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Poprawka 13
Tatjana Ždanoka

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 
mechanizm szybkiego tymczasowego 
zawieszenia ruchu bezwizowego, jako 
środek ostateczny, z państwem trzecim 
znajdującym się w wykazie pozytywnym 
na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, która 
wymagałaby natychmiastowego działania 
w celu zaradzenia trudnościom 
napotykanym przez trzy lub więcej państw 
członkowskich, przy uwzględnieniu 
wpływu tej nadzwyczajnej sytuacji na całą 
Unię Europejską.

Or. en

Poprawka 14
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 
mechanizm szybkiego tymczasowego 
zawieszenia 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.
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Or. en

Poprawka 15
Kinga Göncz

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 
mechanizm umożliwiający szybkie 
tymczasowe zawieszenie ruchu 
bezwizowego z państwem trzecim 
znajdującym się w wykazie pozytywnym 
na wypadek sytuacji nadzwyczajnej 
powstałej w związku z tym państwem 
trzecim, 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, a także na dane państwo 
trzecie.

Or. en

Poprawka 16
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Jakiekolwiek zawieszenie ruchu 
bezwizowego powinno opierać się na 
dokładnej analizie okoliczności w danym 
państwie trzecim i być uzasadnione 
obiektywnymi kryteriami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu w celu 
zapewnienia spójności, przejrzystości i 
lepszej procedury decyzyjnej.
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Or. en

Poprawka 17
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Sytuacja nadzwyczajna mogłaby mieć 
miejsce w przypadku zagrożenia porządku 
publicznego lub zakłóceń bezpieczeństwa 
związanych z zagrożeniami 
terrorystycznymi lub znacznym wzrostem
przestępczości zorganizowanej.

Or. fr

Poprawka 18
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków stosowania tej wizowej klauzuli 
ochronnej uprawnienia wykonawcze 
należy powierzyć Komisji. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

(2) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków stosowania tego mechanizmu 
zawieszenia uprawnienia wykonawcze 
należy powierzyć Komisji. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

Or. en
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Poprawka 19
Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Mechanizm wzajemności stosowany w 
przypadku, gdy jedno z państw trzecich 
zawarte w załączniku II do rozporządzenia 
(WE) nr 539/2001 podejmie decyzję o 
objęciu obywateli jednego lub więcej 
państw członkowskich obowiązkiem 
wizowym, musi zostać dostosowany w 
świetle wejścia w życie traktatu 
lizbońskiego w połączeniu z 
orzecznictwem Trybunału w sprawie 
wtórnych podstaw prawnych.

(3) Mechanizm wzajemności stosowany w 
przypadku, gdy jedno z państw trzecich 
zawarte w załączniku II do rozporządzenia 
(WE) nr 539/2001 podejmie decyzję o 
objęciu obywateli jednego lub więcej 
państw członkowskich obowiązkiem
wizowym, musi zostać dostosowany w 
świetle wejścia w życie traktatu 
lizbońskiego w połączeniu z 
orzecznictwem Trybunału w sprawie 
wtórnych podstaw prawnych. Ponadto 
mechanizm ten musi być tak dostosowany, 
aby przewidywał solidarną odpowiedź 
Unii, jeżeli jedno z państw trzecich 
wymienionych w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia postanowi 
objąć obywateli jednego lub wielu państw 
członkowskich obowiązkiem wizowym.

Or. en

Uzasadnienie

Pożądane jest, by zasady dotyczące odpowiedzi Wspólnoty, takie jak solidarność, równość i 
wzajemne zaufanie państw członkowskich, były przestrzegane. Takie podejście pozwoli UE 
działać jako jeden podmiot na scenie międzynarodowej, wspierając i chroniąc podstawowe 
wartości leżące u jej podstaw.

Poprawka 20
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Mechanizm wzajemności ma 
zastosowanie w przypadku, gdy państwo 
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trzecie, wymienione w załączniku II do 
rozporządzenia (WE) nr 539/2001, 
wprowadzi, przywróci lub utrzyma 
obowiązek wizowy w stosunku do 
obywateli państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 21
Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Po otrzymaniu od danego państwa 
członkowskiego powiadomienia, że 
państwo trzecie wymienione w załączniku 
II do niniejszego rozporządzenia 
postanowiło wprowadzić obowiązek 
wizowy w stosunku do obywateli danego 
państwa członkowskiego, wszystkie 
państwa członkowskie powinny wspólnie 
zareagować, tym samym udzielając 
wspólnej odpowiedzi na sytuację, która 
dotyka Unię jako całość i pozwala na 
różne traktowanie jej obywateli.

Or. en

Uzasadnienie

Pożądane jest, by zasady dotyczące odpowiedzi Wspólnoty, takie jak solidarność, równość i 
wzajemne zaufanie państw członkowskich, były przestrzegane. Takie podejście pozwoli UE 
działać jako jeden podmiot na scenie międzynarodowej wspierając i chroniąc podstawowe 
wartości leżące u jej podstaw.

Poprawka 22
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Pełna wzajemność wizowa jest celem, 
do którego Unia powinna dążyć w sposób 
proaktywny w jej stosunkach z państwami 
trzecimi, tym samym przyczyniając się do 
poprawy wiarygodności i spójności 
polityki zewnętrznej Unii na szczeblu 
międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 23
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Niezależnie od mechanizmu 
wzajemności niezbędne jest, by Komisja 
omawiała i negocjowała kwestie związane 
z polityką wizową w otwarty i przejrzysty 
sposób, bez stosowania groźby 
przywrócenia obowiązku wizowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie dla utrzymywania dobrych bilateralnych stosunków pomiędzy UE i jej 
partnerami na świecie jest powstrzymywanie się UE od wykorzystywania swej polityki 
wizowej jako narzędzia wywierania presji na państwa trzecie, by zmieniły swą politykę 
wizową.

Poprawka 24
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły



AM\886293PL.doc 9/29 PE478.421v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Ponieważ przepisy rozporządzenia 
(WE) nr 1932/2006 mające zastosowanie 
do uchodźców i bezpaństwowców nie mają 
zastosowania do takich osób w trakcie ich 
pobytu na terytorium Zjednoczonego 
Królestwa i Irlandii, konieczne jest 
doprecyzowanie przepisów odnoszących 
się do sytuacji wizowej niektórych 
uchodźców i bezpaństwowców 
zamieszkałych w Zjednoczonym 
Królestwie lub w Irlandii. Niniejsze 
rozporządzenie pozostawia państwom 
członkowskim swobodę podejmowania 
decyzji o nałożeniu obowiązku wizowego
na tę kategorię osób lub o zwolnieniu ich z
obowiązku wizowego. Takie decyzje 
krajowe są notyfikowane Komisji.

(6) Ponieważ przepisy rozporządzenia 
(WE) nr 1932/2006 mające zastosowanie 
do uchodźców i bezpaństwowców nie mają 
zastosowania do takich osób w trakcie ich 
pobytu na terytorium Zjednoczonego 
Królestwa i Irlandii, konieczne jest 
doprecyzowanie przepisów odnoszących 
się do sytuacji wizowej niektórych 
uchodźców i bezpaństwowców 
zamieszkałych w Zjednoczonym 
Królestwie lub w Irlandii. Niniejsze 
rozporządzenie zwalnia tę kategorię osób z 
obowiązku wizowego.

Or. en

Poprawka 25
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Jeśli chodzi o niektóre zobowiązania 
państw członkowskich wynikające z umów 
międzynarodowych zawartych przez 
Wspólnotę przed wejściem w życie 
rozporządzenia (WE) nr 539/2001, z 
których wypływa konieczność odstępstwa 
od wspólnych przepisów wizowych, 
niniejsze rozporządzenie wprowadza 
przepis umożliwiający państwom 
członkowskim wyłączenie osób 
świadczących usługi z obowiązku 
wizowego w trakcie ich pobytu w zakresie 
koniecznym do przestrzegania tych 
zobowiązań.

(7) Jeśli chodzi o niektóre zobowiązania 
państw członkowskich wynikające z umów 
międzynarodowych zawartych przez 
Wspólnotę przed wejściem w życie 
rozporządzenia (WE) nr 539/2001, z 
których wypływa konieczność odstępstwa 
od wspólnych przepisów wizowych, 
niniejsze rozporządzenie wprowadza 
przepis umożliwiający państwom 
członkowskim wyłączenie osób 
świadczących usługi z obowiązku 
wizowego w trakcie ich pobytu w zakresie 
koniecznym do przestrzegania tych 
zobowiązań, z pełnym uwzględnieniem 
wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii 
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Europejskiej.

Or. en

Poprawka 26
Manfred Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a) – podpunkt (ii)
Rozporządzenie (WE) nr 539/2001
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w akapicie drugim dodaje się tirety w 
brzmieniu:

skreślony

– „członkowie cywilnych załóg samolotów,
– członkowie cywilnych załóg statków 
morskich w trakcie zejścia na ląd, jeśli 
posiadają dowód tożsamości marynarza, 
wydany zgodnie z konwencjami 
Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 
108 z 1958 r. i nr 185 z 2003 r.) lub 
konwencją IMO z 1965 r. o ułatwieniu 
międzynarodowego obrotu morskiego 
(FAL).”;

Or. de

Uzasadnienie

Istniejący system, zgodnie z którym państwa członkowskie już teraz mogą zwolnić wymienione 
kategorie osób z obowiązku wizowego (art. 4 rozporządzenia), sprawdził się. Nie odnotowano 
żadnych problemów. Zaproponowana zmiana nie oznaczałaby dalszej harmonizacji.

Poprawka 27
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a) – podpunkt (ii) – tiret drugie a (nowe)
Rozporządzenie (WE) nr 539/2001
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi – tiret szóste (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- osoby posiadające status uchodźcy i 
bezpaństwowcy oraz inne osoby 
nieposiadające obywatelstwa żadnego 
państwa, które zamieszkują w 
Zjednoczonym Królestwie lub Irlandii i są 
posiadaczami dokumentu podróży 
wydanego przez Zjednoczone Królestwo 
lub Irlandię”.

Or. en

Uzasadnienie

Osoby posiadające status uchodźcy i bezpaństwowcy oraz inne osoby nieposiadające 
obywatelstwa żadnego państwa, które zamieszkują w Zjednoczonym Królestwie lub Irlandii i 
są posiadaczami dokumentu podróży wydanego przez Zjednoczone Królestwo lub Irlandię, 
powinny być zwolnione z obowiązku wizowego.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 539/2001
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w ust. 4 lit. c) otrzymuje brzmienie: (b) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

4. Jeżeli państwo trzecie wymienione w 
załączniku wprowadzi, przywróci lub
utrzyma obowiązek wizowy w stosunku 
do obywateli państwa członkowskiego, 
stosuje się następujące przepisy:
(a) w terminie 90 dni od wprowadzenia 
tego obowiązku lub zawiadomienia o 
nim, lub jeżeli obowiązek ten zostaje 
utrzymany, w terminie 90 dni od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, dane państwa 
członkowskie powiadamiają pisemnie
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Parlament Europejski, Radę i Komisję; 
powiadomienie publikowane jest w 
Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, seria C. W powiadomieniu 
tym podaje się datę wprowadzenia 
środka oraz rodzaj dokumentów 
podróży i wiz, których środek ten 
dotyczy.
Jeżeli państwo trzecie zdecyduje się 
znieść obowiązek wizowy przed 
upływem powyższego terminu, wówczas 
powiadomienie staje się zbyteczne.
(b) Niezwłocznie po opublikowaniu 
powiadomienia oraz w porozumieniu z 
danym państwem członkowskim 
Komisja podejmuje u władz państwa 
trzeciego kroki mające na celu ponowne 
zniesienie obowiązku wizowego oraz w 
jak najkrótszym terminie informuje 
Parlament Europejski i Radę o stanie 
negocjacji.

(c) „W terminie 90 dni po opublikowaniu 
powiadomienia Komisja, w porozumieniu 
z danym państwem członkowskim, 
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Sprawozdanie to 
może zostać przedłożone wraz z wnioskiem 
o tymczasowe przywrócenie obowiązku 
wizowego w stosunku do obywateli danego 
państwa trzeciego. Komisja może także 
przedłożyć ten wniosek po 
przedyskutowaniu sprawozdania na forum 
Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Parlament Europejski i Rada rozpatrują 
ten wniosek zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą.”;

(c) W terminie 45 dni po opublikowaniu 
powiadomienia Komisja, w porozumieniu 
z danym państwem członkowskim, 
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Jeżeli w terminie 
45 dni po opublikowaniu powiadomienia 
dane państwo trzecie nie zniesie 
obowiązku wizowego, Komisja, po 
konsultacji z danym państwem 
członkowskim, proponuje przywrócenie 
obowiązku wizowego w stosunku do 
obywateli danego państwa trzeciego.
Jeżeli w terminie 90 dni po opublikowaniu 
powiadomienia dane państwo trzecie nie 
zniesie obowiązku wizowego, wniosek 
Komisji o przywrócenie obowiązku 
wizowego w stosunku do obywateli 
danego państwa trzeciego uznaje się za 
przyjęty, chyba że Rada, stanowiąc 
większością kwalifikowaną, oraz 
Parlament Europejski, stanowiąc 
bezwzględną większością, postanowią 
wcześniej odrzucić ten wniosek.
(d) Jeżeli dane państwo trzecie zniesie 
obowiązek wizowy, państwo członkowskie 
niezwłocznie powiadamia o tym Radę i 
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Komisję. Powiadomienie publikowane jest 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, seria C. Wszelkie środki 
wprowadzone na podstawie lit. c) 
przestają obowiązywać w terminie siedmiu 
dni po opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. W 
przypadku, gdy dane państwo 
członkowskie wprowadzi obowiązek 
wizowy w stosunku do obywateli dwóch 
lub więcej państw członkowskich, środki 
przestają obowiązywać jedynie po 
ostatnim opublikowaniu.

Or. en

Poprawka 29
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Artykuł 1a – Klauzula ochronna Artykuł 1a – Mechanizm zawieszenia

Or. en

Poprawka 30
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – wprowadzenie
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 
znajdzie się w sytuacji wykazującej jedną z 
następujących cech:

1. Ustępy 2-5 stosuje się, jako środek 
ostateczny, w przypadku gdy trzy lub 
więcej państw członkowskich znajdzie się 
w sytuacji nadzwyczajnej, która ma 
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poważny negatywny wpływ na ogólną 
sytuację migracyjna w Unii i wykazującą
jedną z następujących cech:

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że zawieszenie ruchu bezwizowego może być stosowane tylko w 
charakterze środka ostatecznego.

Poprawka 31
Kinga Göncz

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 
znajdzie się w sytuacji wykazującej jedną z 
następujących cech:

1. Ustępy 2-5 stosuje się w oparciu o 
obiektywne kryteria w celu zapewnienia 
spójności i przejrzystości, mianowicie w 
przypadku gdy jedno lub więcej państw 
członkowskich znajdzie się w sytuacji 
nadzwyczajnej wykazującej jedną z 
następujących cech:

Or. en

Poprawka 32
Tatjana Ždanoka

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) nagły, przynajmniej 50% wzrost w 
okresie sześciu miesięcy w porównaniu z 
poprzednim okresem sześciomiesięcznym, 

(a) nagły i znaczny wzrost, przynajmniej 
100% w okresie jednego roku w 
porównaniu z poprzednim okresem 
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liczby obywateli państwa trzeciego 
wymienionego w załączniku II nielegalnie
przebywających na terenie państwa 
członkowskiego;

rocznym, liczby obywateli państwa 
trzeciego wymienionego w załączniku II 
nieregularnie przebywających na terenie 
państwa członkowskiego;

Or. en

Uzasadnienie

Sugeruje się zmianę kryteriów.

Poprawka 33
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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) przybycie obywateli państwa trzeciego 
wymienionego w załączniku II stanowiące 
nagły, przynajmniej 60% wzrost w okresie 
sześciu miesięcy w porównaniu z 
poprzednim okresem sześciomiesięcznym, 
ogólnej liczby obywateli państw trzecich, 
którzy przebywają w danym państwie 
członkowskim/danych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 34
Tanja Fajon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) nagły, przynajmniej 50% wzrost w (a) nagły i znaczny wzrost, który ma 



PE478.421v01-00 16/29 AM\886293PL.doc

PL

okresie sześciu miesięcy w porównaniu z 
poprzednim okresem sześciomiesięcznym, 
liczby obywateli państwa trzeciego 
wymienionego w załączniku II nielegalnie 
przebywających na terenie państwa 
członkowskiego;

poważny wpływ na ogólną sytuację 
migracyjną w danych państwach 
członkowskich, w okresie sześciu miesięcy 
w porównaniu z takim samym okresem w
poprzednim roku, liczby obywateli 
państwa trzeciego wymienionego w 
załączniku II nielegalnie przebywających 
na terenie państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 35
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) nagły, przynajmniej 50% wzrost w 
okresie sześciu miesięcy w porównaniu z 
poprzednim okresem sześciomiesięcznym, 
liczby obywateli państwa trzeciego 
wymienionego w załączniku II skazanych 
za przestępstwa związane z przestępczością 
zorganizowaną lub handel ludźmi 
popełnione na terytorium jednego lub 
więcej państw członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

Mechanizm zawieszenia powinien być uruchamiany w przypadku wzrostu przestępczości 
zorganizowanej.

Poprawka 36
Tatjana Ždanoka

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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%;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do azylu, przewidziane w art. 18 Karty Praw Podstawowych i w prawie 
międzynarodowym, jest prawem indywidualnym. Dlatego obywatele państwa trzeciego 
znajdującego się w wykazie pozytywnym nie powinni być karani za próby wykorzystywania 
tego prawa, nawet bez uzasadnionego powodu, przez obywateli tego samego państwa.

Poprawka 37
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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%;

skreślona
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Or. en

Poprawka 38
Tanja Fajon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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, który ma 
poważny wpływ na ogólny system azylowy 
w danych państwach członkowskich, w 
okresie sześciu miesięcy w porównaniu z 
takim samym okresem w poprzednim 
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%;

Or. en

Poprawka 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 

skreślona
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dotyczących jego własnych obywateli.

Or. en

Poprawka 40
Tatjana Ždanoka

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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, przynajmniej 
100% w okresie jednego roku w 
porównaniu z poprzednim okresem 
rocznym, liczby odrzuconych wniosków o 
readmisję przełożonych przez to państwo 
członkowskie państwu trzeciemu 
wymienionemu w załączniku II i 
dotyczących jego własnych obywateli.

Or. en

Uzasadnienie

Sugeruje się zmianę kryteriów.

Poprawka 41
Tanja Fajon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
COM(2011)0290
Artykuł 1 a – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) nagły, przynajmniej 50% wzrost w 
okresie sześciu miesięcy w porównaniu z 
poprzednim okresem sześciomiesięcznym, 
liczby odrzuconych wniosków o readmisję 
przełożonych przez to państwo 

(c) nagły i znaczny wzrost, który ma 
poważny wpływ na ogólną sytuację 
migracyjną w danych państwach 
członkowskich, w okresie sześciu miesięcy 
w porównaniu z takim samym okresem w 
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członkowskie państwu trzeciemu 
wymienionemu w załączniku II i 
dotyczących jego własnych obywateli.

poprzednim roku, liczby odrzuconych 
wniosków o readmisję przełożonych przez 
to państwo członkowskie państwu 
trzeciemu wymienionemu w załączniku II i 
dotyczących jego własnych obywateli.

Or. en

Poprawka 42
Tatjana Ždanoka

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie, które znajdzie 
się w sytuacjach nadzwyczajnych 
opisanych w ust. 1 może powiadomić o 
tym Komisję. Powiadomienie takie jest 
należycie umotywowane i zawiera 
odpowiednie dane i statystyki oraz 
szczegółowy opis wstępnych środków 
podjętych przez to państwo członkowskie 
w celu zaradzenia powstałej sytuacji.

2. Państwo członkowskie, które znajdzie 
się w sytuacjach nadzwyczajnych 
opisanych w ust. 1 może powiadomić o 
tym Komisję. Powiadomienie takie jest 
należycie umotywowane i zawiera 
odpowiednie dane i statystyki oraz 
szczegółowy opis wstępnych środków 
podjętych przez to państwo członkowskie 
w celu zaradzenia powstałej sytuacji.
Komisja, po otrzymaniu takiego 
powiadomienia od danego państwa 
członkowskiego, niezwłocznie informuje o 
tym Parlament Europejski i Radę.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament i Komisja powinny być informowane o rozwoju wydarzeń na każdym etapie.

Poprawka 43
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
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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 
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.

3. Komisja analizuje powiadomienie, 
biorąc pod uwagę skalę wzrostu, liczbę 
państw członkowskich, w których 
wystąpiła przynajmniej jedna z sytuacji 
wskazanych w ust. 1, szczególne 
okoliczności, w jakich znajduje się 
państwo członkowskie składające 
powiadomienie, oraz ogólny wpływ na 
sytuację migracyjną na terytorium Unii 
wynikającą z danych przekazywanych 
przez państwa członkowskie i sprawozdań 
przygotowanych przez FRONTEX i/lub 
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie 
Azylu. W wyniku tej analizy i po 
przedłożeniu sprawozdania Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, Komisja może 
przyjąć, w terminie trzech miesięcy od 
powiadomienia, 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.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament i Komisja powinny być informowane o rozwoju wydarzeń na każdym etapie.

Poprawka 44
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

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 sytuacja wskazana w ust. 1, oraz 
ogólny wpływ na sytuację na terytorium 
Unii wynikającą z danych przekazywanych 
przez państwa członkowskie i sprawozdań 
przygotowanych przez Europol i/lub 
Eurojust, stosowne organy Rady Europy i 
OBWE oraz w konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie praw człowieka 
i/lub migrantów i, w terminie trzech 
miesięcy od otrzymania powiadomienia, 
przedkłada wyniki analizy Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, 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.

Or. en

Poprawka 45
Kinga Göncz

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 

3. Komisja analizuje powiadomienie, 
biorąc pod uwagę liczbę państw 
członkowskich, w których wystąpiła 
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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.

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, a także odpowiednie alternatywne 
rozwiązania inne niż zawieszenie 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.

Or. en

Poprawka 46
Tanja Fajon

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 
otrzymania powiadomienia, może przyjąć 
decyzję wykonawczą o zawieszeniu ruchu 

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 
przygotowanych przez FRONTEX lub 
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie 
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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.

Azylu i, w terminie trzech miesięcy od 
otrzymania powiadomienia, przedkłada 
wyniki analizy Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, które mają 
maksymalnie miesiąc na wyrażenie swego 
stanowiska, 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.

Or. en

Poprawka 47
Kinga Göncz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja uwzględnia szczególną 
sytuację w danym państwie trzecim, wpływ 
zawieszenia na dane państwo oraz na 
stosunki Unii z danym państwem trzecim, 
i w ścisłej współpracy z dany państwem 
trzecim działa na rzecz znalezienia 
alternatywnych długoterminowych 
rozwiązań.

Or. en

Poprawka 48
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
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Rozporządzenie (WE) nr 539/2001
Artykuł 1 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku, gdy Komisja zaproponuje 
zmiany do niniejszego rozporządzeniu w 
celu przeniesienia danego państwa 
trzeciego do załącznika I zgodnie z ust. 4, 
może ona przedłużyć ważność decyzji 
wykonawczej przyjętej zgodnie z ust. 3 na 
maksymalny okres 9 miesięcy. Decyzję o 
przedłużeniu ważności decyzji 
wykonawczej przyjmuje się zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 4a ust. 2.”;

5. W przypadku, gdy Komisja zaproponuje 
zmiany do niniejszego rozporządzeniu w 
celu przeniesienia danego państwa 
trzeciego do załącznika I zgodnie z ust. 4, 
może ona przedłużyć ważność decyzji 
wykonawczej przyjętej zgodnie z ust. 3 na 
maksymalny okres 6 miesięcy. Decyzję o 
przedłużeniu ważności decyzji 
wykonawczej przyjmuje się zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 4a ust. 2.”;

Or. en

Uzasadnienie

Ważność decyzji wykonawczej powinna być ograniczona w czasie.

Poprawka 49
Manfred Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 539/2001
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) posiadaczy paszportów 
dyplomatycznych, paszportów 
służbowych/urzędowych i paszportów 
specjalnych;

(a) posiadaczy paszportów 
dyplomatycznych, paszportów 
służbowych/urzędowych i paszportów 
specjalnych; jeżeli obywatele danego 
państwa trzeciego podlegają wymogowi 
zasięgania opinii zgodnie z art. 22 
kodeksu wizowego, Rada, z inicjatywy 
państwa członkowskiego składającego 
wniosek, postanawia większością 
kwalifikowaną o zwolnieniu z obowiązku 
wizowego;

Or. en
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Uzasadnienie

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 
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.

Poprawka 50
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 539/2001
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) załogi i obsługi lotu odbywających
loty w ramach misji awaryjnych lub 
ratunkowych oraz innych osób niosących 
pomoc w przypadku katastrofy lub 
wypadku;

Or. en

Uzasadnienie

W stosunku do tej kategorii osób państwa członkowskie powinny móc nadal stosować 
odstępstwa od obowiązku wizowego.

Poprawka 51
Manfred Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 539/2001
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) członków cywilnych załóg samolotów 
i statków;

Or. de

Poprawka 52
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 539/2001
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w ust. 2 dodaje się lit. d) w brzmieniu: skreślona
„d) osoby posiadające status uchodźcy i 
bezpaństwowcy oraz inne osoby 
nieposiadające obywatelstwa żadnego 
państwa, które zamieszkują w 
Zjednoczonym Królestwie lub Irlandii i są 
posiadaczami dokumentu podróży 
wydanego przez te państwa 
członkowskie”;

Or. en

Uzasadnienie

Osoby posiadające status uchodźcy i bezpaństwowcy oraz inne osoby nieposiadające 
obywatelstwa żadnego państwa, które zamieszkują w Zjednoczonym Królestwie lub Irlandii i 
są posiadaczami dokumentu podróży wydanego przez Zjednoczone Królestwo lub Irlandię, 
powinny być zwolnione z obowiązku wizowego.

Poprawka 53
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera c)
Rozporządzenie (WE) nr 539/2001
Artykuł 4 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„W zakresie narzuconym przez stosowanie 
art. 41 ust. 1 protokołu dodatkowego do 
układu o stowarzyszeniu Turcji z WE 
państwo członkowskie może zastosować
odstępstwo od obowiązku wizowego 
przewidzianego w art. 1 ust. 1 w 
odniesieniu do obywateli Turcji, którzy w 
trakcie swojego pobytu zajmują się 
świadczeniem usług.”;

„W zakresie narzuconym przez stosowanie 
art. 41 ust. 1 protokołu dodatkowego do 
układu o stowarzyszeniu Turcji z WE 
państwo członkowskie stosuje odstępstwo 
od obowiązku wizowego przewidzianego 
w art. 1 ust. 1 w odniesieniu do obywateli 
Turcji, którzy w trakcie swojego pobytu 
zajmują się świadczeniem usług.”;

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mają obowiązek zastosowania się do orzeczeń ETS.

Poprawka 54
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera c)
Rozporządzenie (WE) nr 539/2001
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„W zakresie narzuconym przez stosowanie 
art. 41 ust. 1 protokołu dodatkowego do 
układu o stowarzyszeniu Turcji z WE 
państwo członkowskie może zastosować
odstępstwo od obowiązku wizowego 
przewidzianego w art. 1 ust. 1 w 
odniesieniu do obywateli Turcji, którzy w 
trakcie swojego pobytu zajmują się 
świadczeniem usług.”;

„W zakresie narzuconym przez stosowanie 
art. 41 ust. 1 protokołu dodatkowego do 
układu o stowarzyszeniu Turcji z WE 
państwo członkowskie stosuje odstępstwo 
od obowiązku wizowego przewidzianego 
w art. 1 ust. 1, zgodnie z decyzją 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.”;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uwzględnia poprzednie i przyszłe wyroki ETS.
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