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Predlog spremembe 13
Tatjana Ždanoka

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ta uredba vzpostavlja zaščitno 
klavzulo za vizume, ki bo omogočila hitro 
in začasno prekinitev odprave vizumske 
obveznosti za tretjo državo na pozitivnem 
seznamu v primeru izrednih razmer, ko je 
potreben hiter odziv za rešitev težav, s 
katerimi se sooči ena ali več držav članic, 
in pri čemer se upošteva celoten vpliv 
izrednih razmer na Evropsko unijo kot 
celoto.

(1) Ta uredba vzpostavlja mehanizem za 
hitro in začasno prekinitev odprave 
vizumske obveznosti za tretjo državo na 
pozitivnem seznamu v primeru izrednih 
razmer, ko je potreben hiter odziv za 
rešitev težav, s katerimi se soočijo tri ali 
več držav članic, in pri čemer se upošteva 
celoten vpliv izrednih razmer na Evropsko 
unijo kot celoto.

Or. en

Predlog spremembe 14
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ta uredba vzpostavlja zaščitno 
klavzulo za vizume, ki bo omogočila hitro 
in začasno prekinitev odprave vizumske 
obveznosti za tretjo državo na pozitivnem 
seznamu v primeru izrednih razmer, ko je 
potreben hiter odziv za rešitev težav, s 
katerimi se sooči ena ali več držav članic, 
in pri čemer se upošteva celoten vpliv 
izrednih razmer na Evropsko unijo kot 
celoto.

(1) Ta uredba vzpostavlja mehanizem za 
hitro in začasno prekinitev odprave 
vizumske obveznosti za tretjo državo na 
pozitivnem seznamu v primeru izrednih 
razmer, ko je potreben hiter odziv za 
rešitev težav, s katerimi se sooči ena ali več 
držav članic, in pri čemer se upošteva 
celoten vpliv izrednih razmer na Evropsko 
unijo kot celoto.

Or. en
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Predlog spremembe 15
Kinga Göncz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ta uredba vzpostavlja zaščitno 
klavzulo za vizume, ki bo omogočila hitro 
in začasno prekinitev odprave vizumske 
obveznosti za tretjo državo na pozitivnem 
seznamu v primeru izrednih razmer, ko je 
potreben hiter odziv za rešitev težav, s 
katerimi se sooči ena ali več držav članic, 
in pri čemer se upošteva celoten vpliv 
izrednih razmer na Evropsko unijo kot 
celoto.

(1) Ta uredba vzpostavlja mehanizem, ki 
bo omogočal hitro in začasno prekinitev 
odprave vizumske obveznosti za tretjo 
državo na pozitivnem seznamu v primeru 
izrednih razmer, ki nastanejo v povezavi s 
to tretjo državo, ko je potreben hiter odziv 
za rešitev težav, s katerimi se sooči ena ali 
več držav članic, in pri čemer se upošteva 
celoten vpliv izrednih razmer na Evropsko 
unijo kot celoto, pa tudi na zadevno tretjo 
državo.

Or. en

Predlog spremembe 16
Kinga Göncz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) Vsaka začasna prekinitev odprave 
vizumske obveznosti bi morala temeljiti na 
natančnem pregledu okoliščin zadevne 
tretje države in biti upravičena z 
objektivnimi merili, kot so določena v tej 
uredbi, da se zagotovi doslednost, 
preglednost in boljše odločanje.

Or. en

Predlog spremembe 17
Véronique Mathieu
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Primeri tveganj za javni red ali 
varnostne težave, povezane s 
terorističnimi grožnjami ali občutnim 
povečanjem organiziranega kriminala, bi 
lahko privedli do izrednih razmer.

Or. fr

Predlog spremembe 18
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te zaščitne klavzule za vizume, bi 
bilo treba izvedbena pooblastila prenesti na 
Komisijo. Ta pooblastila bi se morala 
izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi 
splošnih pravil in načel, na podlagi katerih 
države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije.

(2) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje tega mehanizma za začasno 
prekinitev, bi bilo treba izvedbena 
pooblastila prenesti na Komisijo. Ta 
pooblastila bi se morala izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 
2011 o določitvi splošnih pravil in načel, 
na podlagi katerih države članice nadzirajo 
izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 19
Renate Weber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Mehanizem vzajemnosti, ki se
uporablja, če ena od tretjih držav iz Priloge 

(3) Mehanizem vzajemnosti, ki se 
uporablja, če ena od tretjih držav iz Priloge 
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II k Uredbi (ES) št. 539/2001 odloči, da bo 
za državljane ene ali več držav članic 
uvedla vizumsko obveznost, je treba 
prilagoditi zaradi začetka veljavnosti 
Lizbonske pogodbe in v kombinaciji s 
sodno prakso Sodišča v zvezi s sekundarno 
pravno podlago.

II k Uredbi (ES) št. 539/2001 odloči, da bo 
za državljane ene ali več držav članic 
uvedla vizumsko obveznost, je treba 
prilagoditi zaradi začetka veljavnosti 
Lizbonske pogodbe in v kombinaciji s 
sodno prakso Sodišča v zvezi s sekundarno 
pravno podlago. Poleg tega je treba 
mehanizem prilagoditi, da bo zagotavljal 
odziv Unije kot dejanje solidarnosti, če se 
ena od tretjih držav iz Priloge II k tej 
uredbi odloči, da bo za državljane ene ali 
več držav članic uvedla vizumsko 
obveznost.

Or. en

Obrazložitev

Pri prošnji za odziv Skupnosti se spoštujejo načela, kot so solidarnost, enakopravnost in 
medsebojno zaupanje med državami članicami. Takšen pristop bo omogočil EU, da na 
mednarodnem prizorišču deluje kot enoten akter ter spodbuja in varuje temeljne vrednote, ki 
so zanjo središčne.

Predlog spremembe 20
Tatjana Ždanoka

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Mehanizem vzajemnosti se uporablja 
v primerih, ko tretja država iz priloge II 
Uredbe (ES) št. 539/2001 uvede, ponovno 
uvede ali ohrani vizumsko obveznost za 
državljane katere od držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 21
Renate Weber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)



AM\886293SL.doc 7/27 PE478.421v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Po prejemu obvestila od države 
članice, da se je tretja država iz priloge II 
te uredbe odločila uvesti vizumsko 
obveznost za državljane te države članice, 
bi se morale vse države članice kolektivno 
odzvati in tako zagotoviti skupen odziv na 
razmere, ki vplivajo na celotno Unijo ter 
dopuščajo, da se njeni državljani različno 
obravnavajo.

Or. en

Obrazložitev

Pri prošnji za odziv Skupnosti se spoštujejo načela, kot so solidarnost, enakopravnost in 
medsebojno zaupanje med državami članicami. Takšen pristop bo omogočil EU, da na 
mednarodnem prizorišču deluje kot enoten akter ter spodbuja in varuje temeljne vrednote, ki 
so zanjo središčne.

Predlog spremembe 22
Ioan Enciu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Popolna vizumska vzajemnost je cilj, 
za katerega bi si morala Unija v svojih 
odnosih s tretjimi državami prizadevati na 
proaktiven način in tako prispevati k 
izboljšanju verodostojnosti in doslednosti 
zunanje politike Unije na mednarodni 
ravni. 

Or. en

Predlog spremembe 23
Timothy Kirkhope
v imenu skupine ECR
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Ne glede na mehanizem vzajemnosti 
je bistveno, da Komisija razpravlja in se 
pogaja o zadevah, povezanih z vizumsko 
politiko, na odprt in pregleden način, brez 
uporabe grožnje ponovne uvedbe 
vizumske obveznosti.

Or. en

Obrazložitev

Za ohranjanje dobrih dvostranskih odnosov med EU in njenimi partnericami po svetu je 
bistveno, da EU ne uporablja svoje vizumske politike kot orodje za pritisk na tretje države, da 
bi te spremenile svoje vizumske politike.

Predlog spremembe 24
Tatjana Ždanoka

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ker Uredba (ES) št. 1932/2006 o 
pravilih glede vizumov, ki se uporabljajo 
za begunce in osebe brez državljanstva, ne 
velja za takšne osebe, ki prebivajo v 
Združenem kraljestvu ali na Irskem, je 
treba razjasniti vizumsko obveznost za 
določene begunce in osebe brez 
državljanstva, ki prebivajo v Združenem 
kraljestvu ali na Irskem. Ta uredba 
državam članicam prepušča, da se same 
odločijo, ali bodo za to kategorijo oseb 
uvedle vizumsko obveznost ali ne. O 
tovrstnih nacionalnih odločitvah je treba 
obvestiti Komisijo.

(6) Ker Uredba (ES) št. 1932/2006 o 
pravilih glede vizumov, ki se uporabljajo 
za begunce in osebe brez državljanstva, ne 
velja za takšne osebe, ki prebivajo v 
Združenem kraljestvu ali na Irskem, je 
treba razjasniti vizumsko obveznost za 
določene begunce in osebe brez 
državljanstva, ki prebivajo v Združenem 
kraljestvu ali na Irskem. Ta uredba oprosti
vizumske obveznosti to kategorijo oseb.

Or. en
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Predlog spremembe 25
Emine Bozkurt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ob upoštevanju določenih obveznosti 
držav članic na podlagi mednarodnih 
sporazumov, ki jih je Skupnost sklenila, 
preden je začela veljati Uredba (ES) 
št. 539/2001, in zaradi katerih so potrebna 
odstopanja od skupne vizumske ureditve, 
ta uredba uvaja določbo, ki državam 
članicam dovoljuje, da osebe, ki opravljajo 
storitve, med njihovim bivanjem oprostijo 
vizumske obveznosti, kolikor je potrebno, 
da se spoštujejo te obveznosti.

(7) Ob upoštevanju določenih obveznosti 
držav članic na podlagi mednarodnih 
sporazumov, ki jih je Skupnost sklenila, 
preden je začela veljati Uredba (ES) št. 
539/2001, in zaradi katerih so potrebna 
odstopanja od skupne vizumske ureditve, 
ta uredba uvaja določbo, ki državam 
članicam dovoljuje, da osebe, ki opravljajo 
storitve, med njihovim bivanjem oprostijo 
vizumske obveznosti, kolikor je potrebno, 
da se spoštujejo te obveznosti, ob 
popolnem upoštevanju sodb Sodišča 
Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 26
Manfred Weber

Predlog uredbe
Člen 1 - točka 1 - točka a - točka ii
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 1 - odstavek 2 - drugi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) v drugem pododstavku se dodata 
naslednji alinei:

črtano

„člani civilnega letalskega osebja,
člani civilnega ladijskega osebja, ko gredo 
na kopno in imajo pomorski osebni 
dokument, izdan v skladu s konvencijama 
mednarodne organizacije dela (št. 108 iz 
leta 1958 in št. 185 iz leta 2003) ali 
Londonsko konvencijo IMO iz leta 1965 
(Konvencija FAL) o olajšanju 
mednarodnega pomorskega prometa.“;
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Or. de

Obrazložitev

Obstoječi sistem, v katerem države članice že imajo možnost, da te skupine oprostijo vizumske 
obveznosti (člen 4 uredbe), je že preizkušen in v zvezi z njim se niso pojavile nobene težave. 
Predlagana sprememba ne bi pomenila dodatne usklajenosti.

Predlog spremembe 27
Tatjana Ždanoka

Predlog uredbe
Člen 1 - točka 1 - točka a - točka ii - alinea 2 a (novo)
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 1 - odstavek 2 - drugi pododstavek - alinea 6 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- begunci s priznanim statusom ter osebe 
brez državljanstva in druge osebe, ki 
nimajo državljanstva nobene države in ki 
prebivajo v Združenem kraljestvu ali na 
Irskem ter so imetniki potnih listin, ki sta 
jih izdala Združeno kraljestvo ali Irska.

Or. en

Obrazložitev

Begunci s priznanim statusom ter osebe brez državljanstva in druge osebe, ki nimajo 
državljanstva nobene države in ki prebivajo v Združenem kraljestvu ali na Irskem ter so 
imetniki potnih listin, ki sta jih izdala Združeno kraljestvo ali Irska, bi morali biti oproščeni 
vizumske obveznosti.

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

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 – točka b
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 1 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 4 se točka (c) nadomesti z 
naslednjim:

(b) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

4. Ko tretja država, navedena na 
seznamu Priloge II, uvede, ponovno 
uvede ali ohrani vizumsko obveznost za 
državljane države članice, se uporabijo 
naslednje določbe:
(a) v 90 dneh po uvedbi ali napovedi 
takšnega ukrepa, ali v primerih, ko se 
obveznost ohrani, v 90 dneh po začetku 
veljavnosti te uredbe, zadevna država 
članica o tem pisno obvesti Evropski 
parlament, Svet in Komisijo; to obvestilo 
se objavi v seriji C Uradnega lista 
Evropske unije. V obvestilu mora biti 
naveden datum izvajanja ukrepa in 
vrsta zadevnih potnih dokumentov in 
vizumov.
Če se tretja država odloči odpraviti 
vizumsko obveznost pred potekom tega 
roka, se obvestilo šteje za 
brezpredmetno;
(b) Komisija takoj po objavi obvestila in 
ob posvetovanju z zadevno državo 
članico ukrepa pri organih tretje države 
z namenom ponovne vzpostavitve 
potovanja brez vizumov ter Evropski 
parlament in Svet čim prej obvesti o 
stanju pogajanj;

(c) „v 90 dneh po objavi obvestila 
Komisija ob posvetovanju z zadevno 
državo članico poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Poročilu je lahko 
priložen tudi predlog začasne ponovne 
uvedbe vizumske obveznosti za državljane 
zadevne tretje države. Komisija lahko ta 
predlog predstavi tudi po razpravah 
Evropskega parlamenta in Sveta o njenem 
poročilu. Evropski parlament in Svet o 
takem predlogu odločita po rednem 
zakonodajnem postopku.“;

(c) „v 45 dneh po objavi obvestila 
Komisija ob posvetovanju z zadevno 
državo članico poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Če v 45 dneh po
datumu objave obvestila tretja država ne 
odpravi vizumske obveznosti, Komisija ob 
posvetovanju z zadevno državo članico 
predlaga ponovno uvedbo vizumske 
obveznosti za državljane zadevne tretje 
države. Če v 90 dneh po datumu objave 
tega obvestila tretja država ne odpravi 
vizumske obveznosti, se šteje, da je bil 
predlog Komisije za ponovno uvedbo
vizumske obveznosti za državljane 
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zadevne tretje države sprejet, razen če se 
že predhodno Svet s kvalificirano večino 
in Evropski parlament z absolutno večino 
odločita zavrniti ta predlog;
(d) če zadevna tretja država odpravi 
vizumsko obveznost, država članica o tem 
takoj obvesti Svet in Komisijo. To 
obvestilo se objavi v seriji C Uradnega 
lista Evropske unije. Kakršen koli ukrep, 
sprejet na podlagi pododstavka (c), 
preneha veljati sedem dni po objavi v 
Uradnem listu. V primeru, da je zadevna 
tretja država uvedla vizumsko obveznost 
za državljane dveh ali več držav članic, bo 
ukrep prenehal veljati šele po zadnji 
objavi.

Or. en

Predlog spremembe 29
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba 539/2001
Člen 1 a - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a – Zaščitna klavzula Člen 1a – Mehanizem za začasno 
prekinitev

Or. en

Predlog spremembe 30
Tatjana Ždanoka

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – uvodni del
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 1a- odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odstavki 2 do 5 tega člena se uporabijo, 
če se ena ali več držav članic sooči z 
izrednimi razmerami, za katere je značilen 
katerikoli od naslednjih pojavov:

1. Odstavki 2 do 5 tega člena se uporabijo 
kot zadnja možnost, če se tri ali več držav 
članic sooči z izrednimi razmerami, kar 
resno zaostri splošen migracijski položaj v 
Uniji in je za to značilen katerikoli od 
naslednjih pojavov:

Or. en

Obrazložitev

Poudariti bi bilo treba, da se začasna prekinitev odprave vizumske obveznosti lahko uporabi 
le kot zadnja možnost.

Predlog spremembe 31
Kinga Göncz

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 539/2001 
Člen 1a- odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odstavki 2 do 5 tega člena se uporabijo, 
če se ena ali več držav članic sooči z 
izrednimi razmerami, za katere je značilen 
katerikoli od naslednjih pojavov:

1. Odstavki 2 do 5 tega člena se uporabijo 
na podlagi objektivnih meril, da se 
zagotovita doslednost in preglednost, in 
sicer, če se ena ali več držav članic sooči z 
izrednimi razmerami, za katere je značilen 
katerikoli od naslednjih pojavov:

Or. en

Predlog spremembe 32
Tatjana Ždanoka

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 1a - odstavek 1 - točka (a)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če se v šestih mesecih nenadno vsaj za 
50 % v primerjavi s stanjem v prejšnjih 
šestih mesecih poveča število državljanov 
tretje države s seznama v Prilogi II, za 
katere se ugotovi, da nezakonito prebivajo 
na ozemlju države članice;

(a) če se v enem letu nenadno in znatno
vsaj za 100 % v primerjavi s stanjem pred 
enim letom poveča število državljanov 
tretje države s seznama v Prilogi II, za 
katere se ugotovi, da z neurejenim 
statusom prebivajo na ozemlju države 
članice;

Or. en

Obrazložitev

Sprememba predlaganih meril.

Predlog spremembe 33
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 1a - odstavek 1 - točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če se v šestih mesecih nenadno vsaj za 
50 % v primerjavi s stanjem v prejšnjih 
šestih mesecih poveča število državljanov
tretje države s seznama v Prilogi II, za 
katere se ugotovi, da nezakonito prebivajo 
na ozemlju države članice;

(a) če prihod državljanov tretje države, ki 
je navedena v prilogi II, v šestih mesecih
predstavlja nenadno povečanje vsaj za 
60 % v primerjavi s stanjem v prejšnjih 
šestih mesecih v skupnem številu
državljanov tretjih držav, ki so prisotni v 
zadevni državi članici ali državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 34
Tanja Fajon

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
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Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 1a - odstavek 1 - točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če se v šestih mesecih nenadno vsaj za 
50 % v primerjavi s stanjem v prejšnjih 
šestih mesecih poveča število državljanov 
tretje države s seznama v Prilogi II, za 
katere se ugotovi, da nezakonito prebivajo 
na ozemlju države članice;

(a) če se v šestih mesecih nenadno in
občutno poveča v primerjavi s stanjem v
istem obdobju preteklega leta število 
državljanov tretje države s seznama v 
Prilogi II, za katere se ugotovi, da 
nezakonito prebivajo na ozemlju države 
članice, kar resno zaostri splošen 
migracijski položaj v prizadetih državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 35
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides)

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 1a - odstavek 1 - točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) če se v šestih mesecih nenadno vsaj 
za 50 % v primerjavi s stanjem v prejšnjih 
šestih mesecih poveča število državljanov 
tretje države s seznama v Prilogi II, ki so 
bili obsojeni za kazniva dejanja, povezana 
z organiziranim kriminalom ali trgovino z 
ljudmi in storjena na ozemlju ene ali več 
zadevnih držav članic;

Or. en

Obrazložitev

Mehanizem začasne prekinitve bi se moral sprožiti v primeru povečanja organiziranega 
kriminala.
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Predlog spremembe 36
Tatjana Ždanoka

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 1a - odstavek 1 - točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če se v šestih mesecih nenadno vsaj za 
50 % v primerjavi s stanjem v prejšnjih 
šestih mesecih poveča število prošenj za 
azil državljanov tretjih držav s seznama v 
Prilogi II, za katere je bila stopnja ugodno 
rešenih prošenj za azil v teh prejšnjih 
šestih mesecih nižja od 3 %;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pravica do azila, kot je določena v členu 18 Listine o temeljnih pravicah in v mednarodnemu 
pravu, je pravica posameznika. Zato se državljanov tretje države, ki je na pozitivnem 
seznamu, ne bi smelo kaznovati zaradi poskusov njihovih sodržavljanov, da uporabijo to 
pravico, čeravno brez dobrega razloga.

Predlog spremembe 37
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides)

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 1a - odstavek 1 - točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če se v šestih mesecih nenadno vsaj za 
50 % v primerjavi s stanjem v prejšnjih 
šestih mesecih poveča število prošenj za 
azil državljanov tretjih držav s seznama v 
Prilogi II, za katere je bila stopnja ugodno 
rešenih prošenj za azil v teh prejšnjih 
šestih mesecih nižja od 3 %;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 38
Tanja Fajon

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 1a - odstavek 1 - točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če se v šestih mesecih nenadno vsaj za 
50 % v primerjavi s stanjem v prejšnjih 
šestih mesecih poveča število prošenj za 
azil državljanov tretjih držav s seznama v 
Prilogi II, za katere je bila stopnja ugodno 
rešenih prošenj za azil v teh prejšnjih šestih 
mesecih nižja od 3 %;

(b) če se v šestih mesecih nenadno in 
občutno v primerjavi s stanjem v istem 
obdobju preteklega leta poveča število 
prošenj za azil državljanov tretjih držav s 
seznama v Prilogi II, za katere je bila 
stopnja ugodno rešenih prošenj za azil v 
teh prejšnjih šestih mesecih nižja od 3 %, 
kar resno vpliva na celoten azilni sistem v 
prizadeti državi članici;

Or. en

Predlog spremembe 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides)

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 1a - odstavek 1 - točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) če se v šestih mesecih nenadno vsaj za 
50 % v primerjavi s stanjem v prejšnjih 
šestih mesecih poveča število zavrnjenih 
prošenj za ponovni sprejem, ki jih država 
članica predloži tretji državi s seznama v 
Prilogi II, za njene državljane.

črtano

Or. en



PE478.421v01-00 18/27 AM\886293SL.doc

SL

Predlog spremembe 40
Tatjana Ždanoka

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 1a - odstavek 1 - točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) če se v šestih mesecih nenadno vsaj za 
50 % v primerjavi s stanjem v prejšnjih 
šestih mesecih poveča število zavrnjenih 
prošenj za ponovni sprejem, ki jih država 
članica predloži tretji državi s seznama v 
Prilogi II, za njene državljane.

(c) če se v enem letu nenadno in občutno,
vsaj za 100 % v primerjavi s stanjem v 
prejšnjem letu, poveča število zavrnjenih 
prošenj za ponovni sprejem, ki jih država 
članica predloži tretji državi s seznama v 
Prilogi II, za njene državljane.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba predlaganih meril.

Predlog spremembe 41
Tanja Fajon

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
KOM(2011)0290
Člen 1a - odstavek 1 - točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) če se v šestih mesecih nenadno vsaj za 
50 % v primerjavi s stanjem v prejšnjih 
šestih mesecih poveča število zavrnjenih 
prošenj za ponovni sprejem, ki jih država 
članica predloži tretji državi s seznama v 
Prilogi II, za njene državljane.

(c) če se v šestih mesecih nenadno in 
občutno v primerjavi s stanjem v istem 
obdobju preteklega leta poveča število 
zavrnjenih prošenj za ponovni sprejem, ki 
jih država članica predloži tretji državi s 
seznama v Prilogi II, za njene državljane, 
kar resno zaostri stanje migracij v 
prizadetih državah članicah.

Or. en
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Predlog spremembe 42
Tatjana Ždanoka

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 1a- odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Država članica, ki se sooči s katerimi 
koli izrednimi razmerami, opisanimi v 
odstavku 1, lahko obvesti Komisijo. To 
obvestilo mora biti ustrezno utemeljeno in 
mora vključevati ustrezne informacije in 
statistične podatke ter natančno 
obrazložitev predhodnih ukrepov, ki jih je 
zadevna država članica sprejela, da bi 
položaj izboljšala.

2. Država članica, ki se sooči s katerimi 
koli izrednimi razmerami, opisanimi v 
odstavku 1, lahko obvesti Komisijo. To 
obvestilo mora biti ustrezno utemeljeno in 
mora vključevati ustrezne informacije in 
statistične podatke ter natančno 
obrazložitev predhodnih ukrepov, ki jih je 
zadevna država članica sprejela, da bi 
položaj izboljšala. Komisija obvesti 
Evropski parlament in Svet, takoj ko 
prejme takšno obvestilo zadevne države 
članice.

Or. en

Obrazložitev

Parlament in Svet bi morala biti ustrezno obveščena o dogajanju v vseh fazah.

Predlog spremembe 43
Tatjana Ždanoka

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 1a- odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija obvestilo prouči in pri tem 
upošteva število držav članic, na katere 
vplivajo katere koli od razmer, opisanih v 
odstavku 1, in splošni vpliv zaostritve 
stanja migracij v Uniji, kot je možno o tem 

3. Komisija obvestilo prouči in pri tem 
upošteva obseg povečanja, število držav 
članic, na katere vplivajo katere koli od 
razmer, opisane v odstavku 1, bistvene 
dejavnike, ki vplivajo na posebne 
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sklepati iz podatkov, ki jih je predložila 
država članica, ter iz poročil agencije 
Frontex in Evropskega azilnega 
podpornega urada, in lahko v treh mesecih 
od prejema obvestila sprejme izvedbeni 
sklep o prekinitvi oprostitve vizumske 
obveznosti za državljane zadevne tretje 
države za šest mesecev. Izvedbeni sklep se 
sprejme v skladu s postopkom iz člena 
4a(2). V izvedbenem sklepu se določi 
datum, s katerim začne veljati prekinitev 
oprostitve vizumske obveznosti.

okoliščine držav članic, ki so posredovale 
obvestilo, in splošni vpliv zaostritve stanja 
migracij v Uniji, kot je možno o tem 
sklepati iz podatkov, ki jih je predložila 
država članica, ter iz poročil agencije 
Frontex in Evropskega azilnega 
podpornega urada. Komisija lahko po tej 
proučitvi in po tem, ko je poročala 
Evropskemu parlamentu in Svetu, v treh 
mesecih od obvestila sprejme izvedbeni 
sklep o prekinitvi oprostitve vizumske 
obveznosti za državljane zadevne tretje 
države za šest mesecev. Izvedbeni sklep se 
sprejme v skladu s postopkom iz člena 
4a(2). V izvedbenem sklepu se določi 
datum, s katerim začne veljati prekinitev 
oprostitve vizumske obveznosti.

Or. en

Obrazložitev

Parlament in Svet bi morala biti ustrezno obveščena o dogajanju v vseh fazah.

Predlog spremembe 44
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 1a- odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija obvestilo prouči in pri tem 
upošteva število držav članic, na katere 
vplivajo katere koli od razmer, opisanih v 
odstavku 1, in splošni vpliv zaostritve 
stanja migracij v Uniji, kot je možno o tem 
sklepati iz podatkov, ki jih je predložila 
država članica, ter iz poročil agencije 
Frontex in Evropskega azilnega 
podpornega urada, in lahko v treh 
mesecih od prejema obvestila sprejme 
izvedbeni sklep o prekinitvi oprostitve 
vizumske obveznosti za državljane 

3. Komisija nemudoma obvesti Evropski 
parlament in Svet o obvestilu, ki so ga 
prejele zadevne države članice, ter
obvestilo prouči in pri tem upošteva število 
držav članic, na katere vplivajo razmere, 
opisane v odstavku 1, in splošni vpliv 
zaostritve stanja v Uniji, kot je možno o 
tem sklepati iz podatkov, ki jih je 
predložila država članica, ter iz poročil 
Europola in Eurojusta, ustreznih organov 
Sveta Evrope in organizacije OVSE ter ob 
posvetovanju z nevladnimi organizacijami 
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zadevne tretje države za šest mesecev. 
Izvedbeni sklep se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 4a(2). V izvedbenem 
sklepu se določi datum, s katerim začne 
veljati prekinitev oprostitve vizumske 
obveznosti.

s področja človekovih pravic in/ali 
migracij, in v treh mesecih od prejema 
obvestila posreduje rezultate pregleda 
Evropskemu parlamentu in Svetu, nato pa 
Komisija lahko sprejme izvedbeni sklep o 
prekinitvi oprostitve vizumske obveznosti 
za državljane zadevne tretje države za šest 
mesecev. Izvedbeni sklep se sprejme v 
skladu s postopkom iz člena 4a(2). V 
izvedbenem sklepu se določi datum, s 
katerim začne veljati prekinitev oprostitve 
vizumske obveznosti.

Or. en

Predlog spremembe 45
Kinga Göncz

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 539/2001 
Člen 1a- odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija obvestilo prouči in pri tem 
upošteva število držav članic, na katere 
vplivajo katere koli od razmer, opisanih v 
odstavku 1, in splošni vpliv zaostritve 
stanja migracij v Uniji, kot je možno o tem 
sklepati iz podatkov, ki jih je predložila 
država članica, ter iz poročil agencije 
Frontex in Evropskega azilnega 
podpornega urada, in lahko v treh mesecih 
od prejema obvestila sprejme izvedbeni 
sklep o prekinitvi oprostitve vizumske 
obveznosti za državljane zadevne tretje 
države za šest mesecev. Izvedbeni sklep se 
sprejme v skladu s postopkom iz člena 
4a(2). V izvedbenem sklepu se določi 
datum, s katerim začne veljati prekinitev 
oprostitve vizumske obveznosti.

3. Komisija obvestilo prouči in pri tem 
upošteva število držav članic, na katere 
vplivajo katere koli od razmer, opisane v 
odstavku 1, in splošni vpliv zaostritve 
stanja migracij v Uniji, kot je možno o tem 
sklepati iz podatkov, ki jih je predložila 
država članica, ter iz poročil agencije 
Frontex in Evropskega azilnega 
podpornega urada, pa tudi ustrezne 
nadomestne rešitve, ki niso prekinitev; v 
treh mesecih od prejema obvestila lahko 
Komisija sprejme izvedbeni sklep o 
prekinitvi oprostitve vizumske obveznosti 
za državljane zadevne tretje države za šest 
mesecev. Izvedbeni sklep se sprejme v 
skladu s postopkom iz člena 4a(2). V 
izvedbenem sklepu se določi datum, s 
katerim začne veljati prekinitev oprostitve 
vizumske obveznosti.

Or. en
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Predlog spremembe 46
Tanja Fajon

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 1a- odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija obvestilo prouči in pri tem 
upošteva število držav članic, na katere 
vplivajo katere koli od razmer, opisanih v 
odstavku 1, in splošni vpliv zaostritve 
stanja migracij v Uniji, kot je možno o tem 
sklepati iz podatkov, ki jih je predložila 
država članica, ter iz poročil agencije 
Frontex in Evropskega azilnega 
podpornega urada, in lahko v treh mesecih 
od prejema obvestila sprejme izvedbeni 
sklep o prekinitvi oprostitve vizumske 
obveznosti za državljane zadevne tretje 
države za šest mesecev. Izvedbeni sklep se 
sprejme v skladu s postopkom iz člena 
4a(2). V izvedbenem sklepu se določi 
datum, s katerim začne veljati prekinitev 
oprostitve vizumske obveznosti.

3. Komisija nemudoma obvesti Evropski 
parlament in Svet o obvestilu, ki so ga 
prejele zadevne države članice, obvestilo 
prouči in pri tem upošteva število držav 
članic, na katere vplivajo katere koli od 
razmer, opisane v odstavku 1, in splošni 
vpliv zaostritve stanja migracij v Uniji, kot 
je možno o tem sklepati iz podatkov, ki jih 
je predložila država članica, ter iz poročil 
agencije Frontex in Evropskega azilnega 
podpornega urada, in v treh mesecih od 
prejema obvestila posreduje rezultate 
pregleda Evropskemu parlamentu in 
Svetu, ki imata največ mesec dni časa, da 
izrazita svoje stališče, nato pa Komisija 
lahko sprejme izvedbeni sklep o prekinitvi 
oprostitve vizumske obveznosti za 
državljane zadevne tretje države za šest 
mesecev. Izvedbeni sklep se sprejme v 
skladu s postopkom iz člena 4a(2). V 
izvedbenem sklepu se določi datum, s 
katerim začne veljati prekinitev oprostitve 
vizumske obveznosti.

Or. en

Predlog spremembe 47
Kinga Göncz

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 539/2001 
Člen 1a - odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija upošteva poseben položaj 
zadevne tretje države, vpliv tovrstne 
prekinitve na državo samo in na odnose 
Unije s to tretjo državo ter tesno sodeluje s 
to tretjo državo, da bi se našle nadomestne 
dolgoročne rešitve.

Or. en

Predlog spremembe 48
Tatjana Ždanoka

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 1a- odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če je Komisija predlagala spremembo te 
uredbe, da bi tretjo državo prestavila v 
Prilogo I v skladu z odstavkom 4, lahko 
veljavnost izvedbenega sklepa, sprejetega v 
skladu z odstavkom 3, podaljša za največ 
devet mesecev. Sklep o podaljšanju 
veljavnosti izvedbenega sklepa se sprejme 
v skladu s postopki iz člena 4a(2).“;

5. Če je Komisija predlagala spremembo te 
uredbe, da bi tretjo državo prestavila v 
Prilogo I v skladu z odstavkom 4, lahko 
veljavnost izvedbenega sklepa, sprejetega v 
skladu z odstavkom 3, podaljša za največ 
šest mesecev. Sklep o podaljšanju 
veljavnosti izvedbenega sklepa se sprejme 
v skladu s postopki iz člena 4a(2).“;

Or. en

Obrazložitev

Veljavnost izvedbenega sklepa bi bilo treba časovno bolj omejiti.

Predlog spremembe 49
Manfred Weber

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka a
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 4 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) imetnike diplomatskih, 
službenih/uradnih ali posebnih potnih 
listov;

(a) imetnike diplomatskih, 
službenih/uradnih ali posebnih potnih 
listov; če je za državljane zadevne tretje 
države potrebno predhodno posvetovanje 
v skladu s členom 22 Vizumskega 
zakonika, Svet s kvalificirano večino 
odloči o oprostitvi vizumske obveznosti na 
pobudo države članice, ki vloži takšno 
prošnjo;

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 50
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 4 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) letalsko in spremno osebje na poletih, 
ki so namenjeni pomoči ali reševanju, ter 
druge reševalce ob nesrečah ali nezgodah;

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti še naprej možnost, da to skupino ljudi oprostijo vizumske 
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obveznosti.

Predlog spremembe 51
Manfred Weber

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka a
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 4 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) civilno letalsko in ladijsko osebje;

Or. de

Predlog spremembe 52
Tatjana Ždanoka

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka b
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 4 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 2 se doda naslednja točka 
(d):

črtano

„(d) begunce s priznanim statusom in 
osebe brez državljanstva ter druge osebe, 
ki nimajo državljanstva nobene države in 
ki prebivajo v Združenem kraljestvu ali na 
Irskem ter so imetniki potnih listin, ki sta 
jih izdali ti državi članici.“;

Or. en

Obrazložitev

Begunci s priznanim statusom ter osebe brez državljanstva in druge osebe, ki nimajo 
državljanstva nobene države in ki prebivajo v Združenem kraljestvu ali na Irskem ter so 
imetniki potnih listin, ki sta jih izdala Združeno kraljestvo ali Irska, bi morali biti oproščeni 
vizumske obveznosti.
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Predlog spremembe 53
Tatjana Ždanoka

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka c
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica lahko za turške državljane, 
ki med svojim bivanjem opravljajo 
storitve, predvidi izjeme glede vizumske 
obveznosti iz člena 1(1), kolikor jo k temu 
obvezuje izvajanje člena 41(1) Dodatnega 
protokola k Pridružitvenemu sporazumu 
med Turčijo in ES.

Država članica za turške državljane, ki med 
svojim bivanjem opravljajo storitve, 
predvidi izjeme glede vizumske obveznosti 
iz člena 1(1), kolikor jo k temu obvezuje 
izvajanje člena 41(1) Dodatnega protokola 
k Pridružitvenemu sporazumu med Turčijo 
in ES.

Or. en

Obrazložitev

Spoštovanje sodb Sodišča Evropske unije je obveznost držav članic.

Predlog spremembe 54
Emine Bozkurt

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka c
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 4 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica lahko za turške državljane, 
ki med svojim bivanjem opravljajo 
storitve, predvidi izjeme glede vizumske 
obveznosti iz člena 1(1), kolikor jo k temu 
obvezuje izvajanje člena 41(1) Dodatnega 
protokola k Pridružitvenemu sporazumu 
med Turčijo in ES.

Država članica v skladu z odločitvami 
Sodišča Evropske unije predvidi izjeme 
glede vizumske obveznosti iz člena 1(1), 
kolikor jo k temu obvezuje izvajanje 
člena 41(1) Dodatnega protokola k 
Pridružitvenemu sporazumu med Turčijo 
in ES.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe upošteva pretekle in prihodnje sodbe Sodišča Evropske unije.


