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PR_COD_1app

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom. 
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) 
št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih 
meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa 
Združenega kraljestva iz Unije
(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2018)0745),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 77(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0483/2018),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A8-0000/2018),

1. sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če nadomesti, bistveno 
spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Ta predlog Komisije je del zakonodajnih ukrepov, potrebnih za prilagoditev prava Unije 
izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Namen predloga je razjasniti položaj 
državljanov Združenega kraljestva, ko se bo zanje v zvezi z vizumsko politiko prenehalo 
uporabljati pravo Unije.

Državljani Združenega kraljestva imajo zdaj kot državljani Unije pravico do vstopa v katero 
koli drugo državo članico brez vstopnega vizuma ali enakovrednih formalnosti, vendar pa 
bodo po izstopu iz Unije v skladu s pravom Unije postali državljani tretje države. Zato bo 
treba določiti, ali bodo morali imeti pri prehodu zunanjih meja držav članic vizum ali pa bodo 
oproščeni te zahteve. 

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 539/20011 (vizumski pravni red EU) so navedene države, za 
katere velja vizumska obveznost, v Prilogi II pa so navedene države, katerih državljani so 
oproščeni te obveznosti. Uredba določa tudi merila za odločanje, ali se država uvrsti v 
Prilogo I ali Prilogo II. Sozakonodajalca sprejmeta to odločitev s spremembo Uredbe.

Kot je opisano v obrazložitvi predloga, je Komisija ocenila položaj Združenega kraljestva 
glede na merila iz Uredbe (ta merila so med drugim povezana z nezakonitim priseljevanjem, 
javnim redom in varnostjo, gospodarskimi koristmi, zlasti glede turizma in zunanje trgovine, 
in zunanjimi odnosi Unije z ustreznimi tretjimi državami, predvsem glede človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin, pa tudi s posledicami za regionalno povezanost in vzajemnost). 
Sklenila je, da bi morali biti državljani Združenega kraljestva, ki so britanski državljani, 
oproščeni vizumske obveznosti, kadar potujejo v Unijo zaradi kratkoročnega bivanja.

Komisija zato predlaga, da se Združeno kraljestvo, kar zadeva britanske državljane, uvrsti v 
Prilogo II, tj. na seznam tretjih držav, ki za vstop v EU ne potrebujejo vizuma. Predlaga tudi 
dve dodatno potrebni tehnični spremembi, da bi bil nov pravni položaj pravilno odražen v 
besedilu Uredbe.

Predlog v členu 2 vsebuje tudi opozorilo, da se v primeru, da bi Združeno kraljestvo uvedlo 
vizumsko zahtevo za državljane vsaj ene države članice, uporabi mehanizem vzajemnosti, ki 
ga zagotavlja Uredba (ES) št. 539/2001.

Nazadnje je v členu 3 določeno, da bo ta uredba začela veljati 30. marca 2019 in se bo 
uporabljala od dneva, ki sledi dnevu, ko se za Združeno kraljestvo preneha uporabljati pravo 
Unije.

Stališče poročevalca

Poročevalec meni, da je Komisija pravilno ocenila merila, ki bi morala v tej zadevi služiti kot 

                                               
1 Uredba (ES) št. 539/2001 je bila v postopku kodifikacije in je nadomeščena z Uredbo (EU) 2018/1806 z dne 14. 
novembra 2018, ki začne veljati 18. decembra 2018. Sklicevanja v zakonodajnih besedilih se prilagodijo.
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vodilo za sprejetje odločitve. Glede na sedanje razmere je izvzetje državljanov Združenega 
kraljestva iz vizumske obveznosti edina smiselna odločitev. 

Poročevalec zato predlaga sprejetje predloga Komisije brez sprememb.
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