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OPINIA
Komisji Spraw Zagranicznych

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

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
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Spraw Zagranicznych z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący 
zmiany rozporządzenia (WE) nr 539/2001. 

Mechanizm wzajemności należy zaktualizować, aby zapewnić jego pełną zgodność z 
postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), co zostało 
szczegółowo przedstawione we wniosku Komisji.

Komisja Spraw Zagranicznych zgadza się z opinią, że dotychczasowy mechanizm 
wzajemności okazał się skuteczny i nie trzeba go zmieniać ponad to, co stanowi niezbędną 
kodyfikację. Jest również przekonana, że zanim Komisja przedstawi wniosek w sprawie 
tymczasowego przywrócenia wymogu wizowego wobec konkretnego państwa trzeciego 
konieczne jest przeprowadzenie debaty w Radzie i Parlamencie Europejskim.

Jeśli chodzi o propozycję wprowadzenia klauzuli ochronnej, komisja uznaje, że samo 
istnienie takiej klauzuli, która stwarza ogólne ramy na przyszłość, może pomóc w 
przezwyciężeniu niechęci niektórych państw członkowskich do przygotowania przyszłych 
procesów liberalizacji przepisów wizowych oraz zwiększenia przejrzystości polityki i 
procesów decyzyjnych UE w odniesieniu do jej partnerów. 

Rozumiejąc potrzebę wprowadzenia odnośnych wskaźników zaproponowanych w nowym 
art. 1a, komisja uważa, że warunkiem uruchomienia klauzuli ochronnej powinien być 
znaczny, rzeczywisty wzrost liczbowy. Z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do 
unikania działań automatycznych oraz do oceniania zasadności zawieszenia ruchu 
bezwizowego w stosunku do państwa trzeciego z uwzględnieniem liczby państw 
członkowskich, których by to dotyczyło, oraz ogólnego wpływu zaistniałej sytuacji 
nadzwyczajnej na sytuację migracyjną w UE.

Nalega ponadto, aby przy każdej ocenie sytuacji nadzwyczajnej Komisja Europejska brała 
pod uwagę szerszy kontekst polityki zagranicznej UE, a w szczególności wpływ zawieszenia 
ruchu bezwizowego na strategie polityczne UE oraz jej pozycję wobec danego państwa 
trzeciego i sąsiadującego z nim regionu. Wprowadzenie ruchu bezwizowego zawsze stanowi 
jeden z elementów szerzej pojmowanych stosunków UE z danym państwem trzecim lub 
regionem. Tym samym przywrócenia wymogu wizowego nie można oddzielić od tego 
szerszego procesu, a w szczególności nie powinno ono podważać spójności zewnętrznej 
polityki UE.

W związku z tym komisja proponuje, aby Komisja Europejska analizowała powiadomienie 
przedłożone przez państwo członkowskie nie tylko w drodze rozpatrzenia danych 
przekazywanych przez państwa członkowskie i sprawozdań przygotowanych przez 
FRONTEX lub Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, ale również na podstawie 
oceny sporządzonej przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ). Odpowiednie 
służby Komisji, a także FRONTEX i Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu 
powinny zatem na jak najwcześniejszym etapie włączyć ESDZ w ten proces.
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POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wizową klauzulę ochronną, umożliwiającą 
szybkie tymczasowe zawieszenie ruchu 
bezwizowego z państwem trzecim 
znajdującym się w wykazie pozytywnym 
na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, która 
wymagałaby natychmiastowego działania 
w celu zaradzenia trudnościom 
napotykanym przez jedno lub więcej 
państw członkowskich, przy 
uwzględnieniu wpływu tej nadzwyczajnej 
sytuacji na całą Unię Europejską.

(1) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wizową klauzulę ochronną, umożliwiającą 
szybkie tymczasowe zawieszenie ruchu 
bezwizowego z państwem trzecim 
znajdującym się w wykazie pozytywnym 
na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, która 
wymagałaby natychmiastowego działania 
w celu zaradzenia trudnościom 
napotykanym przez jedno lub więcej 
państw członkowskich, przy 
uwzględnieniu wpływu tej nadzwyczajnej 
sytuacji na całą Unię Europejską oraz 
oddziaływania na jej politykę w zakresie 
stosunków zagranicznych z państwami 
trzecimi w przypadku zawieszenia ruchu 
bezwizowego.

Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma podkreślenie, że należy też zwrócić uwagę na wpływ ponownego 
wprowadzenia obowiązku wizowego na politykę zagraniczną UE i stosunki z państwami 
trzecimi.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 539/2001
Artykuł 1 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ustępy 2-5 stosuje się w przypadku gdy 
jedno lub więcej państw członkowskich 

1. Ustępy 2-5 stosuje się w przypadku gdy 
jedno lub więcej państw członkowskich 
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znajdzie się w sytuacji wykazującej jedną 
z następujących cech: 

znajdzie się w sytuacji wykazującej jedną 
z następujących cech:

(a) nagły, przynajmniej 50% wzrost 
w okresie sześciu miesięcy w porównaniu 
z poprzednim okresem 
sześciomiesięcznym, liczby obywateli 
państwa trzeciego wymienionego w 
załączniku II nielegalnie przebywających 
na terenie państwa członkowskiego;

(a) nagły i znaczny wzrost, wywierający 
poważny wpływ na ogólną sytuację 
migracyjną w danym państwie 
członkowskim, w okresie sześciu miesięcy 
w porównaniu z analogicznym okresem 
poprzedniego roku, liczby obywateli 
państwa trzeciego wymienionego w 
załączniku II nielegalnie przebywających 
na terenie państwa członkowskiego;

(b) nagły, przynajmniej 50% wzrost 
w okresie sześciu miesięcy w porównaniu 
z poprzednim okresem 
sześciomiesięcznym, liczby wniosków 
o udzielenie azylu składanych przez 
obywateli państwa trzeciego 
wymienionego w załączniku II, 
w przypadku którego odsetek uznanych 
wniosków azylowych był w tym 
poprzednim okresie sześciomiesięcznym 
niższy niż 3%;

(b) nagły i znaczny wzrost, wywierający 
poważny wpływ na ogólną sytuację 
migracyjną w danym państwie 
członkowskim, w okresie sześciu miesięcy 
w porównaniu z analogicznym okresem 
poprzedniego roku, liczby wniosków o 
udzielenie azylu składanych przez 
obywateli państwa trzeciego 
wymienionego w załączniku II, w 
przypadku którego odsetek uznanych 
wniosków azylowych był w tym 
poprzednim okresie sześciomiesięcznym 
niższy niż 3%;

(c) nagły, przynajmniej 50% wzrost 
w okresie sześciu miesięcy w porównaniu z 
poprzednim okresem sześciomiesięcznym, 
liczby odrzuconych wniosków o readmisję 
przełożonych przez to państwo 
członkowskie państwu trzeciemu 
wymienionemu w załączniku II 
i dotyczących jego własnych obywateli.

(c) nagły i znaczny wzrost, wywierający 
poważny wpływ na ogólną sytuację 
migracyjną w danym państwie 
członkowskim, w porównaniu z 
analogicznym okresem poprzedniego 
roku, liczby odrzuconych wniosków 
o readmisję przedłożonych przez to 
państwo członkowskie państwu trzeciemu 
wymienionemu w załączniku II 
i dotyczących jego własnych obywateli.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 539/2001 
Artykuł 1 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja analizuje powiadomienie, 
biorąc pod uwagę liczbę państw 

3. Komisja analizuje powiadomienie, 
biorąc pod uwagę liczbę państw 
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członkowskich, w których wystąpiła 
przynajmniej jedna z sytuacji wskazanych 
w ust. 1, oraz ogólny wpływ na sytuację 
migracyjną na terytorium Unii wynikającą 
z danych przekazywanych przez państwa 
członkowskie i sprawozdań 
przygotowanych przez FRONTEX lub 
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie 
Azylu i, w terminie trzech miesięcy od 
otrzymania powiadomienia, może przyjąć 
decyzję wykonawczą o zawieszeniu ruchu 
bezwizowego dla obywateli danego 
państwa trzeciego na okres sześciu 
miesięcy. Decyzja wykonawcza zostaje 
przyjęta zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 4a ust. 2. Decyzja 
wykonawcza określa termin, od którego 
zawieszenie ruchu bezwizowego staje się 
skuteczne.

członkowskich, w których wystąpiła 
przynajmniej jedna z sytuacji wskazanych 
w ust. 1, oraz ogólny wpływ na sytuację 
migracyjną na terytorium Unii wynikającą 
z danych przekazywanych przez państwa 
członkowskie i sprawozdań 
przygotowanych przez FRONTEX lub 
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie 
Azylu. Na podstawie sprawozdania 
sporządzonego przez Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych Komisja bierze 
również pod uwagę wpływ ewentualnego 
przywrócenia wymogu wizowego na 
strategie polityczne Unii oraz jej pozycję 
wobec danego państwa trzeciego i 
sąsiadującego z nim regionu. W terminie 
trzech miesięcy od otrzymania 
powiadomienia Komisja może przyjąć 
decyzję wykonawczą o zawieszeniu ruchu 
bezwizowego dla obywateli danego 
państwa trzeciego na okres sześciu 
miesięcy. Decyzja wykonawcza zostaje 
przyjęta zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 4a ust. 2. Decyzja 
wykonawcza określa termin, od którego 
zawieszenie ruchu bezwizowego staje się 
skuteczne.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 539/2001
Artykuł 1 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja analizuje powiadomienie, 
biorąc pod uwagę liczbę państw 
członkowskich, w których wystąpiła 
przynajmniej jedna z sytuacji wskazanych 
w ust. 1, oraz ogólny wpływ na sytuację 
migracyjną na terytorium Unii wynikającą 
z danych przekazywanych przez państwa 
członkowskie i sprawozdań 
przygotowanych przez FRONTEX lub 
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie 
Azylu i, w terminie trzech miesięcy od 

3. Komisja bezzwłocznie informuje 
Parlament Europejski i Radę 
o powiadomieniu otrzymanym przez dane 
państwa członkowskie oraz analizuje 
powiadomienie, biorąc pod uwagę liczbę 
państw członkowskich, w których 
wystąpiła przynajmniej jedna z sytuacji 
wskazanych w ust. 1, oraz ogólny wpływ 
na sytuację migracyjną na terytorium Unii 
wynikającą z danych przekazywanych 
przez państwa członkowskie i sprawozdań 
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otrzymania powiadomienia, może przyjąć 
decyzję wykonawczą o zawieszeniu ruchu 
bezwizowego dla obywateli danego 
państwa trzeciego na okres sześciu 
miesięcy. Decyzja wykonawcza zostaje 
przyjęta zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 4a ust. 2. Decyzja 
wykonawcza określa termin, od którego 
zawieszenie ruchu bezwizowego staje się 
skuteczne.

przygotowanych przez FRONTEX lub 
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie 
Azylu i w terminie trzech miesięcy od 
otrzymania powiadomienia przesyła 
wnioski z analizy Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, które w 
stosownym czasie przedstawiają swoją 
opinię, po czym Komisja może przyjąć 
decyzję wykonawczą o zawieszeniu ruchu 
bezwizowego dla obywateli danego 
państwa trzeciego na okres sześciu 
miesięcy. Decyzja wykonawcza zostaje 
przyjęta zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 4a ust. 2. Decyzja 
wykonawcza określa termin, od którego 
zawieszenie ruchu bezwizowego staje się 
skuteczne.
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