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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy w odniesieniu do systemu 
numeracji wiz
(COM(2008)0188 – C6-0187/2008 – 2008/0074(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji (COM(2008)0188),

– uwzględniając art. 62 ust. 2 lit. b) pkt. (iii) traktatu WE,

– uwzględniając art. 67 traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C6-0187/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A6-0000/2008),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament 
tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

Proponowana zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 1683/95 ustanawiającego jednolity 
formularz wizowy wiąże się ściśle z wizowym systemem informacyjnym (VIS), który 
zostanie ustanowiony na mocy rozporządzenia w sprawie VIS. Po rozpoczęciu 
funkcjonowania systemu VIS będzie on wyszukiwał właściwą dokumentację wniosku 
wizowego na podstawie numeru naklejki wizowej. Z tego względu własny, niepowtarzalny 
numer stanowi warunek wstępny odpowiedniego funkcjonowania systemu VIS.

Ponieważ obecne przepisy zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 1683/95 oraz dodatkowych 
przepisach technicznych nie spowodowały wprowadzenia jednego, niepowtarzalnego numeru 
w państwach członkowskich, należy zmienić sformułowanie załącznika do rozporządzenia nr 
1683/95 celem zapewnienia stosowania zharmonizowanych numerów naklejek wizowych 
przed uruchomieniem systemu VIS.

Ponieważ taki właśnie jest cel proponowanej zmiany rozporządzenia (WE) nr 1683/95, 
sprawozdawca sugeruje przyjęcie wniosku Komisji bez poprawek.
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