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Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas 
przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są 
zwolnieni z tego wymogu ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 2 października 2018 r. w 
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy 
podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których 
obywatele są zwolnieni z tego wymogu (tekst jednolity) (COM(2018)0139 – C8-
0116/2018 – 2018/0066(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0139),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 77 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C8-0116/2018),

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

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w 
sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych1,

– uwzględniając art. 103 i 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0290/2018),

A. mając na uwadze, że według konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia 
istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1. przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przejmując wniosek Komisji w 
wersji uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych 

1 Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.



Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

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



P8_TC1-COD(2018)0066

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 
października 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2018/... wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy 
podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z 
tego wymogu (tekst jednolity)

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2018/1806.)


