoszącym pięć lat, pod warunkiem że 
wniosek został złożony nie później niż po 
upływie jednego roku od dnia wygaśnięcia 
wizy wielokrotnego wjazdu o okresie 

4. Nie dotyczy polskiej wersji językowej.



PE557.179v03-00 28/71 PR\1072400PL.doc

PL

ważności trzech lat.

Or. en

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wiza wielokrotnego wjazdu o okresie 
ważności do pięciu lat może zostać wydana 
wnioskodawcy, który  dowiedzie potrzeby 
lub uzasadni zamiar częstego lub 
regularnego podróżowania pod warunkiem 
że osoba ubiegająca się o wizę wykaże, że 
jest osobą uczciwą i wiarygodną, a w 
szczególności, że prawidłowo korzystała z 
wcześniejszych wiz jednolitych lub wiz o 
ograniczonej ważności terytorialnej, 
wskaże, jaka jest jej sytuacja finansowa w 
państwie pochodzenia i czy rzeczywiście 
zamierza opuścić terytorium państwa 
członkowskiego, zanim wygaśnie ważność 
wizy, o którą się ubiega.

5. Wiza wielokrotnego wjazdu o okresie 
ważności do pięciu lat jest również 
wydawana członkowi rodziny obywatela 
Unii wymienionego w art. 3 ust. 1 
dyrektywy 2004/39/WE, a także 
wnioskodawcy, który dowiedzie potrzeby 
lub uzasadni zamiar częstego lub 
regularnego podróżowania, pod warunkiem 
że osoba ubiegająca się o wizę wykaże, iż 
jest osobą uczciwą i wiarygodną, a w 
szczególności, że prawidłowo korzystała z 
wcześniejszych wiz jednolitych lub wiz o 
ograniczonej ważności terytorialnej, 
krajowych wiz długoterminowych lub 
zezwoleń na pobyt wydanych przez 
państwo członkowskie, wskaże, jaka jest 
jej sytuacja finansowa w państwie 
pochodzenia i czy rzeczywiście zamierza 
opuścić terytorium państwa 
członkowskiego, zanim wygaśnie ważność 
wizy, o którą się ubiega.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca podziela pogląd, że wydawanie wiz wielokrotnego wjazdu osobom 
podróżującym w dobrej wierze to sytuacja korzystna dla obu stron: zarówno dla obywateli 
krajów trzecich, jak i konsulatów. Dlatego też zmiana aktualnego sformułowania „jest 
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wydawana” na „może zostać wydana” proponowana przez Komisję nie wydaje się logiczna. 
Należy dodać członków rodzin, jako że to oni będą najprawdopodobniej często i regularnie 
odbywali podróże.

Powinno być również możliwe wykazanie uczciwości i wiarygodności poprzez zgodne z 
prawem korzystanie z innych rodzajów zezwoleń na wjazd, aniżeli tylko wiz 
krótkoterminowych.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wiza o ograniczonej ważności 
terytorialnej jest wydawana wyjątkowo w 
następujących przypadkach:

1. Wiza o ograniczonej ważności 
terytorialnej jest wydawana w 
następujących przypadkach:

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli dane państwo członkowskie uzna 
za konieczne, z przyczyn humanitarnych, z 
uwagi na interes państwowy lub 
zobowiązania międzynarodowe:

a) jeżeli dane państwo członkowskie uzna 
za konieczne, z przyczyn humanitarnych, z 
uwagi na interes państwowy lub 
zobowiązania międzynarodowe, 
szczególnie gdy jest to konieczne, aby 
zapewnić ochronę międzynarodową 
zainteresowanej osobie zgodnie z 
konwencją ONZ w sprawie statusu 
uchodźców z 1951 r. lub innymi 
odnośnymi instrumentami unijnymi i 
międzynarodowymi;

Or. en
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Uzasadnienie

Uzupełnienie ma na celu wyjaśnienie, że „zobowiązania międzynarodowe” mogą obejmować 
przyznanie ochrony obywatelowi kraju trzeciego.

Choć możliwe jest, że osoba ubiegająca się o ochronę nie będzie spełniać wszystkich 
kryteriów wydania wizy Schengen, jest to w pełni spójne z charakterem wizy o ograniczonej 
ważności terytorialnej, dla której stwierdzono wyraźnie, że ma być wydawana wyłącznie w 
przypadkach, w których nie spełniono wszystkich tych kryteriów.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po wypełnieniu naklejki wizowej 
wypełnia się pole przeznaczone do odczytu 
elektronicznego zgodnie z dokumentem 
ICAO nr 9303, część 2.

1. Po wypełnieniu naklejki wizowej nanosi 
się na nią obowiązkowe wpisy określone w 
załączniku Va i wypełnia się pole 
przeznaczone do odczytu elektronicznego 
zgodnie z dokumentem ICAO nr 9303, 
część 2.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje skreślenie szeregu załączników do obecnego kodeksu i przyjęcie ich na 
późniejszym etapie w drodze aktów wykonawczych. Sprawozdawca chce zachować załączniki, 
zamiast powierzać Komisji uprawnienia do przyjmowania treści na późniejszym etapie w 
drodze aktów wykonawczych.

Poprawka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
wykonawczych szczegółowe zasady 
wypełniania naklejki wizowej. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

skreślony
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art. 51 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje skreślenie szeregu załączników do obecnego kodeksu i przyjęcie ich na 
późniejszym etapie w drodze aktów wykonawczych. Sprawozdawca chce zachować załączniki, 
zamiast powierzać Komisji uprawnienia do przyjmowania treści na późniejszym etapie w 
drodze aktów wykonawczych.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą nanosić na 
naklejkę wizową, w polu „uwagi”, 
dodatkowe wpisy krajowe, inne niż wpisy 
określone zgodnie z procedurą, o której 
mowa w ust. 2, i nie wskazujące 
konkretnego celu podróży.

3. Państwa członkowskie mogą nanosić na 
naklejkę wizową, w polu „uwagi”, 
dodatkowe wpisy krajowe, inne niż 
obowiązkowe wpisy określone w 
załączniku Va, i nie wskazujące 
konkretnego celu podróży.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje skreślenie szeregu załączników do obecnego kodeksu i przyjęcie ich na 
późniejszym etapie w drodze aktów wykonawczych. Sprawozdawca chce zachować załączniki, 
zamiast powierzać Komisji uprawnienia do przyjmowania treści na późniejszym etapie w 
drodze aktów wykonawczych.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wydrukowaną naklejkę wizową 
zawierającą dane określone w art. 24 

1. Wydrukowaną naklejkę wizową 
zawierającą dane określone w art. 24 i 
załączniku Va umieszcza się w 
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umieszcza się w dokumencie podróży. dokumencie podróży zgodnie z przepisami 
określonymi w załączniku Vb.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje skreślenie szeregu załączników do obecnego kodeksu i przyjęcie ich na 
późniejszym etapie w drodze aktów wykonawczych. Sprawozdawca chce zachować załączniki, 
zamiast powierzać Komisji uprawnienia do przyjmowania treści na późniejszym etapie w 
drodze aktów wykonawczych.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
wykonawczych szczegółowe zasady 
umieszczania naklejki wizowej. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 51 ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje skreślenie szeregu załączników do obecnego kodeksu i przyjęcie ich na 
późniejszym etapie w drodze aktów wykonawczych. Sprawozdawca chce zachować załączniki, 
zamiast powierzać Komisji uprawnienia do przyjmowania treści na późniejszym etapie w 
drodze aktów wykonawczych.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja informuje państwa 3. Komisja publikuje takie zgłoszenia.
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członkowskie o takich zgłoszeniach.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 45 ust. 1 lit. f) społeczeństwo jest informowane o „państwach trzecich, których 
obywatele lub obywatele należący do szczególnych kategorii, o których zasięga się opinii lub 
informacji”. Informacji, które państwo członkowskie wystąpiło o zasięgnięcie jego opinii lub 
poinformowanie go, udziela się jednakże wyłącznie państwom członkowskim. Nie ma 
powodów, żeby takie informacje były udostępniane wyłącznie państwom członkowskim.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Osobom ubiegającym się o wizę, którym 
odmówiono wydania wizy, przysługuje 
prawo do odwołania się od takiej decyzji. 
Postępowanie odwoławcze 
jest wszczynane przeciwko państwu 
członkowskiemu, które podjęło ostateczną 
decyzję w sprawie wniosku, zgodnie z 
prawem krajowym tego państwa 
członkowskiego. Państwa członkowskie 
udzielają osobom ubiegającym się o 
wizę szczegółowych informacji 
dotyczących trybu postępowania w 
przypadku odwołania, jak określono w 
załączniku V.

3. Osobom ubiegającym się o wizę, którym 
odmówiono wydania wizy, przysługuje 
prawo do odwołania się od takiej decyzji, 
w tym prawo do środka zaskarżenia. 
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ich krajowe procedury odwoławcze w 
przypadkach dotyczących wiz były szybkie 
i łatwo dostępne. Postępowanie 
odwoławcze jest wszczynane przeciwko 
państwu członkowskiemu, które podjęło 
ostateczną decyzję w sprawie wniosku, 
zgodnie z prawem krajowym tego państwa 
członkowskiego. Jeżeli któreś państwo 
członkowskie jest reprezentowane przez 
inne państwo członkowskie zgodnie z art. 
5 lub 39, reprezentowane państwo 
członkowskie jest uważane za państwo 
członkowskie podejmujące ostateczną 
decyzję. W przypadku decyzji uchylonej po 
odwołaniu osoba ubiegająca się o wizę 
otrzymuje zwrot wszystkich kosztów 
poniesionych w wyniku błędnej decyzji. 
Państwa członkowskie udzielają osobom 
ubiegającym się o wizę szczegółowych 
informacji dotyczących trybu 
postępowania w przypadku odwołania, jak 
określono w załączniku V.
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Or. en

Uzasadnienie
Przepisy dotyczące odwołań należy uczynić bardziej skutecznymi: 1) postępowania powinny 
być nie tylko administracyjne i takiego zdania jest też Komisja, która wszczęła przeciwko 
kilku państwom członkowskim postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego; 2) należy doprecyzować odpowiedzialność za odwołania w przypadku 
uzgodnień dotyczących reprezentowania; 3) szczególnie w przypadkach niesłusznie 
unieważnionych lub cofniętych wiz powinno się przyznawać rekompensatę, ponieważ dana 
osoba może ponieść znaczne szkody pieniężne (np. odwołanie rezerwacji hotelu i biletu).

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Posiadaczowi wizy, która została 
unieważniona lub cofnięta, przysługuje 
prawo do odwołania się od odnośnej 
decyzji, chyba że wiza została cofnięta na 
jego wniosek zgodnie z ust. 3. 
Postępowanie odwoławcze prowadzone 
jest przeciwko państwu członkowskiemu, 
które podjęło decyzję w sprawie 
unieważnienia lub cofnięcia wizy, zgodnie 
z prawem krajowym tego państwa 
członkowskiego. Państwa członkowskie 
udzielają osobom ubiegającym się o wizę 
informacji dotyczących trybu 
postępowania w przypadku odwołania, jak 
określono w załączniku V.

7. Posiadaczowi wizy, która została 
unieważniona lub cofnięta, przysługuje 
prawo do odwołania się od odnośnej 
decyzji, w tym prawo do środka 
zaskarżenia, chyba że wiza została 
cofnięta na jego wniosek zgodnie z ust. 3. 
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ich krajowe procedury odwoławcze w 
przypadkach dotyczących wiz były szybkie 
i łatwo dostępne. Postępowanie 
odwoławcze prowadzone jest przeciwko 
państwu członkowskiemu, które podjęło 
decyzję w sprawie unieważnienia lub 
cofnięcia wizy, zgodnie z prawem 
krajowym tego państwa członkowskiego. 
W przypadku decyzji uchylonej po 
odwołaniu osoba ubiegająca się o wizę 
otrzymuje zwrot wszystkich kosztów 
poniesionych w wyniku błędnej decyzji. 
Państwa członkowskie udzielają osobom 
ubiegającym się o wizę informacji 
dotyczących trybu postępowania w 
przypadku odwołania, jak określono w 
załączniku V.

Or. en
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Uzasadnienie

Przepisy dotyczące odwołań należy uczynić bardziej skutecznymi: 1) postępowania powinny 
być nie tylko administracyjne i takiego zdania jest też Komisja, która wszczęła przeciwko 
kilku państwom członkowskim procedury w sprawie uchybienia; 2) szczególnie w 
przypadkach niesłusznie unieważnionych lub cofniętych wiz powinno się przyznawać 
rekompensatę, ponieważ dana osoba może ponieść znaczne szkody ekonomiczne (np. 
odwołanie rezerwacji hotelu i biletu).

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli członek rodziny obywatela Unii, 
o którym mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy 
2004/38/WE, przybywa na granicę bez 
koniecznej wizy, dane państwo 
członkowskie, przed odesłaniem go z 
powrotem, zapewnia mu wszelkie 
racjonalne możliwości uzyskania 
niezbędnych dokumentów lub przekazania 
mu ich w racjonalnym okresie czasu, aby 
potwierdził lub udowodnił w inny sposób, 
że jest objęty prawem swobodnego 
przemieszczania się. Jeżeli uda mu się to 
uczynić i jeżeli nie ma dowodów, że 
stanowi on zagrożenie dla polityki 
publicznej, bezpieczeństwa publicznego 
lub zdrowia publicznego, należy mu 
wydać wizę bezzwłocznie na granicy z 
uwzględnieniem przepisów dyrektywy 
2004/38/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Członkowie rodzin obecnie korzystają dokładnie z tych praw, które są określone w poprawce 
przejętej z obowiązującego podręcznika zawierającego instrukcje postępowania. Z uwagi na 
jasność przepisy te należałoby włączyć do kodeksu.
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Trzy lata po rozpoczęciu wejścia w 
życie niniejszego artykułu Komisja 
przedstawi ocenę jego stosowania. Na 
podstawie tej oceny Komisja przedstawia, 
w razie potrzeby, odpowiednie propozycje 
zmian do niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Trzy lata po rozpoczęciu stosowania przepisów, o których mowa w tym artykule, Komisja 
przedstawi ocenę ich stosowania. Na podstawie tej oceny Komisja przedstawia, w razie 
potrzeby, odpowiednie propozycje zmian do tego rozporządzenia.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Marynarzowi podlegającemu 
obowiązkowi posiadania wizy podczas 
przekraczania zewnętrznych granic państw 
członkowskich można wydać na granicy 
wizę w następujących przypadkach:

1. Marynarzowi podlegającemu 
obowiązkowi posiadania wizy podczas 
przekraczania zewnętrznych granic państw 
członkowskich należy wydać na granicy 
wizę na tranzyt w następujących 
przypadkach:

Or. en

Uzasadnienie

Należy zharmonizować przepisy dotyczące wydawania wiz marynarzom na granicach. Były 
skargi, że państwa członkowskie stosują te przepisy w bardzo różny sposób. Zob. również 
petycję 1530/2014.
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed wydaniem wizy na granicy 
marynarzowi właściwe organy krajowe 
sprawdzają, czy niezbędne informacje o 
danym marynarzu zostały podane .

2. Przed wydaniem wizy na granicy 
marynarzowi podróżującemu tranzytem 
właściwe organy krajowe stosują się do 
zasad przedstawionych w załączniku Vc 
część 1 i sprawdzają, czy niezbędne 
informacje o danym marynarzu zostały 
podane na należycie wypełnionym 
formularzu dotyczącym marynarzy 
podróżujących tranzytem, o wzorze 
przedstawionym w załączniku Vc część 2.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje skreślenie szeregu załączników do obecnego kodeksu i przyjęcie ich na 
późniejszym etapie w drodze aktów wykonawczych. Sprawozdawca chce zachować załączniki, 
zamiast powierzać Komisji uprawnienia do przyjmowania treści na późniejszym etapie w 
drodze aktów wykonawczych.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
wykonawczych szczegółowe instrukcje 
operacyjne dotyczące wydawania wiz na 
granicy marynarzom. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 51 
ust. 2.

skreślony

Or. en



PE557.179v03-00 38/71 PR\1072400PL.doc

PL

Uzasadnienie

Komisja proponuje skreślenie szeregu załączników do obecnego kodeksu i przyjęcie ich na 
późniejszym etapie w drodze aktów wykonawczych. Sprawozdawca chce zachować załączniki, 
zamiast powierzać Komisji uprawnienia do przyjmowania treści na późniejszym etapie w 
drodze aktów wykonawczych.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby konsulaty dysponowały procedurą 
dochodzenia roszczeń w odniesieniu do 
wiz. Informacje o tej procedurze są 
udostępniane przez konsulat na jego 
stronie internetowej, a w stosownym 
przypadku przez zewnętrznego 
usługodawcę. Należy prowadzić rejestr 
skarg.

Or. en

Uzasadnienie

Posiadanie procedury dochodzenia roszczeń to dobra praktyka administracyjna, zgodna także 
z prawem do dobrej administracji, jak stanowi art. 41 karty. Dotychczas nie przewidziano 
takiej procedury w kodeksie wizowym, pomimo że ma to miejsce w przypadku punktów 
granicznych zgodnie z załącznikiem II do kodeksu granicznego Schengen.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nawiązują z przynajmniej jednym innym 
państwem członkowskim współpracę w 
ramach porozumienia o reprezentacji lub 
dowolnej innej formy współpracy 

b) nawiązują z przynajmniej jednym innym 
państwem członkowskim współpracę 
polegającą na reprezentacji w 
ograniczonym zakresie, reprezentacji, na 
prowadzeniu wspólnej placówki lub 
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konsularnej. wspólnego ośrodka przyjmowania 
wniosków w ramach lokalnej współpracy 
schengeńskiej lub innych stosownych 
kontaktów lub dowolnej innej formie 
współpracy konsularnej, np. powołaniu 
centrów wizowych Schengen.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje likwidację szeregu form współpracy państw członkowskich. Likwidacja 
tych możliwości może jednak zostać źle odebrana. Możliwości te powinny pozostać w tekście 
jako opcja dodatkowo do propozycji powołania centrów wizowych Schengen (zob. art. 39b 
nowy).

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie może również 
nawiązać współpracę z usługodawcą 
zewnętrznym zgodnie z art. 41.

3. Z uwagi na szczególne uwarunkowania 
lub na sytuację lokalną, na przykład w 
przypadku gdy:
a) ze względu na dużą liczbę osób 
ubiegających się o wizę nie jest możliwe 
zorganizowanie zbierania wniosków 
wizowych i danych w odpowiednim 
terminie i w godnych warunkach;
b) nie jest możliwe zapewnienie 
odpowiedniej dostępności na całym 
terytorium danego państwa trzeciego w 
żaden inny sposób; lub
c) sytuacja związana z bezpieczeństwem w 
odnośnym państwie trzecim jest 
szczególnie trudna 
oraz gdy współpraca z innymi państwami 
członkowskimi okaże się nieodpowiednia 
dla odnośnego państwa członkowskiego, 
państwo członkowskie może również, jeśli 
inne rozwiązania nie są możliwe, 
nawiązać współpracę z usługodawcą 
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zewnętrznym zgodnie z art. 41.

Or. en

Uzasadnienie

W obecnym przeglądzie kodeksu wizowego Komisja proponuje zapewnić możliwość 
współpracy z usługodawcą zewnętrznym bez żadnych warunków i ograniczeń. Stoi to w 
sprzeczności z obecnie obowiązującym kodeksem wizowym, zgodnie z którym zlecanie na 
zewnątrz jest dozwolone jedynie w ostateczności po upewnieniu się, że nie ma innych opcji. 
Zdaniem sprawozdawcy do zlecania na zewnątrz trzeba podchodzić ostrożnie i dlatego 
proponuje on tę poprawkę. Tekst zmieniono w stosunku do obecnie obowiązującego, aby 
lepiej odzwierciedlić rzeczywistość w konsulatach.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli reprezentujące państwo 
członkowskie odmówi wydania wizy w 
imieniu państwa członkowskiego 
reprezentowanego na mocy uzgodnień 
dotyczących reprezentacji, zastosowanie 
ma art. 29 ust. 3 i 4.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować odpowiedzialność za odwołania w przypadku uzgodnień dotyczących 
reprezentowania.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Odwołanie złożone w reprezentującym 
państwie członkowskim w terminie 
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określonym prawem tego państwa 
członkowskiego jest uznane przez 
reprezentowane państwo członkowskie za 
złożone w terminie zgodnie z prawem tego 
państwa członkowskiego. Organy 
reprezentującego państwa członkowskiego 
bezzwłocznie przekazują odwołanie sądom 
lub organom właściwym na mocy prawa 
reprezentowanego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zachowanie prawa do odwołania się w przypadku uzgodnień 
dotyczących reprezentacji.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39a
Współpraca pomiędzy państwami 

członkowskimi
1. Jeżeli wybrano prowadzenie wspólnej 
placówki, pracownicy konsulatów co 
najmniej jednego państwa członkowskiego 
realizują procedury związane ze 
skierowanymi do nich wnioskami w 
konsulacie innego państwa 
członkowskiego (w tym pobierają 
identyfikatory biometryczne) oraz 
korzystają wspólnie ze sprzętu tego 
państwa członkowskiego. Współpracujące 
państwa członkowskie uzgadniają, jak 
długo będzie prowadzona i na jakich 
zasadach zostanie rozwiązana wspólna 
placówka oraz jaka część opłaty wizowej 
przypada państwu członkowskiemu, do 
którego należy dany konsulat.
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2. Jeżeli utworzono wspólne ośrodki 
przyjmowania wniosków, pracownicy 
konsulatów co najmniej dwóch państw 
członkowskich zostają wspólnie 
ulokowani w jednym budynku w celu 
przyjmowania wniosków od 
wnioskodawców (w tym do pobierania 
identyfikatorów biometrycznych). Osoby 
ubiegające się o wizę są kierowane do 
państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
i podjęcie odnośnej decyzji. Państwa 
członkowskie uzgadniają, jak długo będzie 
prowadzona i na jakich zasadach zostanie 
rozwiązana taka współpraca oraz jak 
uczestniczące państwa członkowskie będą 
dzielić się kosztami. Jedno państwo 
członkowskie musi ponosić 
odpowiedzialność za umowy związane z 
logistyką i za stosunki dyplomatyczne z 
krajem, na terenie którego znajduje się 
placówka.
3. W razie rozwiązania współpracy z 
innymi państwami członkowskimi 
państwa członkowskie zapewniają 
ciągłość pełnej obsługi.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje skreślenie tych przepisów z obowiązującego kodeksu wizowego. Takie 
skreślenie może jednak zostać źle odebrane. Możliwości te powinny pozostać w tekście jako 
opcja dodatkowo do propozycji powołania centrów wizowych Schengen (zob. poniżej).

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39b
Centra wizowe Schengen
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1. Państwa członkowskie dążą do 
powołania centrów wizowych Schengen, 
aby dzielić się zasobami, rozszerzyć opiekę 
konsularną, usprawniać usługi oferowane 
osobom ubiegającym się o wizę, zwiększyć 
widoczność Unii i polepszyć jednolite 
stosowanie niniejszego rozporządzenia.
2. Powołanie centów wizowych Schengen 
wymaga co najmniej ulokowania 
pracowników konsulatów w jednym 
budynku lub wspólnego użytkowania 
pomieszczeń. Inne szczegóły związanie z 
działaniem centrów wizowych Schengen 
można dostosować do warunków 
lokalnych.
3. Pojęcie „centrum wizowe Schengen” 
jest zastrzeżone dla placówek 
konsularnych i nie można go używać w 
odniesieniu do zewnętrznych 
usługodawców.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja wspomina o koncepcji centrum wizowego Schengen jedynie w motywie 33. Taki 
przepis powinien jednakże być umieszczony także w artykule. W przyszłości powinno się 
powołać centra wizowe Schengen, ponieważ są one mniej kosztowne, a z drugiej strony są też 
widocznym wyrazem wspólnej unijnej polityki wizowej oraz obrazem strefy Schengen jako 
obszaru, na którym osoby mogą swobodnie się przemieszczać.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W ramach lokalnej współpracy 
schengeńskiej państwa członkowskie 
wymieniają się informacjami o ich 
współpracy z usługodawcami 
zewnętrznymi.

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja proponuje skreślenie obecnych przepisów art. 43 ust. 3, zgodnie z którymi państwa 
członkowskie przekazują sobie wzajemnie informacje o wyborze usługodawców zewnętrznych 
oraz o warunkach umów z nimi, pod pretekstem, że „taka harmonizacja w rzeczywistości nie 
jest możliwa, ponieważ państwa członkowskie na ogół zawierają całościowe umowy z 
usługodawcami zewnętrznymi”. Może to być prawdą, jednak wciąż jest cenne, że w danym 
obszarze właściwości konsulaty przekazują sobie wzajemnie informacje o ich współpracy z 
usługodawcami zewnętrznymi.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Państwa członkowskie dostarczają 
Komisji kopię instrumentu prawnego, o 
którym mowa w ust. 2. Do dnia 1 stycznia 
każdego roku państwa członkowskie 
przedkładają Komisji sprawozdania ze 
współpracy z usługodawcami 
zewnętrznymi na całym świecie i z ich 
monitorowania (o czym mowa w 
załączniku VI, pkt C).

12. Państwa członkowskie dostarczają 
Komisji kopię instrumentu prawnego, o 
którym mowa w ust. 2. Do dnia 1 stycznia 
każdego roku państwa członkowskie 
przedkładają Komisji sprawozdania ze 
współpracy z usługodawcami 
zewnętrznymi na całym świecie i z ich 
monitorowania. W sprawozdaniu zawarte 
są szczegółowe informacje dotyczące 
sposobu, w jaki państwa członkowskie 
monitorują działalność usługodawców 
zewnętrznych, a także jak usługodawcy 
zewnętrzni zapewniają spełnianie 
wymogów określonych w podpisanym z 
państwem członkowskim instrumencie 
prawnym, o którym mowa w ust. 2. 
Zawiera się w nim również informacje o 
sprawozdaniach, o których mowa w 
załączniku VI pkt C lit. e), a także o 
wszelkich innych naruszeniach 
instrumentu prawnego przez usługodawcę 
zewnętrznego.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie uzyskanie obrazu o tym jak rzeczywiście wygląda współpraca państw członkowskich 
z usługodawcami zewnętrznymi w praktyce jest trudne, a niekiedy nawet niemożliwe, i nawet 
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Komisja przyznaje, że „nie ma sposobu, żeby sprawdzić charakter i częstotliwość 
kontrolowania przez państwa członkowskie usługodawców zewnętrznych, aby stwierdzić 
jakiekolwiek problemy, które mogą wystąpić”. (SWD(2014)101, s.34). Sprawozdania państw 
członkowskich dla Komisji, która odpowiada za zapewnienie właściwego stosowania tego 
rozporządzenia, powinny zatem być bardziej szczegółowe i kompleksowe.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy centralne państw członkowskich 
i konsulaty podają do wiadomości 
publicznej wszystkie istotne informacje 
związane ze składaniem wniosków 
wizowych, a zwłaszcza:

1. Organy centralne państw członkowskich 
i konsulaty podają do wiadomości 
publicznej wszystkie istotne informacje 
związane ze składaniem wniosków 
wizowych oraz wykorzystywaniem wizy, a 
zwłaszcza:

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie sformułowania „oraz wykorzystywaniem wizy” jest konieczne, aby uwzględnić 
poprawkę do ust. 1 lit. h a (nowa) poniżej.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kryteria, warunki i procedury 
obowiązujące przy ubieganiu się o wizę;

a) kryteria, warunki i procedury 
obowiązujące przy ubieganiu się o wizę, w 
tym niezbędne dokumenty uzupełniające 
oraz normy dotyczące fotografii, o których 
mowa w art. 9 ust. 3 lit. c);

Or. en
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Uzasadnienie

Osobom ubiegającym się o wizę należy udzielić bardziej szczegółowych informacji, aby mogły 
odpowiednio przygotować wnioski z wyprzedzeniem.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wykaz krajów, których obywateli 
obowiązuje posiadanie tranzytowej wizy 
lotniskowej zgodnie z art. 3 ust. 1 i 3;

Or. en

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) że obywatele państw trzecich na ogół 
mogą przebywać na terytorium państw 
członkowskich przez łączny okres 
nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 
180-dniowego okresu.

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że wielu obywateli państw trzecich nie wie o tym przepisie. Dlatego też stosowne 
jest – także w celu uniknięcia problemów na granicach i nieumyślnych przedłużeń pobytu – 
bardziej proaktywne informowanie o tym wymogu.
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja tworzy stronę internetową 
dotyczącą wizy Schengen, zawierającą 
wszystkie istotne informacje związane z 
ubieganiem się o wizę.

4. Komisja tworzy stronę internetową 
dotyczącą wizy Schengen, zawierającą 
wszystkie istotne informacje związane z 
ubieganiem się o wizę. Strona ma być 
wielojęzyczna i dostępna przynajmniej w 
językach: angielskim, francuskim, 
hiszpańskim, arabskim, rosyjskim i 
chińskim.

Or. en

Uzasadnienie

Sugeruje się, aby strona była dostępna przynajmniej w językach UE, ponieważ będzie to 
prawdopodobnie najbardziej przydatne potencjalnym ubiegającym się o wizę.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Do dnia 31 grudnia każdego roku 
sporządza się roczne sprawozdanie w 
obrębie każdego obszaru właściwości. W 
oparciu o te sprawozdania Komisja 
sporządza sprawozdanie roczne na temat 
aktualnej sytuacji w zakresie lokalnej 
współpracy schengeńskiej , które 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

7. Do dnia 31 grudnia każdego roku 
sporządza się roczne sprawozdanie w 
obrębie każdego obszaru właściwości, a 
Komisja publikuje je na swojej stronie 
internetowej. 

Or. en

Uzasadnienie

Jak dotąd Parlament i Rada otrzymują wszystkie indywidualne, roczne sprawozdania ze 
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wszystkich obszarów właściwości lokalnej współpracy schengeńskiej. Sprawozdania te 
powinny nadal być dostępne do celów referencyjnych. Natomiast jeśli chodzi o sprawozdanie 
roczne, sugeruje się, aby Komisja opracowywała co roku jedno sprawozdanie, w którym 
zawarte byłyby wszystkie aspekty, dla których w rozporządzeniu przewidziano sprawozdanie. 
Zamiast kilku sprawozdań szczegółowych lepiej jest sporządzić jedno sprawozdanie roczne, w 
którym zawarte będą wszystkie kwestie. Zob. poprawka do art. 54 ust. 4a (nowy).

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 47a
Zmiany w załącznikach

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 48 
w odniesieniu do zmian w załącznikach do 
niniejszego rozporządzenia.
Jeżeli w przypadkach pojawiających się 
zagrożeń jest to pilnie wymagane, 
procedura przewidziana w art. 49 ma 
zastosowanie do aktów delegowanych 
przyjętych na podstawie niniejszego 
artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca chce zachować załącznik jako część kodeksu wizowego, zamiast powierzać 
uprawnienia do przyjmowania treści obecnych załączników na późniejszym etapie w drodze 
aktów wykonawczych. Aby zachować elastyczność niezbędną do umożliwienia przyjmowania 
załączników w razie konieczności, sprawozdawca zasugerował, żeby zmiany do załączników 
do tego rozporządzenia można było wprowadzać w drodze aktów delegowanych, jak ma to 
miejsce w przypadku kodeksu granicznego Schengen.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2 i 9, przekazuje się Komisji na czas 
nieokreślony.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2 i 9, art. 47a i art. 50 przekazuje się 
Komisji na czas nieokreślony.

Or. en

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2 i 9, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2 i 9, art. 47a i art. 50, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2 i 9 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy Parlament Europejski albo 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2 i 9, art. 47a i art. 50 wchodzi w 
życie tylko wówczas, gdy Parlament 
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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.

Europejski albo 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.

Or. en

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje w drodze aktów 
wykonawczych instrukcje operacyjne 
dotyczące stosowania w praktyce 
przepisów niniejszego rozporządzenia. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 51 ust. 2.

Komisja posiada uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 48, jeżeli chodzi o instrukcje 
operacyjne dotyczące stosowania w 
praktyce przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne instrukcje (C(2010) 1620) – pomimo zastrzeżenia, żeby nie tworzyć zobowiązań 
prawnych poza kodeksem – są sporządzone językiem wiążącego aktu prawnego (i w praktyce 
są również stosowane w tym rozumieniu), dodają więcej zobowiązań niż jest ich w kodeksie i 
przewidują odstępstwa od niego. Przykłady obejmują przepisy dotyczące „oryginalnych” 
dokumentów (6.1.1), wymogów dotyczących zaświadczenia lekarskiego (5.3.2), pokwitowania 
za wniesione opłaty (4.4.5.1) lub obowiązku dostarczenia pewnych dokumentów dotyczących 
udzielającego gościny (6.2.1 A (3)). Dlatego też instrukcje powinno się przyjmować w drodze 
aktu delegowanego.
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Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja co roku przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie wykonywania 
niniejszego rozporządzenia. W 
sprawozdaniu zawarte są zwłaszcza 
informacje na temat stosowania przepisów 
dotyczących tranzytowych wiz 
lotniskowych i tymczasowych systemów 
wydawania wiz na granicach 
zewnętrznych, a także faktycznej sytuacji 
w dziedzinie współpracy z usługodawcami 
zewnętrznymi oraz lokalnej współpracy 
schengeńskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Sugeruje się, aby Komisja opracowywała co roku jedno sprawozdanie obejmujące wszystkie 
aspekty, dla których w rozporządzeniu przewidziano sprawozdanie lub informowanie 
Parlamentu i Rady.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Artykuł 51 stosuje się od [3 miesiące po 
wejściu w życie] .

3. Artykuły 48, 49, 50 i 51 stosuje się od [3 
miesiące po wejściu w życie] .

Or. en

Uzasadnienie

Artykuły 48–50 powinno się także stosować wcześniej, aby dopilnować, by nowe instrukcje 
praktyczne były gotowe, kiedy cały nowy kodeks wizowy wejdzie w życie.
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Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp A – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokumenty dotyczące zakwaterowania; a) dokumenty dotyczące zakwaterowania 
lub dowód potwierdzający posiadanie 
wystarczających środków na pokrycie 
kosztów zakwaterowania;

Or. en

Uzasadnienie

Potwierdzona rezerwacja nie ma obecnie żadnej realnej wartości, ponieważ można ją 
wykonać za pośrednictwem internetowego systemu rezerwacji, który umożliwia jej odwołanie 
bez kosztów. Sformułowanie takie uspójnia też ten załącznik z art. 13 ust. 1 lit. b) dotyczącym 
dokumentów uzupełniających.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. nie uzasadnił(-a) Pan/Pani celu ani 
warunków planowanego pobytu

2. nie uzasadnił(-a) Pan/Pani celu ani 
warunków planowanego pobytu

Nie przedstawiono niżej wymienionego 
dokumentu / niżej wymienionych 
dokumentów:

Or. en

Uzasadnienie

Uspójnienie z przepisami załącznika V część 2 do rozporządzenia 562/2006 (kodeks graniczny 
Schengen).
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Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. co najmniej jedno państwo 
członkowskie uważa, że Pana/Pani 
obecność stanowi zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa 
wewnętrznego, zdrowia publicznego w 
myśl art. 2 ust. 19 rozporządzenia (WE) nr 
562/2006 (kodeks graniczny Schengen) lub 
stosunków międzynarodowych co najmniej 
jednego państwa członkowskiego

6. co najmniej jedno państwo 
członkowskie uważa, że Pana/Pani 
obecność stanowi zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa 
wewnętrznego, zdrowia publicznego w 
myśl art. 2 ust. 19 rozporządzenia (WE) nr 
562/2006 (kodeks graniczny Schengen) lub 
stosunków międzynarodowych co najmniej 
jednego państwa członkowskiego

Te państwa członkowskie to: ..................... 
(podać państwo członkowskie)

Or. en

Uzasadnienie

Osobę ubiegającą się o wizę należy poinformować, które państwo członkowskie uważa ją za 
zagrożenie.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – dodatkowe uwagi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe uwagi: Dodatkowe szczegóły dotyczące powodów 
decyzji (pkt 1–11 powyżej) oraz dodatkowe 
uwagi:

Przysługuje Panu/Pani prawo do odwołania 
od decyzji o odmowie wydania/o 
unieważnieniu/o cofnięciu wizy.

Przysługuje Panu/Pani prawo do odwołania 
od tej decyzji.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeśli chodzi o dodatkowe uwagi: należy doprecyzować, że konsulaty mogą wykorzystać to 
pole również na podanie dodatkowych wyjaśnień o powodach leżących u podstaw danej 
decyzji.

Następna zmiana ma na celu ułatwienie korzystania z formularza. Jest to szczególnie ważne, 
ponieważ jest to formularz wręczany osobie, która nie uzyskała wizy, i dlatego musi być łatwo 
zrozumiały.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – dodatkowe uwagi – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podpis odnośnej osoby7 Podpis osoby zainteresowanej

________________
7 Jeżeli wymaga tego prawo krajowe.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na znaczenie decyzji o odmowie udzielenia, unieważnieniu lub cofnięciu wizy należy 
ją zawsze podpisać. Nie powinno się to ograniczać do przypadków, w których jest to 
wymagane prawem krajowym.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik Va (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZAŁĄCZNIK Va:
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WYPEŁNIANIE NAKLEJKI WIZOWEJ
1. Miejsce na obowiązkowe wpisy
1.1. Rubryka „WAŻNA W”:.
Ta rubryka wskazuje terytorium, na którym posiadacz wizy jest uprawniony do 
podróżowania.
Rubryka ta może być wypełniona wyłącznie na jeden z następujących sposobów:
a) państwa Schengen;
b) państwo lub państwa Schengen, do których terytorium jest ograniczona ważność wizy (w 
takim przypadku używa się następujących skrótów):

BE BELGIA

CZ REPUBLIKA 
CZESKA

DK DANIA

DE NIEMCY

EE ESTONIA

GR GRECJA

ES HISZPANIA

FR FRANCJA

IT WŁOCHY

LV ŁOTWA

LT LITWA

LU LUKSEMBURG

HU WĘGRY

MT MALTA

NL NIDERLANDY

AT AUSTRIA

PL POLSKA

PT PORTUGALIA

SI SŁOWENIA

SK SŁOWACJA

FI FINLANDIA

SE SZWECJA

IS ISLANDIA

NO NORWEGIA
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CH SZWAJCARIA

1.2. Jeżeli naklejki wizowej używa się do wydania wizy jednolitej, we wspomnianym polu 
wpisuje się wyrazy „państwa Schengen” w języku państwa członkowskiego wydającego 
wizę.
1.3. Jeżeli naklejki wizowej używa się do wydania wizy o ograniczonej ważności 
terytorialnej zgodnie z art. 25 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, w rubryce tej wpisuje się 
nazwę państwa członkowskiego (nazwy państw członkowskich), do którego terytorium (do 
których terytorium) ogranicza się prawo pobytu posiadacza wizy, w języku państwa 
członkowskiego wydającego wizę.
1.4. Jeżeli naklejki wizowej używa się do wydania wizy o ograniczonej ważności 
terytorialnej zgodnie z art. 25 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, można skorzystać z 
następujących opcji wpisywania kodów:
a) wpisanie kodów dla danych państw członkowskich;
b) wyrazy „państwa Schengen”, a po nich nawias zawierający znak minus i kody państw 
członkowskich, na których terytorium wiza nie jest ważna;
c) jeżeli w polu „ważna w” nie mieszczą się kody wszystkich państw członkowskich, które 
uznają dany dokument podróży (nie uznają danego dokumentu podróży), zmniejsza się 
stosowaną wielkość liter.
2. Rubryka „OD … DO …”:
W rubryce tej wskazuje się okres pobytu, do którego wiza upoważnia jej posiadacza.
Data, od której zezwala się posiadaczowi wizy na wjazd na terytorium objęte zakresem 
ważności wizy, wpisywana jest w następujący sposób, po słowie „OD”:
– dwie cyfry na oznaczenie dnia; dni od 1 do 9 poprzedza się zerem,
– myślnik,
– dwie cyfry na oznaczenie miesiąca; miesiące oznaczane jedną cyfrą poprzedza się zerem,
– myślnik,
– dwie cyfry na oznaczenie roku, odpowiadające dwóm ostatnim cyfrom danego roku.
Na przykład: 05-12-07 = 5 grudnia 2007 r.
Datę oznaczającą ostatni dzień pobytu, do którego wiza upoważnia swojego posiadacza, 
wpisuje się po słowie „DO” w taki sam sposób jak datę opisaną powyżej. Posiadacz wizy 
musi opuścić terytorium objęte zakresem ważności wizy do północy tego dnia.
3. Rubryka „LICZBA WJAZDÓW”
Rubryka ta określa, ile razy posiadacz wizy może wjechać na terytorium objęte zakresem 
ważności wizy, tj. oznacza liczbę pobytów, na które można podzielić cały okres ważności 
wizy, zob. pkt 4.
Liczba wjazdów może wynosić jeden, dwa lub więcej. Liczbę tę podaje się po prawej stronie 
tekstu, wpisując „01”, „02” lub skrót „MULT”, jeżeli wiza uprawnia do więcej niż dwóch 
wjazdów.
Jeżeli wydana zostanie wiza lotniskowa wielokrotnego wjazdu, o której mowa w art. 26 
ust. 3 niniejszego rozporządzenia, jej okres ważności oblicza się w następujący sposób: data 
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pierwszego wyjazdu + 6 miesięcy.
Wiza traci ważność, gdy całkowita liczba wyjazdów jej posiadacza z terytorium objętego jej 
ważnością odpowiada liczbie dopuszczalnych wjazdów, nawet jeżeli posiadacz wizy nie 
wykorzystał maksymalnej liczby dni objętych wizą.
4. Rubryka „CZAS POBYTU … DNI”:
W rubryce tej wskazuje się, przez ile dni posiadacz wizy może przebywać na terytorium 
objętym jej ważnością. Pobyt taki może być ciągły lub – w zależności od liczby 
dopuszczalnych dni – podzielony na kilka pobytów w okresie omówionym w pkt 2, o ile 
zachowana jest dozwolona liczba wjazdów określona w pkt 3.
Między wyrazami „CZAS POBYTU” oraz „DNI” podaje się liczbę dni, w czasie których 
zezwala się na pobyt, oznaczając ją dwiema cyframi, przy czym, jeżeli liczba dni jest 
mniejsza niż 10, jako pierwszą cyfrę wpisuje się zero.
Maksymalna liczba dni, jaką można wpisać w tej rubryce, to 90.
Jeżeli wydaje się wizę na okres dłuższy niż sześć miesięcy, czas pobytu wynosi 90 dni w 
ciągu każdego 180-dniowego okresu.
5. Rubryka „WYDANA W … DNIA …”:
W rubryce tej podaje się nazwę miejscowości, w której znajduje się organ wydający wizę. 
Datę wydania wpisuje się po wyrazie „DNIA”.
Datę wydania wpisuje się tak samo jak datę, o której mowa w pkt 2.
6. Rubryka „NUMER PASZPORTU”:
Rubryka ta określa numer dokumentu podróży, w którym umieszcza się naklejkę wizową.
Jeżeli osoba, której wydaje się wizę, jest wpisana do paszportu współmałżonka, rodzica lub 
opiekuna, podaje się numer dokumentu podróży tej osoby.
Jeżeli dokument podróży osoby ubiegającej się o wizę nie jest uznawany przez państwo 
członkowskie wydające, wizę umieszcza się na oddzielnym arkuszu o jednolitym wzorze 
przeznaczonym na wizy.
Jeżeli naklejkę wizową umieszcza się na oddzielnym arkuszu, to w tej rubryce należy podać 
nie numer paszportu, lecz sześciocyfrowy numer typograficzny, który figuruje na arkuszu.
7. Rubryka „KATEGORIA WIZY”:
Aby ułatwić pracę organom kontrolującym, w rubryce tej podaje się kategorię wizy, 
używając liter A, C i D w następujący sposób:

A : tranzytowa wiza lotniskowa (zgodnie z definicją z art. 2 ust. 5 
niniejszego rozporządzenia)

C : wiza (zgodnie z definicją z art. 2 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia)

D : wiza pobytowa długoterminowa

8. Rubryka „NAZWISKO I IMIĘ”:
Najpierw wpisuje się pierwszy wyraz z pola „nazwisko” w dokumencie podróży posiadacza 
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wizy, a po nim pierwszy wyraz ze znajdującego się tam pola „imię”. Organ wydający wizę 
sprawdza, czy widniejące w dokumencie podróży nazwisko i imię, które mają zostać wpisane 
w tym polu oraz w polu do odczytu elektronicznego, są identyczne z nazwiskiem i imieniem 
podanymi we wniosku wizowym. Jeżeli liczba znaków składających się na nazwisko i imię 
przekracza liczbę dostępnych pól, nadliczbowe znaki należy zastąpić kropką (.).
9. a) Obowiązkowe wpisy, jakie należy dodać w sekcji „UWAGI”
– Jeżeli na mocy art. 8 wizę wydaje się w imieniu innego państwa członkowskiego, dodaje 
się następującą uwagę: „R/[kod reprezentowanego państwa członkowskiego.]”.
– Jeżeli wizę wydaje się do celów tranzytu, dodaje się uwagę: „TRANZYT”.
– Jeżeli wszystkie dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie VIS są 
zarejestrowane w wizowym systemie informacyjnym, dodaje się uwagę: „VIS”
– Jeżeli w wizowym systemie informacyjnym zarejestrowane są wyłącznie dane, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia w sprawie VIS, natomiast dane, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 lit c), nie zostały zgromadzone, ponieważ gromadzenie odcisków 
palców nie jest obowiązkowe w danym regionie: „VIS 0”
b) Miejsce na wpisy krajowe w sekcji „UWAGI”
Pole to zawiera też adnotacje w języku państwa członkowskiego wydającego wizę dotyczące 
przepisów prawa krajowego. Jednakże w adnotacjach tych nie należy powielać 
obowiązkowych uwag, o których mowa w pkt 1.
c) Miejsce na fotografię
Kolorowa fotografia posiadacza wizy zostaje zintegrowana z naklejką wizową w miejscu 
przeznaczonym do tego celu.
Jeżeli chodzi o fotografię do zintegrowania z naklejką wizową, obowiązują następujące 
zasady.
Rozmiar głowy od podbródka do czubka głowy powinien wypełniać 70–80 % powierzchni 
fotografii w pionie.
Minimalna rozdzielczość wynosi:
– 300 pikseli na cal (ppi), bez kompresji, do skanowania,
– 720 punktów na cal (dpi) do drukowania zdjęć w kolorze.
10. Miejsce odczytu elektronicznego
Sekcja ta składa się z dwóch wierszy po 36 znaków każdy (OCR B-10 cpi).
Pierwszy wiersz: 36 znaków (obowiązkowo)

Pozycje: Liczba 
znaków

Treść Szczegóły techniczne

1-2 2 Rodzaj 
dokumentu

Pierwszy znak: V

Drugi znak: kod wskazujący kategorię wizy (A, C 
lub D) 

3-5 3 Państwo literowy kod ICAO: BEL, CHE, CZE, DNK, D<<, 
EST, GRC, ESP, FRA, ITA, LVA, LTU, LUX, 
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wydające HUN, MLT, NLD, AUT, POL, PRT, SVN, SVK, 
FIN, SWE, ISL, NOR.

6-36 31 Nazwisko i 
imię

Nazwisko powinno być oddzielone od imion 2 
symbolami (<<); poszczególne części imienia 
powinny być oddzielone jednym symbolem (<); 
miejsca niepotrzebne należy wypełnić symbolem 
(<).

Drugi wiersz: 36 znaków (obowiązkowo)

Pozycje: Liczba 
znaków

Treść Szczegóły techniczne

1 9 Numer wizy Jest to numer nadrukowany w prawym 
górnym rogu naklejki.

10 1 Znak kontrolny Znak ten jest wynikiem złożonego obliczenia 
opartego na treści poprzedniej pozycji 
według algorytmu określonego przez ICAO.

11 3 Obywatelstwo 
osoby 
ubiegającej się o 
wizę

Kod literowy zgodny z 3-znakowym kodem 
ICAO.

14 6 Data urodzenia W następującej kolejności RRMMDD:
RR = rok (obowiązkowo)
MM = miesiąc lub << jeśli nieznany
DD = dzień lub << jeśli nieznany

20 1 Znak kontrolny Znak ten jest wynikiem złożonego obliczenia 
opartego na treści poprzedniej pozycji 
według algorytmu określonego przez ICAO.

21 1 Płeć F = kobieta,

M = mężczyzna,
< = nie określono.

22 6 Data upływu 
ważności wizy

RRMMDD, bez symboli wypełniających.

28 1 Znak kontrolny Znak ten jest wynikiem złożonego obliczenia 
opartego na treści poprzedniej pozycji 
według algorytmu określonego przez ICAO.

29 1 Ważność 
terytorialna

a) Na wizie o ograniczonej ważności 
terytorialnej należy wstawić literę T.
b) Na wizie jednolitej należy wstawić symbol 
wypełniający <.



PE557.179v03-00 60/71 PR\1072400PL.doc

PL

30 1 Liczba wjazdów 1, 2 lub M

31 2 Czas pobytu a) Krótki pobyt: liczba dni powinna być 
wpisana w obszarze do odczytu wzrokowego.
b) Długi pobyt: <<

33 4 Początek okresu 
ważności

W kolejności MMDD bez symboli 
wypełniających.

Or. en

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZAŁĄCZNIK Vb
PRZYTWIERDZANIE NAKLEJKI WIZOWEJ
1. Naklejkę wizową umieszcza się na pierwszej stronie dokumentu podróży, na której nie 
widnieją żadne wpisy ani stemple inne niż stempel informujący o dopuszczalności wniosku.
2. Naklejkę umieszcza się wzdłuż brzegu strony dokumentu podróży. Strefę odczytu 
elektronicznego naklejki umieszcza się wzdłuż brzegu strony.
3. Stempel organu wydającego wizę umieszcza się w polu „UWAGI” tak, aby częściowo 
wychodził poza naklejkę na stronę dokumentu podróży.
4. Jeżeli konieczna jest rezygnacja z wypełniania pola przeznaczonego do odczytu 
elektronicznego, stempel można umieścić w tym polu, aby uniemożliwić jego wykorzystanie. 
Rozmiar i treść stempla określa się przepisami prawa krajowego państw członkowskich.
5. Aby uniemożliwić ponowne wykorzystanie naklejki wizowej umieszczonej na oddzielnym 
arkuszu przeznaczonym na wizy, pieczęć organu wydającego wizę umieszcza się po prawej 
stronie – częściowo na naklejce, a częściowo na arkuszu – tak, aby nie utrudniała odczytu 
tytułów rubryk ani uwag oraz aby nie zachodziła na pole przeznaczone do odczytu 
maszynowego.
6. Przedłużenia okresu ważności wizy na mocy art. 33 niniejszego rozporządzenia dokonuje 
się, używając naklejki wizowej. Organ wydający wizę umieszcza na naklejce wizowej swoją 
pieczęć.

Or. en
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Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZAŁĄCZNIK Vc
CZĘŚĆ 1
Zasady wydawania wiz na granicy marynarzom podróżującym tranzytem i podlegającym 
obowiązkowi wizowemu
Niniejsze zasady odnoszą się do wymiany informacji między właściwymi organami państw 
członkowskich w odniesieniu do marynarzy podróżujących tranzytem, podlegających 
obowiązkowi wizowemu. Jeżeli wiza jest wydawana na granicy na podstawie wymienionych 
informacji, odpowiedzialność spoczywa na państwie członkowskim wydającym wizę.
Na użytek niniejszych zasad przyjmuje się następujące definicje:
„Port państwa członkowskiego” oznacza port stanowiący zewnętrzną granicę państwa 
członkowskiego.
„Port lotniczy państwa członkowskiego” oznacza port lotniczy stanowiący zewnętrzną 
granicę państwa członkowskiego.
I. Zaciągnięcie się na statek zacumowany lub oczekiwany w porcie państwa członkowskiego 
(wjazd na terytorium państw członkowskich)
– Armator lub jego przedstawiciel informują właściwe organy w porcie państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się lub jest oczekiwany statek, że marynarze 
podlegający obowiązkowi wizowemu mają wjechać na terytorium tego państwa przez port 
lotniczy państwa członkowskiego, granicę lądową lub morską. Armator lub jego 
przedstawiciel podpisują poręczenie za tych marynarzy stwierdzające, że wszystkie koszty 
pobytu, a w razie potrzeby powrotu marynarzy do państwa pochodzenia, pokryje armator,
– te właściwe organy sprawdzają w najkrótszym możliwym terminie, czy informacje 
udzielone przez armatora lub jego przedstawiciela są prawdziwe i czy spełnione zostały inne 
warunki wjazdu na terytorium państw członkowskich. Sprawdzają również trasę podróży 
przez terytorium państw członkowskich, np. na podstawie biletów (lotniczych),
– jeżeli marynarze wjeżdżają na terytorium państwa członkowskiego przez port lotniczy 
państwa członkowskiego, właściwe organy w porcie państwa członkowskiego informują 
właściwe organy w porcie lotniczym państwa członkowskiego będącym punktem wjazdu o 
wynikach weryfikacji, przesyłając faksem, pocztą elektroniczną lub inną drogą należycie 
wypełniony formularz dotyczący marynarzy podlegających obowiązkowi wizowemu 
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podróżujących tranzytem (przedstawiony w części 2) oraz wskazują, czy wiza może 
zasadniczo zostać wydana na granicy. Jeżeli marynarze mają wjechać przez granicę lądową 
lub morską, informuje się, stosując tę samą procedurę, właściwe organy na posterunku 
granicznym, przez który dany marynarz wjeżdża na terytorium państw członkowskich,
– jeżeli weryfikacja dostępnych danych zakończy się pozytywnie i jej wynik wyraźnie 
potwierdza oświadczenie lub dokumenty marynarza, właściwe organy w porcie lotniczym 
państwa członkowskiego będącym punktem wjazdu lub wyjazdu mogą wydać na granicy 
wizę, która uprawnia do pobytu o długości odpowiadającej potrzebom tranzytu. Ponadto w 
takich przypadkach umieszcza się w dokumencie podróży marynarza stempel państwa 
członkowskiego oznaczający wjazd lub wyjazd, po czym oddaje się dokument marynarzowi.
II. Zakończenie służby na statku, który wszedł do portu państwa członkowskiego (wyjazd z 
terytorium państw członkowskich)
– Armator lub jego przedstawiciel informują właściwe organy w porcie tego państwa 
członkowskiego o wjeździe marynarzy podlegających obowiązkowi wizowemu, którzy mają 
zakończyć służbę i opuścić terytorium państw członkowskich przez port lotniczy państwa 
członkowskiego, granicę lądową lub morską. Armator lub jego przedstawiciel podpisują 
poręczenie za tych marynarzy stwierdzające, że wszystkie koszty pobytu, a w razie potrzeby 
powrotu marynarzy do państwa pochodzenia pokryje armator,
– te właściwe organy sprawdzają w najkrótszym możliwym terminie, czy informacje 
udzielone przez armatora lub jego przedstawiciela są prawdziwe i czy spełnione zostały inne 
warunki wjazdu na terytorium państw członkowskich. Sprawdzają również trasę podróży 
przez terytorium państw członkowskich, np. na podstawie biletów (lotniczych),
– jeżeli wynik weryfikacji dostępnych danych jest pozytywny, właściwe organy mogą wydać 
wizę uprawniającą do pobytu o długości odpowiadającej potrzebom tranzytu.
III. Przeniesienie ze statku, który wszedł do portu państwa członkowskiego, na inny statek
– Armator lub jego przedstawiciel informują właściwe organy w porcie danego państwa 
członkowskiego o wjeździe marynarzy podlegających obowiązkowi wizowemu, którzy mają 
zakończyć służbę i opuścić terytorium państw członkowskich przez port innego państwa 
członkowskiego. Armator lub jego przedstawiciel podpisują poręczenie za tych marynarzy 
stwierdzające, że wszystkie koszty pobytu, a w razie potrzeby powrotu marynarzy do państwa 
pochodzenia, pokryje armator,
– właściwe organy sprawdzają w najkrótszym możliwym terminie, czy informacje udzielone 
przez armatora lub jego przedstawiciela są prawdziwe i czy spełnione zostały inne warunki 
wjazdu na terytorium państw członkowskich. W celu kontroli nawiązuje się kontakt z 
właściwymi organami w porcie państwa członkowskiego, z którego marynarze wypłyną, 
opuszczając terytorium państw członkowskich. Celem kontroli jest ustalenie, czy statek, na 
który marynarze ci się zaokrętują, znajduje się lub jest oczekiwany we wskazanym porcie. 
Sprawdza się również trasę podróży przez terytorium państw członkowskich,
– jeżeli wynik weryfikacji dostępnych danych jest pozytywny, właściwe organy mogą wydać 
wizę uprawniającą do pobytu o długości odpowiadającej potrzebom tranzytu.
CZĘŚĆ 2
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SZCZEGÓŁOWY OPIS FORMULARZA
Punkty 1–4: tożsamość marynarza
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(1) A. Nazwisko(-a)

B. Imię (imiona)

C. Obywatelstwo

D. Ranga/stopień

(2) A. Miejsce urodzenia

B. Data urodzenia

(3) A. Nr paszportu

B. Data wydania

C. Okres ważności

(4) A. Nr książeczki marynarza

B. Data wydania

C. Okres ważności

Odnośnie do punktów 3 i 4: w zależności od obywatelstwa marynarza i od państwa 
członkowskiego, do którego marynarz wjeżdża, do ustalenia tożsamości można użyć 
dokumentu podróży lub książeczki marynarza.
Punkty 5-8: agent okrętowy i dany statek

(5) Nazwa agenta okrętowego (osoby fizycznej lub spółki, która na miejscu reprezentuje 
właściciela statku we wszystkich sprawach związanych z obowiązkami właściciela w 
zakresie wyposażenia i zaopatrzenia statku) w punkcie 5A oraz numer telefonu (i 
inne dane kontaktowe, takie jak numer faksu, adres poczty elektronicznej) w punkcie 
5B.

(6) A. Nazwa statku

B. Numer IMO (numer składa się z 7 cyfr i jest nazywany także numerem w Rejestrze 
Lloyda)

C. Bandera (pod którą pływa statek handlowy)

(7) A. Data przypłynięcia statku

B. Statek płynący z

Litera „A” oznacza datę przybycia statku do portu, w którym marynarz ma się 
zaokrętować.

(8) A. Data wypłynięcia statku

B. Miejsce docelowe statku (następny port)

Odnośnie do punktów 7A i 8A: informacje o tym, ile czasu marynarz może podróżować w 
celu zaokrętowania się.
Należy pamiętać, że na trasie podróży mogą wystąpić nieoczekiwane zakłócenia i czynniki 
zewnętrzne, jak sztormy, awarie itp.
Punkty 9-12: cel podróży marynarza i jej miejsce docelowe
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(9) „Miejsce docelowe” stanowi koniec podróży marynarza. Może to być port, w którym 
zaciąga się on na statek, lub kraj, do którego się udaje po zakończeniu służby.
(10) Przyczyny złożenia wniosku:
(a) W przypadku zaokrętowania się ostatecznym miejscem docelowym jest port, w którym 
marynarz ma się zaokrętować.
(b) W przypadku przeniesienia na inny statek na terytorium państw członkowskich jest to 
również port, w którym marynarz ma się zaokrętować.  Przeniesienie na statek znajdujący 
się poza terytorium państw członkowskich należy traktować jak zakończenie służby.
(c) W przypadku zakończenia służby powody mogą być różne, np. koniec kontraktu, 
wypadek w pracy, ważne przyczyny rodzinne itp.
(11) Środek transportu
Wykaz środków transportu, z których marynarz podlegający obowiązkowi wizowemu 
podróżujący tranzytem korzysta na terytorium państw członkowskich, by dotrzeć do 
ostatecznego miejsca docelowego. Formularz przewiduje następujące trzy możliwości:
a) samochód (lub autokar);.
b) pociąg;
c) samolot.
(12) Data przyjazdu (na terytorium państw członkowskich)
Dotyczy szczególnie marynarzy w porcie lotniczym pierwszego państwa członkowskiego lub 
w jego punkcie granicznym (gdyż nie zawsze musi to być port lotniczy) na granicy 
zewnętrznej, przez którą marynarz zamierza wjechać na terytorium państw członkowskich.
Data tranzytu
Jest to dzień, w którym marynarz schodzi ze statku w porcie znajdującym się na terytorium 
państw członkowskich i kieruje się do innego portu, również znajdującego się na terytorium 
państw członkowskich.
Data wyjazdu
Jest to dzień, w którym marynarz schodzi ze statku w porcie na terytorium państw 
członkowskich w celu przeniesienia na inny statek, znajdujący się w porcie poza terytorium 
państw członkowskich, albo dzień, w którym marynarz schodzi ze statku w porcie 
znajdującym się na terytorium państw członkowskich w celu powrotu do domu (poza 
terytorium państw członkowskich).
Po określeniu trzech rodzajów środków transportu należy również podać dostępne 
informacje dotyczące tych środków transportu:
a) samochód, autokar: numer rejestracji;
b) pociąg: nazwa, numer itp.;
c) dane na temat lotu: data, godzina, numer.
(13) Urzędowe oświadczenie podpisane przez agenta okrętowego lub właściciela statku, 
potwierdzające jego odpowiedzialność za koszty pobytu, a w razie potrzeby repatriacji 
marynarza.
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Or. en

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Następujące dane należy przedłożyć 
Komisji w terminie określonym w art. 44, 
korzystając ze wspólnych wzorów 
przygotowanych przez Komisję, i 
pogrupować je w stosownych przypadkach 
według obywatelstwa osoby ubiegającej 
się o wizę, jak wskazano we wzorach:

2. Następujące dane należy przedłożyć 
Komisji w terminie określonym w art. 44, 
korzystając ze wspólnych wzorów 
przygotowanych przez Komisję, i 
pogrupować je według obywatelstwa 
osoby ubiegającej się o wizę, jak wskazano 
we wzorach:

Or. en

Uzasadnienie

Z prawodawstwa powinno jasno wynikać, jakie dane statystyczne należy gromadzić. Nie 
należy tego pozostawiać Komisji przygotowującej wzór, dla którego nie przewidziano 
dodatkowej procedury podejmowania decyzji. Dlatego w tekście ustawodawczym nie należy 
pozostawić marginesu uznaniowości.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – ustęp 2 – tiret czternaste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Liczba wydanych wiz o ograniczonej 
ważności terytorialnej, z podziałem według 
przyczyn ich wydania (por. art. 22 ust. 1 i 3 
oraz art. 33 ust. 3),

Liczba wydanych wiz o ograniczonej 
ważności terytorialnej, z podziałem według 
przyczyn ich wydania (por. art. 22 ust. 1 – 
w tym przypadku podzielonych dodatkowo 
w oparciu o trzy różne powody mające za 
podstawę kontekst humanitarny, interesy 
krajowe, a także zobowiązania 
międzynarodowe, art. 22 ust. 3 oraz art. 33 
ust. 3),

Or. en
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Uzasadnienie

W celu uzyskania lepszego obrazu w odniesieniu do wydawania wiz o ograniczonej ważności 
terytorialnej niezbędne jest posiadanie statystyk przedstawionych nie w ujęciu zbiorczym, lecz 
z uwzględnieniem trzech odrębnych przyczyn.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Projekt sprawozdania jest wynikiem wnikliwego procesu przygotowawczego. W następstwie 
przedstawienia na posiedzeniu komisji LIBE w dniu 5 marca 2015 r. dokumentu roboczego w 
sprawie wniosku wkład do projektu wnieśli: kontrsprawozdawcy i inni posłowie podczas 
wysłuchania publicznego w sprawie pakietu wizowego, które odbyło się dnia 17 czerwca, 
podczas misji informacyjnych w konsulatach, a także różne zainteresowane podmioty, w tym 
przedstawiciele państw członkowskich oraz służby Komisji, jak również indywidualne osoby, 
które zgłosiły sprawozdawcy szczególne problemy związane z obecnym kodeksem wizowym. 
Sprawozdawca wykorzystał ten wkład w ogromnym zakresie i pragnie podziękować 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do opracowania projektu.

Poniżej sprawozdawca przedstawia swoją opinię na temat wniosku oraz podaje przyczyny 
złożenia najważniejszych przedstawionych poprawek.

Ogólnie na temat wniosku

Jak stwierdzono w dokumencie roboczym, sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem 
wniosek i filozofię, na której się on opiera. Zgadza się on, że utrzymując takie same wysokie 
normy bezpieczeństwa publicznego i zapobiegając nielegalnej migracji, konieczne jest 
jednocześnie przyjęcie obszerniejszej perspektywy i uznanie za istotne dla całej Unii 
ułatwienia zgodnego z prawem wjazdu na jej terytorium. W związku z powyższym 
sprawozdawca w pełni popiera proponowane ułatwienia proceduralne. Przewidują one na 
przykład zniesienie zasady, zgodnie z którą wszyscy wnioskodawcy są zobowiązani do 
osobistego stawienia się w celu złożenia wniosku, jak również lepiej sprecyzowane wymogi 
dotyczące niezbędnych dokumentów, krótsze terminy czy wprowadzenie możliwości 
prowadzenia rozmów z wnioskodawcami za pośrednictwem nowoczesnych środków 
komunikacji.

W związku ze sformułowaną krytyką, że proponowane ułatwienia mogłyby spowodować 
problemy związane z bezpieczeństwem, sprawozdawca pragnie wyraźnie oświadczyć, że jego 
zdaniem te ułatwienia stanowią odpowiedź na krytyczne opinie, zgodnie z którymi 
obowiązujące procedury są zbyt uciążliwe. Ułatwienia te nie zmienią w żaden sposób 
podstawowych kryteriów i warunków, zgodnie z którymi rozpatrywane są wnioski o 
przyznanie wizy. Istotny jest sposób, w jaki wiza może zostać wykorzystana, a nie kryteria, 
jakie należy spełnić, żeby została ona wydana.

Na temat poszczególnych aspektów

Pomimo że sprawozdawca w dużej mierze podziela podejście Komisji, w szeregu kwestii 
zaproponowane zostały poprawki.

W celu poczynienia postępów na drodze do dalszej modernizacji procedury sprawozdawca 
proponuje, by elektroniczna wersja formularza wniosku była zawsze dostępna, tak by każdy, 
kto tego pragnie, mógł wypełnić formularz elektronicznie, a nie odręcznie (art. 11 ust. 2). 
Ponadto konsulaty powinny mieć możliwość przyjmowania wniosków online (art. 8 ust. 6 lit. 
a)). Te dwie proponowane zmiany są niewielkie, należy je jednak postrzegać jako krok w 
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kierunku osiągnięcia długoterminowego celu unowocześnienia procedury ubiegania się o 
wizę.

W odniesieniu do procedury sprawozdawca uważa, że niektóre propozycje powinny zostać 
dodatkowo wzmocnione. Powinna na przykład istnieć możliwość złożenia wniosku nie tylko 
na sześć miesięcy przed planowanym terminem podróży, ale nawet do dziewięciu miesięcy 
przed tym terminem. Sprawozdawca uważa, że taki okres odpowiada w większym stopniu 
obecnym sposobom podróżowania, biorąc w szczególności pod uwagę, że bilety lotnicze na 
przeloty międzynarodowe są znacznie tańsze, gdy rezerwuje się je z dużym wyprzedzeniem 
(art. 8 ust. 1).

Podobnie jak Komisja, sprawozdawca uważa, że częstsze wydawanie wiz wielokrotnego 
wjazdu o dłuższym terminie ważności osobom podróżującym w dobrej wierze jest korzystne 
nie tylko dla tych podróżujących, ale również dla konsulatów.  Korzyści powinno w istocie 
przynieść szersze stosowanie wizowego systemu informacyjnego (VIS) w następstwie jego 
ogólnoświatowego wdrożenia. Sprawozdawca popiera w pełni przepisy w sprawie wydawania 
wiz wielokrotnego wjazdu osobom regularnie podróżującym zarejestrowanym w systemie 
VIS. Sprawozdawca proponuje jednak określić te grupy podróżujących w nieco bardziej 
elastyczny sposób, poprzez uwzględnienie obywateli państw trzecich, którzy zgodnie z 
prawem wykorzystali dwie poprzednie wizy w okresie ostatnich 18, a nie 12 miesięcy. Taki 
nieco dłuższy okres mógłby dotyczyć sytuacji osób podróżujących do UE co roku, jednak 
niekoniecznie w ścisłych ramach czasowych 12 miesięcy (art. 2 ust. 9).

W odniesieniu do tzw. wiz humanitarnych sprawozdawca przyznaje, że kodeks wizowy nie 
może być jedynym rozwiązaniem obecnych wyzwań związanych z osobami ubiegającymi się 
o ochronę międzynarodową. Uważa on jednak zdecydowanie, że niezbędne są bezpieczne i 
legalne sposoby wjazdu na terytorium UE osób uciekających przed prześladowaniem, a 
wydawanie wizy zezwalającej na wjazd do strefy Schengen jest jednym ze sposobów. 
Sprawozdawca wybrał w projekcie sprawozdania ostrożne i prawnie umocowane podejście 
opierające się na wzmocnieniu i rozwinięciu istniejących przepisów zawartych w tekście. 
Założeniem stanowiącym podstawę poprawek do motywu 6a oraz do art. 1, 6, 19 i 22 jest 
umożliwienie pracownikom konsulatów uwzględnienia w większym stopniu potrzeb w 
zakresie ochrony oraz przypomnienie zobowiązań międzynarodowych, jakie podjęły państwa 
członkowskie. 

Problemem stanowiącym przedmiot wielu indywidualnych skarg była odmowa przyznania 
wizy obywatelom państw trzecich będących członkami rodziny obywateli UE, którzy pragnęli 
uzyskać wizę, aby ich odwiedzić. Obecna sytuacja jest skomplikowana pod względem 
prawnym (z powodu konkretnych przepisów dyrektywy w sprawie swobodnego przepływu 
2004/38, która daje członkom rodzin objętym jej zakresem prawo do wizy) i niezbyt 
przejrzysta (szczegółowe przepisy w tym względzie zostały dotychczas włączone jedynie do 
podręcznika, a nie do samego kodeksu wizowego). Nie stanowią zatem niespodzianki liczne 
skargi na konsulaty, które stosują nieprawidłowo te przepisy. Sprawozdawca przyznaje, że 
Komisja próbuje rozwiązać ten problem w swoim wniosku, podobnie jak sprawę „bliskich 
krewnych” i sytuacje nieobjęte zakresem dyrektywy.

Sprawozdawca popiera w pełni te propozycje, ale uważa, że niezbędne jest wprowadzenie 
pewnych dodatkowych przepisów. Obejmują one przepisy służące zapewnieniu dostępu do 
konsulatu członkom rodziny, od których nie można wymagać uiszczania opłaty, przepisy w 
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sprawie wiz wielokrotnego wjazdu, w sprawie wydawania wiz na granicach, a także w 
sprawie odmowy wydania wizy. Odmowa wydania wizy członkom rodziny musi być 
uzasadniona bardziej szczegółowo, aby umożliwić osobie, której ona dotyczy, lepsze 
zrozumienie odmowy (art. 18 ust. 3a).

W tym samym duchu sprawozdawca sugeruje szereg wyjaśnień dotyczących procedury 
odwoławczej oraz nowych przepisów, żeby wszystkie konsulaty posiadały procedurę 
składania skarg. «Posiadanie takiej procedury stanowi dobrą praktykę administracyjną i jest 
ważne dla wizerunku państw członkowskich i UE. Większość konsulatów prawdopodobnie 
stosuje już taką procedurę, jednak sprawozdawca pragnie włączyć ten przepis do kodeksu. 
Ponadto właściwie zorganizowany system składania skarg może przyczynić się do 
ograniczenia liczby formalnych odwołań, które stanowią dodatkowe obciążenie dla 
konsulatów i które są często składane wyłącznie dlatego, że dany aspekt procedury nie został 
uprzednio dobrze zrozumiany.

Dlatego też należy poprawić przepisy dotyczące informacji dla osób ubiegających się o wizę i 
dla ogółu społeczeństwa. Sprawozdawca sugeruje, by dodać nowe elementy do wykazu 
spraw, o których ma być informowany ogół społeczeństwa oraz osoby ubiegające się o wizę.  
Sprawozdawca sugeruje także, by strona internetowa dotycząca wiz Schengen, której 
utworzenia Parlament domaga się od dawna, była dostępna przynajmniej w językach pracy 
ONZ, ponieważ są one prawdopodobnie najbardziej przydatne dla dużej liczby osób 
ubiegających się o wizę (art. 45).

W odniesieniu do organizacji konsulatów przedmiotem szczególnej troski jest współpraca z 
usługodawcami zewnętrznymi. Sprawozdawca przyznaje, że państwa członkowskie muszą 
działać w ramach ograniczeń budżetowych i postrzega również korzyści płynące ze 
współpracy z usługodawcami zewnętrznymi. Jednocześnie zadania zlecone usługodawcom 
zewnętrznym są zadaniami publicznymi, w związku z czym decyzja o współpracy z nimi 
powinna być podejmowana wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma innych możliwości. Zlecanie na 
zewnątrz nie powinno być pierwszym wyborem. Sprawozdawca proponuje zatem 
przeformułowanie art. 38 dotyczącego oceny w kontekście prawidłowego korzystania z usług 
usługodawców zewnętrznych. Jednocześnie należy poprawić monitorowanie działalności 
usługodawców zewnętrznych, a Komisja musi być lepiej informowana o współpracy z nimi, 
tak by prawidłowo ocenić wdrażanie przepisów prawnych w terenie, co obecnie jest 
utrudnione, a nawet niemożliwe (art. 41 ust. 12).

W perspektywie długoterminowej nie powinniśmy tracić z oczu celu, jakim jest obsługa wiz 
Schengen przez jednolity urząd w każdym państwie trzecim, któremu państwa członkowskie i 
UE dostarczają zasoby.  Obecna sytuacja jest często absurdalna, ponieważ wiele energii na 
różnych poziomach pochłania regulowanie i zarządzanie pojęciem „odpowiedzialnego 
państwa członkowskiego”. Należy podjąć wszelkie kroki prowadzące do osiągnięcia tego 
długoterminowego celu. Sprawozdawca popiera zatem propozycje w sprawie tak zwanego 
obowiązkowego przedstawicielstwa, jednak proponuje dodanie nawet kryterium opartego na 
odległości w celu dodatkowego zmniejszenia obciążenia spoczywającego na wnioskodawcy. 
Ponadto obecne dobrowolne formy współpracy między państwami członkowskimi (wspólne 
placówki i wspólne ośrodki przyjmowania wniosków) powinny zostać zachowane, ponieważ 
ich zlikwidowanie mogłoby być negatywnym sygnałem. Sprawozdawca proponuje 
dodatkowo nowy artykuł w sprawie „centrów wizowych Schengen”, który to pomysł Komisja 
wprowadziła w jednym z motywów, jednak następnie go nie rozwinęła.
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W odniesieniu do zagadnień instytucjonalnych sprawozdawca pragnie zwrócić uwagę na 
propozycję Komisji dotyczącą skreślenia szeregu obecnie obowiązujących załączników do 
kodeksu oraz przyjęcia na późniejszym etapie, w drodze aktów wykonawczych, przepisów w 
kwestiach obecnie objętych zakresem tych załączników Zdaniem sprawozdawcy takie 
podejście jest nie do przyjęcia, gdyż osłabiłoby rolę prawodawcy. 

Kolejnym przedmiotem troski jest podręcznik lub „praktyczne wytyczne” dla pracowników 
konsulatów, które według Komisji powinny zostać przyjęte – jak dzieje się to obecnie – w 
drodze aktów wykonawczych. Tak zwane „praktyczne podręczniki” stały się standardowym 
elementem wielu instrumentów prawnych dotyczących granic i wiz (kodeks graniczny, 
Eurosur), są one jednak przyjmowane w odmiennej formie prawnej (jako zalecenia, decyzje). 
Wiążą się one nierozłącznie z ryzykiem dążenia do „przeformułowania prawodawstwa”, 
dodania nowych elementów i ograniczenia wagi aktów prawnych stanowiących ich podstawę, 
ponieważ są jedynymi dokumentami, jakie pracownicy w terenie mają do swojej dyspozycji. 
Mając na uwadze obowiązujący obecnie podręcznik, w którym dodano nowe elementy do 
kodeksu oraz przewidziano odstępstwa od jego przepisów, najskuteczniejszym krokiem 
naprzód w kontekście pewności prawa i pod względem operacyjnym – jako że pracownicy 
konsulatów mieliby faktycznie wspólne i zharmonizowane „praktyczne wytyczne” – byłoby 
przyjęcie tych wytycznych w formie aktu delegowanego uzupełniającego kodeks wizowy.


