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Poprawka 55
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady 

(WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać 

wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są 

zwolnieni z tego wymogu

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 
2 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą1,

                                               
1 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia ...
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a także mając na uwadze, co następuje:

▌

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

(3b) Po otrzymaniu powiadomienia od państwa członkowskiego o tym, że państwo 
trzecie wymienione w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 539/2011 
postanowiło wprowadzić obowiązek wizowy wobec obywateli tego państwa 
członkowskiego, wszystkie państwa członkowskie powinny wspólnie zareagować, a 
tym samym zapewnić odpowiedź Unii na sytuację, która wpływa na Unię jako 
całość i polega na niejednolitym traktowaniu jej obywateli.

(3c) W niniejszym rozporządzeniu należy stworzyć mechanizm, który pozwoli 
tymczasowo zawiesić zwolnienie z obowiązku wizowego obywateli państwa 
trzeciego wymienionego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 539/2001 w 
sytuacji nadzwyczajnej, w której trzeba pilnie zareagować w celu zaradzenia 
trudnościom jednego państwa członkowskiego lub większej ich liczby, z 
uwzględnieniem ogólnego wpływu tej sytuacji nadzwyczajnej na całą Unię.

(3d) Znaczny i nagły wzrost oznacza przekroczenie progu 50 procent. Wzrost ten może 
być jednak niższy, jeżeli Komisja uzna to za zasadne w konkretnym przypadku 
zgłoszonym przez państwo członkowskie w obliczu presji.

(3e) Niski odsetek uznawalności oznacza odsetek uznawalności wniosków azylowych 
wynoszący poniżej 3 procent. Wskaźnik ten może być jednak wyższy, jeżeli Komisja 
uzna to za zasadne w konkretnym przypadku zgłoszonym przez państwo 
członkowskie w obliczu presji.

(3f) Należy zapobiegać i przeciwdziałać wszelkim nadużyciom, które mogą wyniknąć z 
udzielenia zgody na bezwizowy przyjazd na krótki okres obywatelom konkretnego 
państwa trzeciego stanowiącym zagrożenie dla porządku publicznego lub 
bezpieczeństwa wewnętrznego państw członkowskich.

(3g) Aby zapewnić przejrzysty i skuteczny mechanizm zawieszenia obowiązku wizowego 
wobec obywateli państwa trzeciego wymienionego w załączniku II do 
rozporządzenia (WE) nr 539/2001 lub zwolnienia ich z obowiązku wizowego – czy 
to na zasadzie wzajemności, czy też w przypadku wystąpienia sytuacji 
nadzwyczajnej – należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) w celu zmiany załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 539/2001 w 
odniesieniu do kraju trzeciego, wobec którego tymczasowo przywrócono obowiązek 
wizowy. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosowanych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. W wyjątkowych przypadkach związanych z sytuacją 
nadzwyczajną, w której trzeba pilnie zareagować w celu zaradzenia trudnościom 
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jednego państwa członkowskiego lub większej ich liczby, Komisja jest uprawniona 
do przyjęcia w trybie pilnym aktów delegowanych w celu zmiany załącznika II do 
rozporządzenia (WE) nr 539/2001 w odniesieniu do kraju trzeciego, wobec którego 
tymczasowo przywrócono obowiązek wizowy.

▌
(6) Ponieważ przepisy wizowe mające zastosowanie do uchodźców i bezpaństwowców, 

wprowadzone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 539/2001, nie mają zastosowania do tych 
osób w trakcie ich pobytu na terytorium Zjednoczonego Królestwa lub Irlandii, 
należy wyjaśnić kwestię obowiązku wizowego odnoszącego się do niektórych 
uchodźców i bezpaństwowców przebywających w Zjednoczonym Królestwie lub 
w Irlandii. Niniejsze rozporządzenie powinno pozostawiać państwom członkowskim 
swobodę podejmowania decyzji o o nałożeniu obowiązku wizowego na tę kategorię 
osób lub o zwolnieniu ich z obowiązku wizowego zgodnie z międzynarodowymi 
zobowiązaniami tych państw. O decyzjach tych należy powiadomić Komisję.

▌

(8) Niniejsze rozporządzenie powinno stanowić podstawę prawną do stosowania 
obowiązku wizowego lub zwolnienia z obowiązku wizowego posiadaczy 
dokumentów podróży wydanych przez niektóre podmioty prawa międzynarodowego, 
które nie są międzynarodowymi organizacjami międzyrządowymi.

(8a) Rozporządzenie (WE) nr 539/2001 pozostaje bez uszczerbku dla stosowania umów 
międzynarodowych zawartych przez Wspólnotę Europejską przed jego wejściem w 
życie tego rozporządzenia, które powodują konieczność odstępstwa od wspólnych 
przepisów wizowych przy jednoczesnym uwzględnieniu orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(9) Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie dorobku Schengen, zgodnie 
z Protokołem włączającym dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, 
określonego w załączniku A do decyzji Rady 1999/435/WE1 z dnia 20 maja 1999 r. 
dotyczącej definicji dorobku Schengen do celów określenia, zgodnie ze stosownymi 
postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu o Unii 
Europejskiej, podstawy prawnej dla każdego z przepisów i dla każdej z decyzji 
składających się na dorobek Schengen.

(10) W odniesieniu do Islandii i Norwegii, niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie 
przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii 
Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia 
tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku 
Schengen2, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji 
Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków 
stosowania tej umowy3.

(11) W odniesieniu do Szwajcarii, niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie 
przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, 

                                               
1 Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 1. 
2 Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.
3 Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31.
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Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia 
Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku 
Schengen1, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji 
Rady 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE2.

(12) W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie 
przepisów dorobku Schengen − w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, 
Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w 
sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, 
Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia 
Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku 
Schengen3 − wchodzących w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji 
▌1999/437/WE interpretowanym w związku z art. 3 decyzji Rady 2011/350/UE4▌.

(13) Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w 
którym Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy, zgodnie z decyzją Rady 
2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych 
przepisów dorobku Schengen5. Zjednoczone Królestwo nie bierze zatem udziału w 
przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związane ani nie ma ono do niego 
zastosowania.

(14) Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w 
którym Irlandia nie uczestniczy, zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 
lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych 
przepisów dorobku Schengen6. Irlandia nie bierze zatem udziału w przyjęciu 
niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani nie ma ono do niej 
zastosowania,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 539/2001 wprowadza się niniejszym następujące zmiany:

1. w art. 1 wprowadza się niniejszym następujące zmiany:
▌

aa) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli państwo trzecie wymienione w załączniku II wprowadza, 

ponownie wprowadza lub utrzymuje obowiązek wizowy wobec 
obywateli jednego państwa członkowskiego lub większej ich liczby, 
zastosowanie mają następujące przepisy:
a) W terminie (30) dni od wprowadzenia obowiązku wizowego w 

                                               
1 Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52.
2 Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1.
3 Dz.U. L 160 z 18.5.2011, s. 21.
4 Dz.U. L 160 z 18.5.2011, s. 19.
5 Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.
6 Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.
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życie przez państwo trzecie lub jeżeli obowiązek ten jest 
utrzymywany – w terminie (30) dni od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, dane państwo(-wa) członkowskie 
powiadamia(ją) o tym na piśmie Parlament Europejski, Radę i 
Komisję.

Powiadomienie to:
(i) zawiera datę wprowadzenia środka w życie oraz informacje o rodzaju 
odnośnych dokumentów podróży i wiz;
(ii) zawiera szczegółowy opis wstępnych środków, które dane państwo(-wa) 
członkowskie zastosowało(-ły) w celu zapewnienia ruchu bezwizowego 
z danym państwem trzecim, oraz wszelkie istotne informacje.
Informacja o tym powiadomieniu zostaje niezwłocznie opublikowana przez 
Komisję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria C wraz z 
informacją o dacie wprowadzenia obowiązku wizowego oraz o rodzaju 
odnośnych dokumentów podróży i wiz.

Jeżeli dane państwo trzecie postanowi znieść obowiązek wizowy, powiadomienia nie 
dokonuje się lub wycofuje się je.
b) Natychmiast po opublikowaniu powiadomienia Komisja – w porozumieniu 
z danym państwem członkowskim – podejmuje wobec władz danego państwa 
trzeciego kroki w celu przywrócenia lub wprowadzenia ruchu bezwizowego 
i niezwłocznie informuje o tych krokach Parlament Europejski i Radę.

c) Jeżeli w terminie (90) dni od dnia publikacji powiadomienia(-mień), mimo 
wszelkich kroków podjętych zgodnie z lit. b), zwłaszcza kroków politycznych, 
gospodarczych i handlowych, państwo trzecie nie zniesie obowiązku 
wizowego, dane państwo(-wa) członkowskie może (mogą) wystąpić do 
Komisji z wnioskiem, aby zaproponowała zawieszenie zwolnienia obywateli 
danego państwa trzeciego z obowiązku wizowego.  
Jeżeli państwo członkowskie wystąpi z takim wnioskiem, informuje o tym 
Parlament Europejski i Radę.

d) Komisja, rozważając dalsze kroki, uwzględnia efekty środków zastosowanych 
przez dane państwo członkowskie, kroki podjęte zgodnie z lit. b) w celu 
przywrócenia lub wprowadzenia ruchu bezwizowego oraz wpływ zawieszenia 
zwolnienia z obowiązku wizowego na stosunki zewnętrzne Unii i jej państw 
członkowskich z danym państwem trzecim.

e) Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji powiadomienia dane państwo 
trzecie nie zniesie obowiązku wizowego, Komisja, na wniosek państwa 
członkowskiego lub z własnej inicjatywy:

(i) może przyjąć, zgodnie z art. 4a i 4b, akt delegowany zmieniający załącznik II i 
zawieszający zwolnienie obywateli danego państwa trzeciego z obowiązku 
wizowego na okres (12) miesięcy; lub 

(ii) przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające 
sytuację i wyjaśniające, dlaczego nie proponuje zawieszenia zwolnienia z 
obowiązku wizowego. W sprawozdaniu tym uwzględnia się wszelkie stosowne 
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czynniki, takie jak efekty środków zastosowanych przez dane państwo 
członkowskie, kroki podjęte zgodnie z lit. b) w celu przywrócenia lub 
wprowadzenia ruchu bezwizowego oraz wpływ zawieszenia zwolnienia 
z obowiązku wizowego na stosunki zewnętrzne Unii i jej państw członkowskich 
z danym państwem trzecim.

f) Jeżeli w terminie 24 miesięcy od dnia publikacji powiadomienia dane 
państwo trzecie nie zniesie obowiązku wizowego, Komisja zgodnie z art. 4a i 
4b przyjmuje akt delegowany zmieniający załącznik II i zawieszający – na 
okres 12 miesięcy – zwolnienie obywateli danego państwa trzeciego z 
obowiązku wizowego.

g) Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia, gdy skuteczny stał się akt delegowany, o 
którym mowa w lit. e) pkt (i) lub lit. f), dane państwo trzecie nie zniesie 
obowiązku wizowego, Komisja może przedłożyć wniosek ustawodawczy – do 
przyjęcia w zwykłej procedurze ustawodawczej – w celu przeniesienia nazwy 
danego państwa trzeciego z załącznika II do załącznika I.

h) Procedury, o których mowa w lit. e), f) i g), nie wykluczają prawa Komisji do 
przedłożenia w dowolnym terminie wniosku w sprawie zmiany niniejszego 
rozporządzenia w celu przeniesienia nazwy danego państwa trzeciego z 
załącznika II do załącznika I.

i) Jeżeli dane państwo trzecie zniesie obowiązek wizowy, dane państwo(-wa) 
członkowskie natychmiast powiadamia(ją) o tym Parlament Europejski, Radę 
i Komisję. Powiadomienie zostaje opublikowane przez Komisję w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej seria C. Wszelkie akty delegowane przyjęte 
zgodnie z lit. e) pkt (i) lub lit. f) wygasają w terminie siedmiu dni od 
publikacji powiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli 
dane państwo trzecie wprowadziło obowiązek wizowy wobec obywateli dwóch 
państw członkowskich lub większej ich liczby, powyższy przepis ma 
zastosowanie dopiero po publikacji ostatniego powiadomienia.”

j) Komisja – zgodnie z art. 4b – przyjmuje w drodze aktów delegowanych 
odpowiednie zmiany załącznika II w celu uwzględnienia wygaśnięcia aktów 
delegowanych, o których mowa w lit. i).

▌

bb) skreśla się ust. 5.
2. dodaje się następujące artykuły:

„Artykuł 1a 
1. Na zasadzie odstępstwa od art. 1 ust. 2 w sytuacjach nadzwyczajnych, w 

ostateczności, tymczasowe zastosowanie do państwa trzeciego wymienionego 
w załączniku II ma art. 1 ust. 1, jeżeli zgodnie z niniejszym artykułem 
zapadnie taka decyzja.

2. Państwo członkowskie może powiadomić Komisję, jeżeli znajdzie się 
w obliczu przynajmniej jednej z poniższych okoliczności powodujących 
sytuację nadzwyczajną, z którą nie jest sobie w stanie poradzić samodzielnie:
a) znaczny i nagły ▌wzrost – w okresie sześciu miesięcy w porównaniu z 
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tym samym okresem w roku poprzednim – liczby obywateli państwa 
trzeciego wymienionego w załączniku II ▌przebywających bezprawnie
na terytorium państwa członkowskiego;

b) znaczny i nagły ▌wzrost powodujący wyraźną presję na system 
azylowy – w okresie sześciu miesięcy w porównaniu z tym samym 
okresem w roku poprzednim – liczby wniosków o azyl, które 
napływają od obywateli państwa trzeciego wymienionego w załączniku 
II i których odsetek uznawalności jest niski;

c) znaczny i nagły ▌wzrost – w okresie sześciu miesięcy w porównaniu z 
tym samym okresem w roku poprzednim – liczby odrzuconych 
wniosków o readmisję, które państwo członkowskie przedłożyło 
państwu trzeciemu wymienionemu w załączniku II i które dotyczyły 
obywateli tego państwa trzeciego.

Powiadomienie takie zawiera uzasadnienie, a także odpowiednie dane i 
statystyki oraz szczegółowy opis wstępnych środków podjętych przez to 
państwo członkowskie w celu zaradzenia powstałej sytuacji. Po otrzymaniu 
takiego powiadomienia od danego państwa członkowskiego Komisja 
natychmiast informuje o tym Parlament Europejski i Radę.

3. Komisja analizuje powiadomienie(-a) otrzymane od jednego państwa 
członkowskiego lub większej ich liczby zgodnie z ust. 2, uwzględniając:

a) liczbę państw członkowskich, w których zachodzi którakolwiek 
z okoliczności wskazanych w ust. 2;

b) fakt, czy wzrost odpowiada przepisom ust. 2 lit. a), b) lub c);
c) ogólny wpływ tych wzrostów na sytuację migracyjną w Unii w świetle 

danych otrzymanych od państw członkowskich ▌;
d) sprawozdania przygotowane przez FRONTEX, Europejski Urząd 

Wsparcia w dziedzinie Azylu lub Europol, jeżeli w przypadku, którego 
dotyczy powiadomienie, okoliczności tego wymagają;

e) w konsultacji z danym(i) państwem(-ami) członkowskim(-imi), ogólną 
kwestię porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Komisja informuje Parlament Europejski i Radę o wynikach swojej analizy.
3a. Komisja uwzględnia konsekwencje zawieszenia zwolnienia z obowiązku 

wizowego dla stosunków zewnętrznych Unii i jej państw członkowskich z 
danym państwem trzecim i w ścisłej współpracy z tym państwem trzecim stara 
się znaleźć alternatywne rozwiązania długoterminowe.

3b. Jeżeli Komisja, na podstawie analizy, o której mowa w ust. 3a, stwierdzi, że 
potrzebne jest działanie, przyjmuje zgodnie z art. 4a i 4b – w terminie trzech miesięcy 
od otrzymania powiadomienia – akt delegowany zmieniający załącznik II i 
zawieszający na okres (12) miesięcy zwolnienie z obowiązku wizowego dla obywateli 
danego państwa trzeciego. 
W przypadku decyzji zawieszającej zwolnienie z obowiązku wizowego dla obywateli 
danego państwa trzeciego, jeżeli jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, do 
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aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego artykułu ma 
zastosowanie procedura przewidziana w art. 4c.
4. Przed upływem okresu obowiązywania aktu delegowanego przyjętego zgodnie 
z ust. 3b Komisja – w porozumieniu z danym(i) państwem(-ami) członkowskim(i) –
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Sprawozdaniu temu 
może towarzyszyć wniosek zmieniający niniejsze rozporządzenie w celu przeniesienia 
nazwy danego państwa trzeciego do załącznika I.

Artykuł 1b
Najpóźniej w terminie czterech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające 
skuteczność mechanizmu wzajemności i mechanizmu zawieszającego, a w razie 
potrzeby przedkłada wniosek ustawodawczy zmieniający niniejsze rozporządzenie w 
celu zmiany mechanizmów, o których mowa w art. 1 i 1a. Parlament Europejski i 
Rada stanowią w sprawie tego wniosku zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą.”

4. w art. 4 wprowadza się niniejszym następujące zmiany:
a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Państwo członkowskie może przewidzieć odstępstwa od obowiązku 
wizowego przewidzianego w art. 1 ust. 1 lub od zwolnienia z 
obowiązku wizowego przewidzianego w art. 1 ust. 2 w stosunku do:
a) posiadaczy paszportów dyplomatycznych, paszportów 

służbowych/urzędowych lub paszportów specjalnych;

aa) członków cywilnych załóg statków powietrznych i morskich w 
trakcie wykonywania czynności służbowych;

ab) członków cywilnych załóg statków morskich w trakcie pobytu 
na lądzie, którzy posiadają dowód tożsamości marynarza 
wydany zgodnie z konwencjami Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (nr 108 z dnia 13 maja 1958 r. lub nr 185 z dnia 16 
czerwca 2003 r.) lub konwencją Międzynarodowej Organizacji 
Morskiej z dnia 9 kwietnia 1965 r. o ułatwieniu 
międzynarodowego obrotu morskiego (konwencją FAL);

ac) personelu i członków misji pomocowych lub ratunkowych 
w przypadku katastrofy lub wypadku;

b) cywilnych załóg statków żeglujących po międzynarodowych 
wodach śródlądowych;

c) posiadaczy dokumentów podróży wydawanych swoim 
urzędnikom przez ▌międzynarodowe organizacje 
międzyrządowe, których członkiem jest jedno państwo 
członkowskie lub większa ich liczba, lub przez inne struktury 
uznawane przez dane państwo członkowskie za podmioty 
prawa międzynarodowego.”;
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b) w ust. 2 dodaje się następującą literę ▌:
„d) bez uszczerbku dla wymogów wynikających z Europejskiego 

porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, podpisanego w 
Strasburgu w dniu 20 kwietnia 1959 r., osoby posiadające status 
uchodźcy i bezpaństwowcy oraz inne osoby nieposiadające 
obywatelstwa żadnego państwa, które przebywają w Zjednoczonym 
Królestwie lub Irlandii i są posiadaczami dokumentu podróży 
wydanego przez Zjednoczone Królestwo lub Irlandię i uznawanego 
przez dane państwo członkowskie.”

▌

5. dodaje się następujące artykuły:

„Artykuł 4a
1. Akty delegowane, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. e) pkt (i), art. 1 ust. 4 lit. f) i art. 

1a ust. 3b, zmieniają załącznik II, wprowadzając w odniesieniu do danego państwa 
trzeciego informację na temat rozpoczęcia i zakończenia zawieszenia zwolnienia z 
obowiązku wizowego dla obywateli tego państwa trzeciego.

2. Akty delegowane, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. e) pkt (i), art. 1 ust. 4 lit. f) i art. 
1a ust. 3b, określają datę, od której zawieszenie zwolnienia z obowiązku wizowego 
ma stać się skuteczne, uwzględniając zasoby dostępne w konsulatach państw 
członkowskich. Data ta przypada między szóstym a dziewiątym miesiącem od 
przekazania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie aktu delegowanego zgodnie z 
art. 4b ust. 4.

3. W drodze odstępstwa od postanowień ust. 2 akt delegowany, o którym mowa w art. 
1a ust. 3b akapit drugi, ma zastosowanie od dnia jego wejścia w życie, zgodnie z art. 
4c.

4. Komisja może przedłużyć okres obowiązywania aktów delegowanych, o których 
mowa w art. 1 ust. 4 lit. e) pkt (i), art. 1 ust. 4 lit. f) i art. 1a ust. 3b, na okres 
maksymalnie 12 miesięcy. Jeżeli Komisja zaproponuje zmianę niniejszego 
rozporządzenia w celu przeniesienia nazwy danego państwa trzeciego do załącznika 
I zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. g), art. 1 ust. 4 lit. h) lub art. 1a ust. 4, przedłuża ona 
okres obowiązywania obowiązującego aktu delegowanego na okres maksymalnie 12 
miesięcy. Decyzja o przedłużeniu okresu obowiązywania aktu delegowanego 
przyjmowana jest zgodnie z art. 4b i zmienia załącznik II zgodnie z ust. 1.
Artykuł 4b
1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega 

warunkom określonym w niniejszym artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 1 ust. 

4 lit. e) pkt (i), art. 1 ust. 4 lit. f), art. 1 ust. 4 lit. j) i art. 1a ust. 3b, powierza 
się Komisji na okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego 
pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada 
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sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed 
końcem każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. e) pkt (i), art. 1 ust. 
4 lit. f) i art. 1a ust. 3b, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się 
skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie 
wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów 
delegowanych.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 1 ust. 4 lit. e) pkt (i), art. 1 ust. 4 
lit. f) i art. 1a ust. 3b wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament 
Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie (dwóch) miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub kiedy przed 
upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 
dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 4c
1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą w życie 

niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw 
zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2. Parlament Europejski albo Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 4b ust. 5. W takim 
przypadku Komisja uchyla akt niezwłocznie po doręczeniu przez Parlament 
Europejski lub Radę decyzji o sprzeciwie.
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach 
członkowskich zgodnie z Traktatami.
Sporządzono w…,

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

Or. en


