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PR_COD_1app

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 wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, 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 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, 
których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, 
oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii
(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0745),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 77 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C8-0483/2018),

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

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych (A8-0000/2018),

1. zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.
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UZASADNIENIE

Kontekst

Niniejszy wniosek Komisji jest częścią środków ustawodawczych niezbędnych do 
dostosowania prawa Unii w związku z brexitem. Ma na celu wyjaśnienie sytuacji obywateli 
Zjednoczonego Królestwa w przypadkach, w których prawo Unii przestaje mieć do nich 
zastosowanie w odniesieniu do polityki wizowej.

Obecnie obywatele Zjednoczonego Królestwa jako obywatele Unii mają prawo wjazdu na 
terytorium innego państwa członkowskiego bez konieczności posiadania wizy wjazdowej lub 
równoważnej formalności. Wraz z wystąpieniem z Unii staną się oni jednak obywatelami 
państwa trzeciego zgodnie z przepisami prawa UE. W związku z tym konieczne będzie 
ustalenie, czy będą oni podlegać obowiązkowi wizowemu przy przekraczaniu zewnętrznych 
granic państw członkowskich, czy też będą zwolnieni z tego wymogu. 

W załączniku I do rozporządzenia dotyczącego dorobku prawnego UE w zakresie wiz – (WE) 
nr 539/20011 wymieniono państwa, których obywatele podlegają obowiązkowi wizowemu, 
a załącznik II zawiera wykaz państw, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu. W 
rozporządzeniu określono również kryteria podejmowania decyzji dotyczących umieszczenia 
danego kraju w załączniku I bądź w załączniku II. Decyzja ta musi zostać podjęta przez 
współprawodawców w drodze zmiany rozporządzenia.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do wniosku, Komisja oceniła sytuację Zjednoczonego 
Królestwa w związku z szeregiem kryteriów określonych w rozporządzeniu (kryteria te 
odnoszą się „między innymi do nielegalnej imigracji, porządku oraz bezpieczeństwa 
publicznego, korzyści gospodarczych, w szczególności w zakresie turystyki i handlu 
zagranicznego, oraz do stosunków zewnętrznych Unii z danymi państwami trzecimi, w tym 
w szczególności w zakresie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, a także 
do skutków spójności regionalnej i wzajemności.”) Komisja doszła do wniosku, że obywatele 
Zjednoczonego Królestwa będący obywatelami brytyjskimi powinni być zwolnieni 
z obowiązku wizowego w przypadku podróży do Unii w celu pobytu krótkoterminowego.

W związku z tym Komisja proponuje włączenie Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do 
obywateli brytyjskich do załącznika II, tj. wykazu państw trzecich zwolnionych z obowiązku 
wizowego. Proponuje również dwie dalsze konieczne zmiany techniczne w celu 
odpowiedniego odzwierciedlenia nowej sytuacji prawnej w tekście rozporządzenia.

W art. 2a wniosek zawiera również przypomnienie, że mechanizm wzajemności przewidziany 
w rozporządzeniu (WE) nr 539/2001 ma zastosowanie w razie gdyby Zjednoczone Królestwo 
wprowadziło obowiązek wizowy dla obywateli przynajmniej jednego państwa 
członkowskiego.

Wreszcie art. 3 stanowi, że niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 
                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 539/2001 zostało właśnie poddane ujednoliceniu i zostaje zastąpione 
rozporządzeniem (UE) 2018/1806 z dnia 14 listopada 2018 r., które wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2018 r. 
Odniesienia we wszystkich tekstach prawnych zostaną dostosowane.
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2019 r. i stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym prawo Unii przestaje mieć 
zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca uważa, że Komisja prawidłowo oceniła kryteria, które powinny przyświecać 
decyzji w tej sprawie. Zwolnienie obywateli Zjednoczonego Królestwa z obowiązku 
wizowego stanowi w obecnej sytuacji jedyną rozsądną decyzję. 

Sprawozdawca proponuje zatem, by przyjąć wniosek Komisji bez zmian.
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