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Pozměňovací návrh 13
Tatjana Ždanoka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

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 mechanismus 
pro rychlé dočasné pozastavení zrušení 
vízové povinnosti pro třetí zemi uvedenou 
v pozitivním seznamu, jenž se použije coby 
poslední možnost v případě mimořádné 
situace, kdy je naléhavě nutné reagovat 
na obtíže, jimž čelí tři nebo více členských 
států; tento mechanismus zohlední
celkový dopad mimořádné situace 
na Evropskou unii jako celek.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

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 mechanismus, 
který v případě mimořádné situace, kdy je 
naléhavě nutné reagovat na obtíže, jimž 
čelí jeden nebo více členských států, 
umožní rychle dočasně pozastavit zrušení 
vízové povinnosti pro třetí zemi uvedenou 
v pozitivním seznamu; tento mechanismus
zohlední celkový dopad mimořádné situace 
na Evropskou unii jako celek.

Or. en



PE478.421v01-00 4/27 AM\886293CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 15
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

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 mechanismus, 
který umožní rychle dočasně pozastavit 
zrušení vízové povinnosti pro třetí zemi 
uvedenou v pozitivním seznamu v případě 
mimořádné situace, jež nastala 
v souvislosti s dotčenou třetí zemí, kdy je 
naléhavě nutné reagovat na obtíže, jimž 
čelí jeden nebo více členských států; 
mechanismus zohlední celkový dopad 
mimořádné situace na Evropskou unii jako 
celek i na dotčenou třetí zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) S cílem zajistit konzistentnost, 
transparentnost a lepší rozhodování, mělo 
by se každé zrušení vízové povinnosti 
zakládat na důkladném prošetření situace 
dotčené třetí země a mělo by být 
odůvodněno objektivními kritérii, jež jsou 
stanovena v tomoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Véronique Mathieu
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Mimořádná situace může nastat v 
případě ohrožení veřejného pořádku nebo 
bezpečnostních rizik souvisejících 
s teroristickými hrozbami či výrazným 
nárůstem organizovaného zločinu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V zájmu zajištění stejných podmínek 
pro provádění této vízové ochranné 
doložky by měly být prováděcí pravomoci 
svěřeny Komisi. Tyto pravomoci by měly 
být vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

(2) V zájmu zajištění stejných podmínek 
pro provádění tohoto mechanismu zrušení
by měly být prováděcí pravomoci svěřeny 
Komisi. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Renate Weber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Mechanismus vzájemnosti, který má 
být zaveden, musí být v případě, pokud se 

(3) Mechanismus vzájemnosti, který má 
být zaveden, musí být v případě, pokud se 
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jedna ze třetích zemí uvedených v příloze 
II nařízení (ES) č. 539/2001 rozhodne 
zavést pro příslušníky jednoho nebo více 
členských států vízovou povinnost, 
upraven v souvislosti se vstupem 
Lisabonské smlouvy v platnost, jakož i 
judikaturou Soudu ohledně sekundárních 
právních základů.

jedna ze třetích zemí uvedených v příloze 
II nařízení (ES) č. 539/2001 rozhodne 
zavést pro příslušníky jednoho nebo více 
členských států vízovou povinnost, 
upraven v souvislosti se vstupem 
Lisabonské smlouvy v platnost, jakož i 
judikaturou Soudu ohledně sekundárních 
právních základů. Pokud se jedna ze 
třetích zemí uvedených v příloze II tohoto 
nařízení rozhodne zavést pro příslušníky 
jednoho nebo více členských států vízovou 
povinnost, musí být navíc mechanismus 
upraven tak, aby Unie mohla přijmout 
opatření jako projev solidarity.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je dosáhnout toho, aby odpověď na úrovni Společenství 
znamenala, že mezi členskými státy bude dodržována zásada solidarity, rovnosti a vzájemné 
důvěry. Takový přístup umožní EU, aby jednala na mezinárodním poli jednohlasně a aby 
podporovala a chránila základní hodnoty, na nichž je založena.

Pozměňovací návrh 20
Tatjana Ždanoka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Mechanismus vzájemnosti je 
použitelný v případech, kdy třetí země
uvedená v příloze II nařízení (ES) 
č. 539/2001 zavede, obnoví nebo zachová 
vízovou povinnost pro státní příslušníky 
některého členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Renate Weber
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Poté, co členské státy obdrží 
od členského státu oznámení, že třetí země 
uvedená v příloze II tohoto nařízení se 
rozhodla zavést vízovou povinnost 
pro státní příslušníky daného členského 
státu, přijmou všechny členské státy 
společné opatření, a poskytnou tak 
společnou odpověď na situaci, která se 
dotýká celé Unie a která umožňuje, aby 
bylo s jejími občany zacházeno odlišně.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je dosáhnout toho, aby odpověď na úrovni Společenství 
znamenala, že mezi členskými státy bude dodržována zásada solidarity, rovnosti a vzájemné 
důvěry. Takový přístup umožní EU, aby jednala na mezinárodním poli jednohlasně a aby 
podporovala a chránila základní hodnoty, na nichž je založena.

Pozměňovací návrh 22
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Unie by měla aktivně usilovat 
o úplnou vzájemnost v oblasti vízového 
styku se třetími zeměmi, a přispět tak 
k větší důvěryhodnosti a soudržnosti 
vnější politiky Unie na mezinárodní 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Timothy Kirkhope
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za skupinu ECR

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Aniž je dotčen mechanismus 
vzájemnosti, je nezbytné, aby Komise 
vedla diskuse a jednala o záležitostech 
týkajících se vízové politiky otevřeně 
a transparentně a bez výhrůžek, že obnoví 
vízovou povinnost.

Or. en

Odůvodnění

Pro udržení dobrých bilaterálních vztahů mezi EU a jejími partnery ve světě je nezbytné, aby 
EU neuplatňovala vízovou politiku coby nástroj k vyvíjení tlaku na to, aby třetí země změnily 
svoji vízovou politiku.

Pozměňovací návrh 24
Tatjana Ždanoka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Jelikož nařízení (ES) č. 1932/2006 o 
pravidlech udělování víz uprchlíkům a 
osobám bez státní příslušnosti neplatí pro 
tyto osoby, pokud mají pobyt ve Spojeném 
království nebo Irsku, je nutné vyjasnit 
situaci ohledně vízové povinnosti pro 
určité uprchlíky a osoby bez státní 
příslušnosti, které mají pobyt ve Spojeném 
království nebo Irsku. Podle tohoto
nařízení se mohou členské státy svobodně 
rozhodnout, zda tuto skupinu osob 
od vízové povinnosti osvobodí či zda ji pro 
ni zavedou. Tato vnitrostátní rozhodnutí 
se oznámí Komisi.

(6) Jelikož nařízení (ES) č. 1932/2006 o 
pravidlech udělování víz uprchlíkům a 
osobám bez státní příslušnosti neplatí pro 
tyto osoby, pokud mají pobyt ve Spojeném 
království nebo Irsku, je nutné vyjasnit 
situaci ohledně vízové povinnosti pro 
určité uprchlíky a osoby bez státní 
příslušnosti, které mají pobyt ve Spojeném 
království nebo Irsku. Toto nařízení 
osvobozuje tuto skupinu osob od vízové 
povinnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Emine Bozkurt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S ohledem na určité závazky členských 
států, které vyplývají z mezinárodních 
dohod uzavřených Společenstvím předtím, 
než nařízení (ES) č. 539/2001 vstoupilo 
v platnost, podle nichž je nutné odchýlit se 
od společných vízových pravidel, toto 
nařízení zavádí ustanovení, které členským 
státům umožní osvobodit poskytovatele 
služeb během jejich pobytu od vízové 
povinnosti, a to v rozsahu, který je 
nezbytný k tomu, aby tyto členské státy 
dodržely své závazky.

(7) S ohledem na určité závazky členských 
států, které vyplývají z mezinárodních 
dohod uzavřených Společenstvím předtím, 
než nařízení (ES) č. 539/2001 vstoupilo 
v platnost, podle nichž je nutné odchýlit se 
od společných vízových pravidel, toto 
nařízení zavádí ustanovení, které členským 
státům umožní osvobodit poskytovatele 
služeb během jejich pobytu od vízové 
povinnosti, a to v rozsahu, který je 
nezbytný k tomu, aby tyto členské státy 
dodržely své závazky, přičemž musí být 
plně zohledňována rozhodnutí Soudního 
dvora Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Manfred Weber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) v druhém pododstavci se doplňují nové 
odrážky, které znějí:

vypouští se

– „členové civilní vzdušné posádky;
– členové civilní námořní posádky, kteří 
vystupují na břeh a jsou držiteli průkazu 
totožnosti námořníka vydaného v souladu 
s úmluvami Mezinárodní organizace 
práce (č. 108 z roku 1958 a č. 185 z roku 
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2003) nebo v souladu s Londýnskou 
úmluvou Mezinárodní námořní 
organizace o usnadnění mezinárodní 
námořní dopravy (FAL) z roku 1965.“

Or. de

Odůvodnění

Stávající systém, podle něhož mohou členské státy již nyní osvobodit zmíněné skupiny od 
vízové povinnosti (článek 4 nařízení), se osvědčil a problémy s ním nejsou známy. Navržená 
změna by neznamenala žádnou další harmonizaci.

Pozměňovací návrh 27
Tatjana Ždanoka

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. a – podbod ii – odrážka 2 a (nová)
Nařízení (ES) č. 539/2001
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2 – odrážka 6 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- uznaní uprchlíci a osoby bez státní 
příslušnosti a jiné osoby, které nemají 
žádnou státní příslušnost a pobývají 
ve Spojeném království nebo v Irsku 
a jsou držiteli cestovního dokladu 
vydaného těmito členskými státy.

Or. en

Odůvodnění

Uznaní uprchlíci a osoby bez státní příslušnosti a jiné osoby, které nemají žádnou státní 
příslušnost a pobývají ve Spojeném království nebo v Irsku a jsou držiteli cestovního dokladu 
vydaného těmito členskými státy, by měli být od vízové povinnosti osvobozeni.

Pozměňovací návrh 28
Alexander Alvaro, Tanja Fajon, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, 
Zuzana Roithová, Miroslav Ouzký, Ioan Enciu, Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
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Nařízení (ES) č. 539/2001
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) v odstavci 4 se písmeno c) nahrazuje 
tímto:

(b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:

4. Zavedení, obnovení či zachování
vízové povinnosti pro státní příslušníky 
některého členského státu některou třetí 
zemí uvedenou na seznamu v příloze II 
je důvodem pro použití následujících 
opatření:
a) do devadesáti dnů po ohlášení nebo 
od zahájení uplatňování vízové 
povinnosti třetí zemí nebo v případech, 
kdy je vízová povinnost zachována,
oznámí dotčený členský stát tuto 
skutečnost do devadesáti dnů 
od vstoupení tohoto nařízení v platnost 
písemně Evropskému parlamentu, Radě 
a Komisi; oznámení bude zveřejněno 
v Úředním věstníku Evropské unie řady 
C. V oznámení se upřesní datum 
zahájení uplatňování opatření a druh 
dotčených cestovních dokladů a víz.
Pokud třetí země zruší své rozhodnutí 
zavést vízovou povinnost před 
uplynutím této lhůty, stává se oznámení 
bezpředmětným;
b) Komise neprodleně po dni zveřejnění 
uvedeného oznámení a po konzultaci 
s dotyčným členským státem podnikne 
kroky u orgánů třetí země s cílem 
obnovit bezvízový styk a co nejdříve 
informuje Parlament a Radu o vývoji 
jednání;

(c) do 90 dnů po zveřejnění uvedeného 
oznámení a po konzultaci s dotyčným 
členským státem podá Komise zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě. Ke zprávě 
může být připojen návrh stanovující 
dočasné obnovení vízové povinnosti pro 
státní příslušníky dané třetí země. Komise 
může tento návrh předložit také po 
projednání své zprávy v Evropském 

c) do 45 dnů po zveřejnění uvedeného 
oznámení a po konzultaci s dotyčným 
členským státem podá Komise zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě. Pokud 
dotčená třetí země do 45 dnů 
po zveřejnění uvedeného oznámení 
vízovou povinnost nezruší, Komise 
po konzultaci s dotyčným členským státem 
navrhne, aby byla obnovena vízová 
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parlamentu a Radě. Evropský parlament a 
Rada o takovém návrhu rozhodují řádným 
legislativním postupem.

povinnost pro státní příslušníky dotčené 
třetí země. Pokud dotčená třetí země do 90 
dnů po zveřejnění uvedeného oznámení 
vízovou povinnost nezruší, považuje se 
návrh Komise stanovující obnovení vízové 
povinnosti pro státní příslušníky dané třetí 
země za přijatý, pokud Rada 
kvalifikovanou většinou a Evropský 
parlament absolutní většinou již předtím 
nerozhodnou, že se tento návrh zamítá.
d) pokud dotčená třetí země zruší vízovou 
povinnost, dotyčný členský stát to 
neprodleně oznámí Radě a Komisi.
Oznámení bude zveřejněno v Úředním 
věstníku Evropské unie řady C. Veškerá 
opatření, o nichž bude rozhodnuto podle 
písmena c), budou ukončena sedm dnů po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie. Pokud dotčená třetí země zavedla 
vízovou povinnost pro státní příslušníky 
dvou nebo více členských států, bude 
platnost opatření ukončena až po 
zveřejnění posledního oznámení.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a – Ochranná doložka Článek 1a – Mechanismus zrušení

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Tatjana Ždanoka



AM\886293CS.doc 13/27 PE478.421v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – návětí
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 krajním případě tehdy, kdy jsou tři nebo 
více členských států vystaveny stavu 
nouze, jenž má závažný negativní dopad 
na celkovou situaci v oblasti migrace 
v Unii a jenž se vyznačuje některým 
z následujících znaků:

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že pozastavení zrušení vízové povinnosti lze uplatnit jen v krajním případě.

Pozměňovací návrh 31
Kinga Göncz

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 
na základě objektivních kritérií k zajištění 
konzistentnosti a transparentnosti 
zejména v případě, kdy je jeden nebo více 
členských států vystaveno stavu nouze, 
jenž se vyznačuje některým z následujících 
znaků:

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Tatjana Ždanoka
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 539/2001
Čl. 1 a – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 s předchozím ročním 
obdobím dojde během určitého ročního
období k náhlému a podstatnému, alespoň 
100% nárůstu počtu státních příslušníků 
třetí země uvedené v příloze II, o nichž se 
zjistí, že na území členského státu pobývají 
neoprávněně;

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje změnu kritérií.

Pozměňovací návrh 33
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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) příjezd státních příslušníků třetí země 
uvedené v příloze II představuje během 
určitého šetiměsíčního období ve srovnání 
s předchozím šestiměsíčním obdobím
náhlý, alespoň 60% nárůst celkového 
počtu státních příslušníků třetích zemí, 
kteří jsou v daných členských státech 
přítomni;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Tanja Fajon
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 539/2001
Čl. 1 a – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 
předchozího roku dojde během určitého 
šestiměsíčního období k náhlému 
a podstatnému nárůstu počtu státních 
příslušníků třetí země uvedené v příloze II, 
o nichž se zjistí, že na území členského 
státu pobývají nezákonně, a tento nárůst 
má závažný dopad na celkovou situaci 
v oblasti migrace v dotčených členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) 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, kteří byli odsouzeni za trestné 
činy související s organizovaným zločinem 
nebo s obchodováním s lidmi, jichž se 
dopustili na území jednoho nebo více 
dotčených členských států;

Or. en
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Odůvodnění

Mechanismus zrušení by  měl být aktivován v případě zvýšeného počtu případů 
organizovaného zločinu.

Pozměňovací návrh 36
Tatjana Ždanoka

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) ve srovnání s předchozím 
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 %;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Právo na azyl, které je zakotveno v článku 18 Listiny základních práv a v mezinárodním 
právu, je jedním z individuálních práv.  Státní příslušníci třetích zemí uvedených v pozitivním 
seznamu by proto neměli být trestáni za to, že státní příslušníci téže země se snaží tohoto 
práva využít, i když pro to neexistuje dobrý důvod.

Pozměňovací návrh 37
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 539/2001
Čl. 1 a – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) ve srovnání s předchozím 
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 %;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Tanja Fajon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) ve srovnání s předchozím 
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 %;

(b) ve srovnání se stejným obdobím 
předchozího roku dojde během určitého 
šestiměsíčního období k náhlému 
a podstatnému 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 %, 
a tento nárůst má vážný dopad na celkový 
azylový systém v dotčených členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Tatjana Ždanoka

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) ve srovnání s předchozím jednoročním
obdobím dojde během určitého 
jednoročního období k náhlému 
a podstatnému, alespoň 100% nárůstu 
počtu žádostí o zpětné převzetí 
předložených členskými státy třetí zemi 
uvedené v příloze II v souvislosti s jejími 
státními příslušníky.

Or. en

Odůvodnění

Návrh na změnu kritérií.

Pozměňovací návrh 41
Tanja Fajon
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
KOM(2011)0290
Čl. 1 a – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) ve srovnání s předchozím 
šestiměsíčním obdobím dojde během 
určitého šestiměsíčního období k náhlému, 
alespoň 50% nárůstu počtu 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 
předchozího roku dojde během určitého 
šestiměsíčního období k náhlému 
a podstatnému nárůstu počtu žádostí o 
zpětné převzetí předložených členskými 
státy třetí zemi uvedené v příloze II 
v souvislosti s jejími státními příslušníky 
a tento nárůst má závažný dopad 
na celkovou situaci v oblasti migrace 
v dotčených členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Tatjana Ždanoka

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát, který se nachází 
v některém ze stavů nouze popsaných 
v odstavci 1, to může oznámit Komisi. 
Takové oznámení je řádné zdůvodněné a 
obsahuje všechny příslušné údaje 
a statistiky, jakož i podrobné vysvětlení 
předběžných opatření, která daný členský 
státy přijal k nápravě situace.

2. Členský stát, který se nachází 
v některém ze stavů nouze popsaných 
v odstavci 1, to může oznámit Komisi. 
Takové oznámení je řádně zdůvodněné a 
obsahuje všechny příslušné údaje 
a statistiky, jakož i podrobné vysvětlení 
předběžných opatření, která daný členský 
stát přijal k nápravě situace. Jakmile 
Komise obdrží takovéto oznámení 
od dotčeného členského státu, neprodleně 
informuje Evropský parlament a Radu.

Or. en
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Odůvodnění

Parlament a Rada by měli být ve všech fázích řádně informováni o vývoji situace.

Pozměňovací návrh 43
Tatjana Ždanoka

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 
míru nárůstu, počet členských států 
vystavených některé ze situací popsaných 
v odstavci 1, podstatné faktory ovlivňující 
zvláštní okolnosti oznamujícího členského 
státu 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 a po výše 
uvedeném prověření a po informování 
Evropského parlamentu a Rady 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.

Or. en

Odůvodnění

Parlament a Rada by měli být ve všech fázích řádně informováni o vývoji situace.

Pozměňovací návrh 44
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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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 neprodleně informuje Evropský 
parlament a Radu o oznámení, které 
obdržela od dotčeného členského státu, 
a prověří toto oznámení s ohledem na 
počet členských států vystavených situaci 
popsané v odstavci 1 a celkový dopad 
nárůstů na stav migrace v Evropské unii 
vyplývajících z údajů poskytnutých 
členskými státy a ze zpráv vypracovaných 
Eropolem a/nebo Eurojustem, příslušnými 
orgány Rady Evropy a OBSE, přičemž 
vede konzultace s nevládními 
organizacemi zabývajícími se otázkami
lidských práv a/nebo migrace, a do tří 
měsíců po obdržení oznámení předá 
Komise výsledky svého šetření 
Evropskému parlamentu a Radě a poté 
může 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 539/2001 
Čl. 1 a – odst. 3
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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, ale i 
další vhodná řešení kromě pozastavení,
a do tří měsíců po obdržení oznámení 
může Komise 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Tanja Fajon

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 

3. Komise neprodleně informuje Evropský 
parlament a Radu o oznámení, které 
obdržela od dotčeného členského státu, 
a prověří toto 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. 
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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.

Komise do tří měsíců po obdržení 
oznámení  předá výsledky svého šetření 
Evropskému parlamentu a Radě, které 
budou mít nanejvýš jeden měsíc na to, aby 
zaujaly svůj postoj, a poté může Komise
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Kinga Göncz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise zohlední konkrétní situaci v 
dotčené třetí zemi a dopad takovéhoto 
pozastavení na zemi samotnou i na vztahy 
Unie s touto třetí zemí a v úzké spolupráci 
s touto třetí zemí usiluje o nalezení 
alternativních dlouhodobých řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Tatjana Ždanoka

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 539/2001
Čl. 1 a – odst. 5



PE478.421v01-00 24/27 AM\886293CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jakmile Komise navrhla změnu tohoto 
nařízení s cílem převést podle odstavce 4 
třetí zemi do přílohy I, může prodloužit 
platnost prováděcího rozhodnutí přijatého 
podle odstavce 3 maximálně o devět
měsíců. Rozhodnutí o prodloužení platnosti 
prováděcího rozhodnutí se přijímá v 
souladu s postupem uvedeným v čl. 4a 
odst. 2.

5. Jestliže Komise navrhla změnu tohoto 
nařízení s cílem převést podle odstavce 4 
třetí zemi do přílohy I, může prodloužit 
platnost prováděcího rozhodnutí přijatého 
podle odstavce 3 maximálně o šest měsíců. 
Rozhodnutí o prodloužení platnosti 
prováděcího rozhodnutí se přijímá v 
souladu s postupem uvedeným v čl. 4a 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Platnost prováděcího rozhodnutí by měla být více časově omezena.

Pozměňovací návrh 49
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 539/2001
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) držitele diplomatických pasů, 
služebních/úředních pasů nebo zvláštních 
pasů;

(a) držitele diplomatických pasů, 
služebních/úředních pasů nebo zvláštních 
pasů; jestliže je u státních příslušníků 
dané třetí země nutná předchozí 
konzultace v souladu s článkem 22 
kodexu o vízech, Rada rozhoduje 
o osvobození od vízové povinnosti 
kvalifikovanou většinou z podnětu 
členského státu, který podává návrh; 

Or. en

Odůvodnění

Bei bilateralen Ausnahmen von der Visumspflicht für Diplomaten-, Dienst- und 
Spezialpassinhaber ist in Fällen, in denen ein Mitgliedstaat von der Visumspflicht für 
Offizialpassinhaber absehen möchte, für die ein anderer Mitgliedstaat die Konsultation seiner 
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Sicherheitsbehörden (KZB-Pflicht) im Visumverfahren verlangt, die Wiedereinführung eines 
Verfahrens erforderlich, wie es nach Verordnung 789/2001 vorgesehen war und das mit dem 
Visakodex abgeschafft wurde. Die Möglichkeit, ohne Durchführung der Konsultation ein 
räumlich beschränktes Visum nach Art. 25 Abs. 1 (a) (iii) Visakodex zu erteilen, ist lediglich 
auf dringliche Ausnahmefälle beschränkt und daher kein Argument gegen ein Verfahren, wie 
es in Verordnung 789/2001 vorgesehen ist.

Pozměňovací návrh 50
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 539/2001
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) leteckou posádku a obsluhu 
nouzových nebo záchranných letů a jiné 
pomocné síly v případě katastrofy nebo 
nehody;

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít i nadále možnost osvobodit tuto skupinu od vízové povinnosti.

Pozměňovací návrh 51
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 539/2001
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) civilní vzdušnou a námořní posádku;

Or. de
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Pozměňovací návrh 52
Tatjana Ždanoka

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Nařízení (ES) č. 539/2001
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno 
d), které zní:

vypouští se

„d) uznané uprchlíky a osoby bez státní
příslušnosti a jiné osoby, které nemají 
žádnou státní příslušnost a pobývají ve 
Spojeném království nebo v Irsku a jsou 
držiteli cestovního dokladu vydaného 
těmito členskými státy.“

Or. en

Odůvodnění

Uznaní uprchlíci a osoby bez státní příslušnosti a jiné osoby, které nemají žádnou státní 
příslušnost a pobývají ve Spojeném království nebo v Irsku a jsou držiteli cestovního dokladu 
vydaného těmito členskými státy, by měli být od vízové povinnosti osvobozeni.

Pozměňovací návrh 53
Tatjana Ždanoka

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. c
Nařízení (ES) č. 539/2001
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rozsahu uloženém uplatněním čl. 41 
odst. 1 dodatkového protokolu k Dohodě o 
přidružení mezi Tureckem a ES mohou
členské státy stanovit výjimky z vízové 
povinnosti stanovené v čl. 1 odst. 1, pokud 
jde o turecké státní příslušníky, kteří 
během pobytu poskytují služby.

V rozsahu uloženém uplatněním čl. 41 
odst. 1 dodatkového protokolu k Dohodě 
o přidružení mezi Tureckem a ES stanoví 
členské státy výjimky z vízové povinnosti 
stanovené v čl. 1 odst. 1, pokud jde 
o turecké státní příslušníky, kteří během 
pobytu poskytují služby.

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy mají povinnost řídit se rozhodnutím Evropského soudního dvora.

Pozměňovací návrh 54
Emine Bozkurt

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. c
Nařízení (ES) č. 539/2001
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rozsahu uloženém uplatněním čl. 41 
odst. 1 dodatkového protokolu k Dohodě o 
přidružení mezi Tureckem a ES mohou
členské státy stanovit výjimky z vízové 
povinnosti stanovené v čl. 1 odst. 1, pokud 
jde o turecké státní příslušníky, kteří 
během pobytu poskytují služby.

V rozsahu uloženém uplatněním čl. 41 
odst. 1 dodatkového protokolu k Dohodě 
o přidružení mezi Tureckem a ES stanoví 
členské státy výjimky z vízové povinnosti 
stanovené v čl. 1 odst. 1, v souladu 
s rozhodnutím Soudního dvora Evropské 
unie.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje dřívější i budoucí rozhodnutí Soudního dvora.


