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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Výbor pro zahraniční věci vítá návrh Komise na změnu nařízení (ES) č. 539/2001.

Jak je upřesněno v návrhu Komise, je třeba aktualizovat mechanismus vzájemnosti s cílem 
plného souladu s ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Výbor pro zahraniční věci souhlasí s tím, že stávající mechanismus vzájemnosti prokázal 
svou účinnost a není třeba jej měnit více, než pro nezbytné účely kodifikace. Rovněž se 
domnívá, že předtím, než Komise předloží svůj návrh na dočasné obnovení vízové povinnosti 
pro danou třetí zemi, je nutné projednání v Radě a Evropském parlamentu.

Co se týče návrhu na zavedení ochranné doložky, výbor uznává, že samotná existence této 
doložky, která poskytuje obecný rámec do budoucnosti, může napomoci překonat neochotu 
některých členských států při přípravě cesty dalšímu procesu liberalizace víz a zvyšování 
transparentnosti politik EU i rozhodovacích mechanismů vůči jejím partnerům.  

I když je výboru zřejmá nutnost relativních ukazatelů navržených v novém článku 1a, 
domnívá se, že pro uplatnění ochranné doložky je potřebný podstatný nárůst reálných čísel. 
Vítá závazek Komise nepostupovat automaticky a zhodnotit přiměřenost pozastavení zrušení 
vízové povinnosti pro třetí zemi s ohledem na počet členských států, které tím budou 
ovlivněny, a celkový dopad takové „mimořádné situace“ na stav migrace v EU.

Dále trvá na tom, že jakékoli vyhodnocení „mimořádné situace“ Evropskou komisí by mělo 
vzít v potaz širší souvislosti zahraniční politiky EU, a zejména dopad pozastavení zrušení 
vízové povinnosti na politiky EU a pozici vůči dané třetí zemi a oblasti, se kterou sousedí. 
Zaručení bezvízového režimu je stále jedním z prvků širších vztahů mezi EU a třetí zemí nebo 
regionem. Znovuzavedení vízového požadavku nelze oddělit od tohoto širšího postupu 
a zejména by nemělo ohrozit soudržnost externích politik EU. 

Výbor proto navrhuje, aby Komise prověřila oznámení členského státu nejen tím, že posoudí 
údaje poskytované členskými státy a zprávy připravené agenturou FRONTEX a Evropským 
podpůrným úřadem pro otázky azylu, ale také na základě hodnocení, jež připraví Evropská
služba pro vnější činnost (ESVČ).  Příslušné služby Komise, jakož i agentura FRONTEX 
a Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu by proto měly zapojit ESVČ co nejdříve 
do tohoto postupu. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Toto nařízení stanoví vízovou 
ochrannou doložku, která v případě 
mimořádné situace, kdy je naléhavě nutné 
reagovat na obtíže, jimž jeden nebo více 
členských států čelí, umožní rychle 
dočasně pozastavit zrušení vízové 
povinnosti pro třetí zemi uvedenou v 
pozitivním seznamu; ochranná doložka 
zohlední celkový dopad mimořádné situace 
na Evropskou unii jako celek.

(1) Toto nařízení stanoví vízovou 
ochrannou doložku, která v případě 
mimořádné situace, kdy je naléhavě nutné 
reagovat na obtíže, jimž jeden nebo více 
členských států čelí, umožní rychle 
dočasně pozastavit zrušení vízové 
povinnosti pro třetí zemi uvedenou v 
pozitivním seznamu; ochranná doložka 
zohlední celkový dopad mimořádné situace 
na Evropskou unii jako celek a dopad na 
její politiku zahraničních vztahů se třetími 
zeměmi v případech pozastavení zrušení 
vízové povinnosti.

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že je rovněž třeba věnovat pozornost dopadu znovuzavedení vízového 
požadavku na zahraniční politiku EU a vztahy se třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 539/2001
Čl. 1 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odstavce 2 až 5 tohoto článku se použijí 
v případě, kdy je jeden nebo více 
členských států vystaveno stavu nouze, 
jenž se vyznačuje některým z následujících 
znaků: 

1. Odstavce 2 až 5 tohoto článku se použijí 
v případě, kdy je jeden nebo více 
členských států vystaveno stavu nouze, 
jenž se vyznačuje některým z následujících 
znaků:

(a) ve srovnání s předchozím 
šestiměsíčním obdobím dojde během 
určitého šestiměsíčního období k náhlému,
alespoň 50% nárůstu počtu státních 
příslušníků třetí země uvedené v příloze II, 
o nichž se zjistí, že na území členského 
státu pobývají nezákonně;

(a) ve srovnání se stejným obdobím 
předcházejícího roku dojde během 
určitého šestiměsíčního období k náhlému 
podstatnému nárůstu (jenž má závažný 
dopad na celkový stav migrace v daných 
členských státech) počtu státních 
příslušníků třetí země uvedené v příloze II, 
o nichž se zjistí, že na území členského 
státu pobývají nezákonně;

(b) ve srovnání s předchozím (b) ve srovnání se stejným obdobím 
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šestiměsíčním obdobím dojde během 
určitého šestiměsíčního období k náhlému,
alespoň 50% nárůstu počtu žádostí o azyl 
od státních příslušníků třetí země uvedené 
v příloze II, u nichž byla míra uznávání 
žádostí o azyl během předchozího 
šestiměsíčního období nižší než 3 %;

předcházejícího roku dojde během 
určitého šestiměsíčního období k náhlému 
podstatnému nárůstu (jenž má závažný 
dopad na celkový stav migrace v daných 
členských státech) počtu žádostí o azyl od 
státních příslušníků třetí země uvedené 
v příloze II, u nichž byla míra uznávání 
žádostí o azyl během předchozího 
šestiměsíčního období nižší než 3 %;

(c) ve srovnání s předchozím 
šestiměsíčním obdobím dojde během 
určitého šestiměsíčního období k náhlému,
alespoň 50% nárůstu počtu zamítnutých 
žádostí o zpětné převzetí předložených 
členskými státy třetí zemi uvedené 
v příloze II v souvislosti s jejími státními 
příslušníky.

(c) ve srovnání se stejným obdobím 
předcházejícího roku dojde k náhlému 
podstatnému nárůstu (jenž má závažný 
dopad na celkový stav migrace v daných 
členských státech) počtu zamítnutých
žádostí o zpětné převzetí předložených 
členskými státy třetí zemi uvedené 
v příloze II v souvislosti s jejími státními 
příslušníky.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 539/2001 
Čl. 1 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise prověří oznámení s ohledem na 
počet členských států vystavených některé 
ze situací popsaných v odstavci 1 a celkový 
dopad nárůstů na stav migrace v Evropské 
unii vyplývajících z údajů poskytnutých 
členskými státy a ze zpráv vypracovaných 
agenturou FRONTEX a/nebo Evropským 
podpůrným úřadem pro otázky azylu. 
Komise může do tří měsíců po obdržení 
oznámení přijmout prováděcí rozhodnutí o 
tom, že státním příslušníkům dané třetí 
země na dobu šesti měsíců pozastaví 
zrušení vízové povinnosti. Prováděcí 
rozhodnutí se přijme postupem podle čl. 4a 
odst. 2. Prováděcí rozhodnutí stanoví 
datum, ke kterému pozastavení zrušení 
vízové povinnosti vstupuje v platnost.

3. Komise prověří oznámení s ohledem na 
počet členských států vystavených některé 
ze situací popsaných v odstavci 1 a celkový 
dopad nárůstů na stav migrace v Evropské 
unii vyplývajících z údajů poskytnutých 
členskými státy a ze zpráv vypracovaných 
agenturou FRONTEX a/nebo Evropským 
podpůrným úřadem pro otázky azylu.
Komise rovněž na základě zprávy 
Evropské služby pro vnější činnost 
zohlední dopad možného znovuzavedení 
vízového požadavku na politiky Unie a 
pozici vůči dané třetí zemi a její sousední 
oblasti. Komise může do tří měsíců po 
obdržení oznámení přijmout prováděcí 
rozhodnutí o tom, že státním příslušníkům 
dané třetí země na dobu šesti měsíců 
pozastaví zrušení vízové povinnosti. 
Prováděcí rozhodnutí se přijme postupem 
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podle čl. 4a odst. 2. Prováděcí rozhodnutí 
stanoví datum, ke kterému pozastavení 
zrušení vízové povinnosti vstupuje 
v platnost.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 539/2001
Čl. 1 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise prověří oznámení s ohledem na 
počet členských států vystavených některé 
ze situací popsaných v odstavci 1 a celkový 
dopad nárůstů na stav migrace v Evropské 
unii vyplývajících z údajů poskytnutých 
členskými státy a ze zpráv vypracovaných 
agenturou FRONTEX a/nebo Evropským 
podpůrným úřadem pro otázky azylu. 
Komise může do tří měsíců po obdržení 
oznámení přijmout prováděcí rozhodnutí o 
tom, že státním příslušníkům dané třetí 
země na dobu šesti měsíců pozastaví 
zrušení vízové povinnosti. Prováděcí 
rozhodnutí se přijme postupem podle čl. 4a 
odst. 2. Prováděcí rozhodnutí stanoví 
datum, ke kterému pozastavení zrušení 
vízové povinnosti vstupuje v platnost.

3. Komise bezodkladně informuje 
Evropský parlament a Radu o oznámení, 
které obdržely dotčené členské státy, 
a prověří oznámení s ohledem na počet 
členských států vystavených některé ze 
situací popsaných v odstavci 1 a celkový 
dopad nárůstů na stav migrace v Evropské 
unii vyplývajících z údajů poskytnutých 
členskými státy a ze zpráv vypracovaných 
agenturou FRONTEX a/nebo Evropským 
podpůrným úřadem pro otázky azylu. 
Komise zašle výsledky tohoto šetření
Evropskému parlamentu a Radě, které 
včas poskytnou své stanovisko, a následně 
Komise může do tří měsíců po obdržení 
oznámení přijmout prováděcí rozhodnutí o 
tom, že státním příslušníkům dané třetí 
země na dobu šesti měsíců pozastaví 
zrušení vízové povinnosti. Prováděcí 
rozhodnutí se přijme postupem podle čl. 4a 
odst. 2. Prováděcí rozhodnutí stanoví 
datum, ke kterému pozastavení zrušení 
vízové povinnosti vstupuje v platnost.
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