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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít 
při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní 
příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
(KOM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2011)0290),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0135/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
a na stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A7–0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Toto nařízení stanoví vízovou 
ochrannou doložku, která v případě 
mimořádné situace, kdy je naléhavě nutné 
reagovat na obtíže, jimž jeden nebo více 
členských států čelí, umožní rychle 
dočasně pozastavit zrušení vízové 
povinnosti pro třetí zemi uvedenou 
v pozitivním seznamu; ochranná doložka

(1) Toto nařízení stanoví mechanismus, 
který v případě mimořádné situace, kdy je 
naléhavě nutné reagovat na obtíže, jimž 
jeden nebo více členských států čelí, 
umožní rychle a dočasně pozastavit zrušení 
vízové povinnosti pro třetí zemi uvedenou 
v příloze II nařízení (ES) č. 539/2001; 
tento mechanismus zohlední celkový 
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zohlední celkový dopad mimořádné situace 
na Evropskou unii jako celek.

dopad mimořádné situace na Evropskou 
unii jako celek.

Or. es

Odůvodnění

Název, kterým byl mechanismus označen, by mohl vést k nedorozumění, jehož je lépe se 
vyvarovat. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Odůvodnění

Název, kterým byl mechanismus označen, by mohl vést k nedorozumění, jehož je lépe se 
vyvarovat.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Evropský parlament jakožto orgán 
zastupující evropské občany musí být zván 
na schůze výboru pověřeného 
přezkoumáním žádosti o pozastavení.
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Or. es

Odůvodnění

Je nezbytné, aby se Evropský parlament, který je jediným orgánem Společenství, jehož 
členové jsou voleni přímo evropskými občany, mohl účastnit celého postupu jednání ve 
výboru jako host.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Odůvodnění

Jedná se o pouhou technickou opravu, která zpřesňuje, který soud je příslušný pro urovnávání 
sporů v této oblasti.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Je nezbytné připomenout obsah 
prohlášení Evropského parlamentu 
z 8. března 2011 o obnovení vzájemnosti 
v oblasti vízového režimu, v němž vyzval 
Evropskou komisi, aby stanovila „nový 
mechanismus, který bude pro všechny 
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členské státy zarukou plnohodnotného 
mechanismu vzájemnosti v oblasti víz a 
který současně zajistí, aby všechny 
členské země okamžitě obnovily vízovou 
povinnost pro občany země mimo EU, 
která tento mechanismus poruší“.

Or. es

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo souladu s prohlášením Evropského parlamentu z března 2011, je nezbytné 
poukázat přímo na výzvu uvedenou ve jmenovaném prohlášení.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Mechanismus vzájemnosti by se měl 
použít v případě, kdy některá třetí země 
uvedená v příloze II nařízení (ES) 
č. 539/2001 zavede, opětovně zavede nebo 
zachová vízovou povinnost pro státní 
příslušníky některého členského státu. 

Or. es

Odůvodnění

Mechanismus vzájemnosti musí obsáhnout všechny případy, kdy může dojít k jeho nedodržení.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S ohledem na určité závazky členských 
států, které vyplývají z mezinárodních 
dohod uzavřených Společenstvím předtím, 
než nařízení (ES) č. 539/2001 vstoupilo 
v platnost, podle nichž je nutné odchýlit se 
od společných vízových pravidel, toto 

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

vízových pravidel, se vychází z jurisdikce 
Soudního dvora Evropské unie.

Or. es

Odůvodnění

Aby se nestalo, že na základě budoucích rozhodnutí Soudního dvora bude třeba provést 
v tomto nařízení další změny, je nezbytné držet se předem jurisdikce Soudního dvora, ať už 
v konkrétním případě jmenované třetí země nebo v jakémkoli jiném podobném případě, jenž 
by mohl být předmětem šetření uvedeného soudu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Toto nařízení poskytuje právní základ 
pro vízovou povinnost držitelů propustek, 
diplomatických nebo služebních pasů
vydaných určitými subjekty podléhajícími 
mezinárodnímu právu, které nejsou 
mezinárodními mezivládními 
organizacemi, či osvobození těchto držitelů 
od této povinnosti.

(8) Toto nařízení poskytuje právní základ 
pro vízovou povinnost držitelů cestovních 
dokladů vydaných určitými subjekty 
podléhajícími mezinárodnímu právu, které 
nejsou mezinárodními mezivládními 
organizacemi, či osvobození těchto držitelů 
od této povinnosti.

Or. es

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je uvést návrh nařízení do souladu s legislativními nástroji, jež 
byly v poslední době přijaty a zabránit opomenutí dalších dokladů.

Pozměňovací návrh 9

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

− „členové civilní vzdušné posádky; − „členové civilní vzdušné posádky
v případech, kdy vykonávají své 
povinnosti;  

Or. es

Odůvodnění

Toto upřesnění je důležité proto, aby se předešlo případům zneužívání osvobození od vízové 
povinnosti.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:

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

c) „do 90 dnů po zveřejnění uvedeného 
oznámení a po konzultaci s dotyčným 
členským státem podá Komise zprávu 
Evropskému parlamentu Radě. Ke zprávě 
může být připojen návrh stanovující 
dočasné obnovení vízové povinnosti pro 
státní příslušníky dané třetí země. Komise 
může tento návrh předložit také po 
projednání své zprávy v Evropském 
parlamentu a Radě. Evropský parlament a 
Rada o takovém návrhu rozhodují řádným 
legislativním postupem.

c) „jestliže do 90 dnů po zveřejnění 
oznámení třetí země vízovou povinnost 
nezruší, navrhne Komise po konzultaci 
s dotyčným členským státem obnovení 
vízové povinnosti pro státní příslušníky 
dané třetí země na období 12 měsíců.  Toto 
období se prodlouží o dalších 12 měsíců 
v případě, že Komise po uplynutí prvního 
období neuplatní své právo předložit 
návrh na změnu stávajícího nařízení 
za účelem převedení dotyčné třetí země 
do přílohy 1. Evropský parlament a Rada o 
takovém návrhu rozhodují řádným 
legislativním postupem;

d) pokud to Komise pokládá za nutné, 
může předložit návrh na obnovení 
vízové povinnosti na dobu 12 měsíců pro 
státní příslušníky třetí země uvedené 
v písmenu c) bez předcházející zprávy. 
U tohoto návrhu se použije postup 
stanovený v písmenu c). Dotyčný členský 
stát může uvést, zda si přeje, aby Komise 
upustila od dočasného obnovení takové 
vízové povinnosti bez předcházející 
zprávy;
e) postupem podle písmen c) a d) není 
dotčeno právo Komise předložit návrh 
změny tohoto nařízení za účelem 
převedení dotyčné třetí země do přílohy 
I.  Pokud se rozhodlo o dočasném 
opatření podle písmen c) a d), předloží 
Komise návrh změny tohoto nařízení 
nejpozději devět měsíců po vstupu 
dočasného opatření v platnost. Takový 
návrh bude také obsahovat ustanovení o 
zrušení dočasných opatření, která byla 
případně zavedena v souladu s postupy 
uvedenými v písmenech c) a d). Komise 
bude mezitím pokračovat ve svém úsilí 
přimět orgány dané třetí země, aby 
znovu zavedly bezvízový styk pro státní 
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příslušníky dotyčného členského státu;
f) jestliže daná třetí země zruší vízovou 
povinnost, členský stát to neprodleně 
oznámí Radě a Komisi.  Oznámení bude 
zveřejněno v Úředním věstníku
Evropské unie řady C. Platnost 
jakéhokoli dočasného opatření 
zavedeného podle písmene d) bude 
ukončena sedm dní po zveřejnění 
oznámení v Úředním věstníku.  Pokud 
daná třetí země zavedla vízovou 
povinnost pro státní příslušníky dvou 
nebo více členských států, bude platnost 
dočasných opatření ukončena až po 
zveřejnění posledního oznámení.

Or. es

Odůvodnění

Je nezbytné stanovit účinnější mechanismus, který Evropské unii umožní reagovat – pokud ne 
automaticky, tak rychle –, v případech, kdy některá třetí země nedodrží zásadu vzájemnosti. 

Lhůta, již má třetí země k přehodnocení svého rozhodnutí, je stanovena na 90 dní od jeho 
zveřejnění a je prodloužena o lhůtu stanovenou pro zavedení (spolurozhodování) obnovené 
vízové povinnosti. Tato lhůta je dočasná, lze ji však prodloužit v případě, kdy třetí země 
požadavek vízové povinnosti nezruší nebo kdy Komise neuplatní své právo na změnu příloh k 
nařízení, jež není tímto pozměňovacím návrhem dotčeno.

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Článek 1a – Ochranná doložka „Článek 1a
1. Odstavce 2 až 5 tohoto článku se použijí 
v případě, kdy je jeden nebo více 
členských států vystaveno stavu nouze, 
jenž se vyznačuje některým z následujících 
znaků:

1. Odstavce 2 až 5 tohoto článku se použijí 
v případě, kdy je jeden nebo více 
členských států vystaveno stavu nouze, 
jenž se vyznačuje některým z následujících 
znaků:

a) ve srovnání s předchozím šestiměsíčním
obdobím dojde během určitého 

a) ve srovnání s předchozím jednoletým
obdobím dojde během určitého 
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šestiměsíčního období k náhlému, alespoň 
50% nárůstu počtu státních příslušníků třetí
země uvedené v příloze II, o nichž se zjistí, 
že na území členského státu pobývají 
nezákonně;

šestiměsíčního období k náhlému 
a podstatnému, alespoň 60% nárůstu počtu 
státních příslušníků třetí země uvedené 
v příloze II, o nichž se zjistí, že na území 
členského státu pobývají neoprávněně; 

b) ve srovnání s předchozím šestiměsíčním 
obdobím dojde během určitého 
šestiměsíčního období k náhlému, alespoň 
50% nárůstu počtu žádostí o azyl od 
státních příslušníků třetí země uvedené 
v příloze II, u nichž byla míra uznávání 
žádostí o azyl během předchozího 
šestiměsíčního období nižší než 3 %; 

b) ve srovnání s předchozím šestiměsíčním 
obdobím dojde během určitého 
šestiměsíčního období k náhlému 
a podstatnému, alespoň 60% nárůstu počtu 
žádostí o azyl od státních příslušníků třetí 
země uvedené v příloze II, u nichž byla 
míra uznávání žádostí o azyl během 
předchozího jednoletého období nižší než 
3 %;

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

c) ve srovnání s předchozím
jednoletým obdobím dojde během určitého 
šestiměsíčního období k náhlému 
a podstatnému, alespoň 60% nárůstu počtu 
žádostí o zpětné převzetí předložených 
členskými státy třetí zemi uvedené 
v příloze II v souvislosti s jejími státními 
příslušníky.

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

2. Členský stát, který se nachází 
v některém ze stavů nouze popsaných 
v odstavci 1, to může oznámit Komisi. 
Takové oznámení je řádné zdůvodněné 
a obsahuje všechny příslušné údaje 
a statistiky, jakož i podrobné vysvětlení 
předběžných opatření, která daný členský 
stát přijal k nápravě situace. Poté, co 
Komise obdrží oznámení členského státu, 
neprodleně o tom informuje Parlament.

3. Komise prověří oznámení s ohledem na 
počet členských států vystavených některé 
ze situací popsaných v odstavci 1 a
celkový dopad nárůstů na stav migrace 
v Evropské unii vyplývajících z údajů 
poskytnutých členskými státy a ze zpráv 
vypracovaných agenturou FRONTEX 
a/nebo Evropským podpůrným úřadem pro 
otázky azylu. Komise může do tří měsíců 
po obdržení oznámení přijmout prováděcí 
rozhodnutí o tom, že státním příslušníkům 
dané třetí země na dobu šesti měsíců 
pozastaví zrušení vízové povinnosti. 
Prováděcí rozhodnutí se přijme postupem 

3. Komise prověří oznámení s ohledem na:
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podle čl. 4a odst. 2. Prováděcí rozhodnutí 
stanoví datum, ke kterému pozastavení 
zrušení vízové povinnosti vstupuje 
v platnost.

– případy, kdy procentuální nárůst 
odpovídá skutečnostem uvedeným 
v odst. 1 písmenech a), b) a c);
– skutečnost, zda s ohledem na zvláštní 
okolnosti oznamujícího členského státu je 
uvedený nárůst podstatný či nikoli;
– počet členských států vystavených 
některé ze situací popsaných v odstavci 1;

– celkový dopad nárůstů na stav migrace 
v Evropské unii vyplývající z údajů 
poskytnutých členskými státy;
– zprávy vypracované agenturou 
FRONTEX,Evropským podpůrným 
úřadem pro otázky azylu nebo Europolem, 
jestliže to vyžadují okolnosti konkrétního 
oznámeného případu;
3a. Po vyhodnocení uvedených hledisek 
může Komise do tří měsíců po obdržení 
oznámení rozhodnout, že státním
příslušníkům dané třetí země pozastaví 
zrušení vízové povinnosti na dobu šesti 
měsíců. Prováděcí rozhodnutí se přijme 
postupem podle čl. 4a odst. 2. Prováděcí 
rozhodnutí stanoví datum, ke kterému 
pozastavení zrušení vízové povinnosti 
vstupuje v platnost.

4. Před koncem období platnosti 
uvedeného prováděcího rozhodnutí 
přijatého podle odstavce 3 Komise ve 
spolupráci s dotčeným členským státem 
(členskými státy) předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě. Ke zprávě 
může být připojen návrh měnící toto 
nařízení s cílem převést příslušnou třetí 
zemi do přílohy I.

4. Před koncem období platnosti 
uvedeného prováděcího rozhodnutí 
přijatého podle odstavce 3a Komise ve 
spolupráci s dotčeným členským státem 
(členskými státy) předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě. Ke zprávě 
může být připojen návrh měnící toto 
nařízení s cílem převést příslušnou třetí 
zemi do přílohy I.

5. Jakmile Komise navrhla změnu tohoto 
nařízení s cílem převést podle odstavce 4 
třetí zemi do přílohy I, může prodloužit 
platnost prováděcího rozhodnutí přijatého 
podle odstavce 3 maximálně o devět 

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

měsíců. Rozhodnutí o prodloužení platnosti 
prováděcího rozhodnutí se přijímá 
v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 4a odst. 2.“

Or. es

Odůvodnění

Název mechanismu je zavádějící, a proto je vhodnější jej vypustit. Musí být jasné, že 
procentuální nárůst nevede automaticky k pozastavení zrušení vízové povinnosti, ale k 
zahájení postupu hodnocení, který umožní rozhodnout o tom, zda bude zrušení vízové 
povinnosti pozastaveno, nebo nikoli. Číselné údaje by se měly porovnávat s delším obdobím. 
Veškerá oznámení členského státu musí být předána Parlamentu. Pokud se evropská agentura 
domnívá, že by mohla být ohrožena bezpečnost dotčeného státu nebo Unie, přihlíží se během 
postupu hodnocení mimo jiné ke zprávám Europolu.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Článek 4 se mění takto: 4. Článek 4 se mění takto:
(a) Bod 1 se nahrazuje tímto: (a) Bod 1 se nahrazuje tímto:

„1. Členský stát může stanovit výjimky 
z vízové povinnosti stanovené v čl. 1 odst. 
1 nebo z osvobození od vízové povinnosti 
stanoveného v čl. 1 odst. 2, pokud jde o

„1. Členský stát může stanovit výjimky 
z vízové povinnosti stanovené v čl. 1 odst. 
1 nebo z osvobození od vízové povinnosti 
stanoveného v čl. 1 odst. 2, pokud jde o

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

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

(aa) leteckou posádku a obsluhu 
nouzových nebo záchranných letů a jiné 
osoby poskytující pomoc v případě 
katastrof nebo nehod;

(b) civilní posádku lodí plavících se 
v mezinárodních vodách;

(b) civilní posádku lodí plavících se 
v mezinárodních vodách;

(c) držitele propustek, diplomatických 
nebo služebních pasů vydaných určitými 
mezivládními mezinárodními organizacemi 
nebo jinými subjekty podléhajícími 

(c) držitele cestovních dokladů vydaných 
určitými mezivládními mezinárodními 
organizacemi nebo jinými subjekty 
podléhajícími mezinárodnímu právu jejich 
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mezinárodnímu právu jejich úředníkům.“; úředníkům.“;
(b) v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno 
d), které zní:

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

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

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

(c) doplňuje se nový odstavec 4, který zní:
„V rozsahu uloženém uplatněním čl. 41 
odst. 1 dodatkového protokolu k Dohodě 
o přidružení mezi Tureckem a ES mohou 
členské státy stanovit výjimky z vízové 
povinnosti stanovené v čl. 1 odst. 1, pokud 
jde o turecké státní příslušníky, kteří 
během pobytu poskytují služby.“.

Or. es

Odůvodnění

Zrušení ustanovení, jež bylo původně stanoveno v nařízení (ES) č. 539/2001, nedává smysl, 
neboť může vést k absurdním situacím, kdy by například mohlo být požadováno vízum 
od osob, které riskují svůj život, aby pomohly v případě katastrofy jiným členským státům.  
V případě Turecka a cestovních dokladů viz odůvodnění k pozměňovacím návrhům 7 a 8.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nařízení (ES) č. 539/2001 stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít 
při překračování vnějších hranic Unie vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní 
příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Toto nařízení stanoví podmínky, za kterých 
mohou státní příslušníci třetích zemí využít osvobození od vízové povinnosti v případě, kdy 
na území Evropské unie pobývají krátkodobě. 

Rozhodnutí o osvobození od vízové povinnosti je výsledkem postupu hodnocení dotyčné 
země v souvislosti s nedovoleným přistěhovalectvím, veřejným pořádkem a bezpečností 
obyvatel, vnějšími vztahy Evropské unie, územní celistvostí a se zásadou vzájemnosti. 

Cílem návrhu na změnu nařízení 539/2001, kterým se zde zaobíráme, je stanovit ochrannou 
doložku, která umožní rychle a dočasně pozastavit zrušení vízové povinnosti v případě 
naléhavé situace,  změnit mechanismus vzájemnosti, stanovit definice, které by byly 
v souladu s kodexem Společenství o vízech, upřesnit podmínky pro osvobození od vízové 
povinnosti ve vztahu k občanům třetích zemí, uprchlíkům a osobám bez státní příslušnosti, 
k některým skupinám státních příslušníků třetích zemí a držitelům propustek či pasů 
vydaných subjekty, které podléhají mezinárodnímu právu,  a rovněž stanovit povinnosti 
členských států, které vyplývají z mezinárodních dohod. 

PŘIPOMÍNKY ZPRAVODAJE
Tato zpráva, ačkoli nemůže jít do hloubky, musí odrážet objektivní pohled na všechny 
zkoumané prvky a přihlížet nejen k postoji Společenství, ale i ke stanoviskům zemí, jež 
nejsou členy Evropské unie.  

Skutečnost, že vízum považujeme v Unii za nástroj nezbytný pro kontrolu růstu neoprávněné 
migrace, je v rozporu s tím, že nás zaráží, že země, které nejsou členy Společenství, by mohly 
požadovat vízum ke stejným účelům. 

Společná vízová politika, která je základním kamenem v oblasti přistěhovalectví, přisuzuje 
zásadní význam vízu jakožto nástroji pro kontrolu neoprávněného přistěhovalectví. 

Návrh na změnu nařízení je reakcí Komise na zneužívání, k němuž v poslední době 
ve vízovém systému Společenství docházelo. Ukázalo se, že významný počet obyvatel třetích 
zemí využil zrušení vízové povinnosti ke vstupu na území Unie, kde ne zcela oprávněně 
požadovali mezinárodní ochranu. 

Návrh Komise se neomezuje jen na čistě technická ustanovení, ale obsahuje i závažná 
politická opatření. Zavedení takzvané ochranné doložky spolu s mechanismem vzájemnosti 
představují nástroje, jejichž uplatňování může mít vliv na oblast mezinárodních vztahů 
Evropské unie.

Pokud jde o terminologii, Evropský parlament již při několika příležitostech zdůraznil, že 
pokud k přistěhovalectví dochází v rozporu s ustanoveními právních předpisů členských států, 
neoznačuje se jako „nezákonné“, ale „neoprávněné“ nebo „nedovolené“. 
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Ochranná doložka: tento nástroj by měl mít výstižnější název, neboť jeho cílem je 
„pozastavit“ za určitých okolností zrušení vízové povinnosti. Proto by možná bylo vhodnější 
používat jinou formulaci, například „doložka nebo mechanismus pozastavení“, nebo tento 
výraz zcela vypustit. 

Formulace doložky vyvolává několik otázek. Na prvním místě je nezbytné upřesnit, zda se její 
zavedení musí řídit přísnými kritérii, jak navrhuje Komise, nebo zda by naopak mohla být 
zavedena pružnějším způsobem, jak navrhují některé členské státy. 

Je logické, že k zavedení tohoto mechanismu se přistoupí pouze ve velmi naléhavých 
situacích a v případech, kdy byl zaznamenán „podstatný“ a nenadálý nárůst neoprávněných 
přistěhovalců nebo nepodložených žádostí o mezinárodní ochranu. 

Rozhodnutí ohledně toho, zda je nárůst dostatečný, aby se přistoupilo k pozastavení zrušení 
vízové povinnosti, bude přijato na základě dosažení procentuálního nárůstu stanoveného 
v návrhu na změnu nařízení 539/2001, ale tehdy, když výsledkem postupu hodnocení 
konkrétního případu bude doporučení přijmout toto opatření. Komise proto musí v souladu 
s okolnostmi každého jednotlivého případu zvážit obvinění vznesené dotyčným členským 
státem, poskytnuté informace a statistické údaje, zprávy agentury Frontex, Evropského 
podpůrného úřadu pro otázky azylu nebo Europolu a celkový dopad nárůstu přistěhovalectví 
na Unii. 

Uplatnění procentuální nárůstu jako objektivního podnětu pro zahájení postupu hodnocení
tedy není zcela neuspokojivé. Procentuální údaje slouží výhradně k tomuto účelu, tedy 
k zahájení procesu hodnocení. Teprve po ukončení hodnocení každého jednotlivého případu 
může Evropská komise stanovit, zda zjištěné skutečnosti opravňují pozastavit zrušení vízové 
povinnosti. Tyto okolnosti se musí vyznačovat takovým nárůstem neoprávněného 
přistěhovalectví či žádostí o mezinárodní ochranu, který je v porovnání s předcházejícím 
rokem považován za „podstatný“. 

Pokud jde o postup jednání ve výborech, bylo by vhodné, aby se ho mohl účastnit Evropský 
parlament, a to od samotného začátku, kdy Evropská komise přijímá rozhodnutí 
o přezkoumání žádosti jakéhokoli členského státu. Parlament by měl navíc obdržet i tuto 
žádost. Parlament tudíž musí být o tom, že některý členský stát předkládá žádost 
o pozastavení zrušení vízové povinnosti, informován zároveň s Komisí, nikoli až když je 
oznámeno zahájení postupu jednání ve výborech. 

Zásada vzájemnosti: je jednou ze zásad, jimiž se řídí společná vízová politika. Tato zásada 
spočívá v tom, že třetí země, jejíž státní příslušníci jsou osvobozeni od vízové povinnosti, 
přijmou stejná opatření ve prospěch občanů Evropské unie. 

Přestože tato zásada představuje základ naší politiky v oblasti vízového styku, neměla by být 
důvodem pro zpochybňování oprávněného zavedení vízové povinnosti ze strany třetí země 
vůči občanům některého členského státu, pokud se tato země domnívá, že se dotčený členský 
stát stal původcem neoprávněného přistěhovalectví. 

Zde je třeba zvážit důvody, na základě kterých občané Společenství žádají o mezinárodní 
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ochranu mimo Evropskou unii. Ať už je či není pravda, že se většina těchto žádostí zakládá 
na čistě ekonomických důvodech a souvisí s možnostmi, které nabízejí velkorysé azylové
systémy, nemělo by nám to bránit konstatovat, že je nezbytné posílit evropské systémy 
integrace menšin, tedy oblast, která spadá do výlučné pravomoci členských států a která by 
v Unii měla být předmětem společné akce a společného přístupu. 

Pokud jde o samotnou vzájemnost, je zřejmé, že stávající systém, pozměněný nařízením 
851/2005, není navzdory prohlášením Komise účinný. Třebaže není nezbytné zavést znovu 
automatický postup, který původně stanovilo nařízení 539/2001, je nicméně nutné stávající 
mechanismus důkladně revidovat, aby se zajistil jednotný postup a solidarita členských států. 
Další hlediska, jako například obchodní vztahy Evropské unie, by neměla ohrožovat základní 
pilíře společné vízové politiky. 

V této souvislosti je nezbytné dosáhnout cílů písemného prohlášení 2011/2053 přijatého 
v březnu 2011, v němž Evropský parlament vyzval Komisi a Radu, aby vyvíjely tlak na třetí 
země, jež porušují mechanismus vzájemnosti, a zdůraznily, že je nezbytné znovu zavést 
vízovou povinnost v případě, kdy dotyčný stát nezaujme kladné stanovisko. Parlament 
za tímto účelem vyzval Evropskou komisi, aby stanovila „nový mechanismus, který bude pro 
všechny členské státy zárukou plnohodnotného mechanismu vzájemnosti v oblasti víz a který 
současně zajistí, aby všechny členské země okamžitě obnovily vízovou povinnost pro občany 
země mimo EU, která tento mechanismus poruší“.

Dne 14. července 2009 Kanada znovu zavedla vízovou povinnost pro české občany. 
Od tohoto data už uplynulo dva a půl roku, ale tato severoamerická země své rozhodnutí 
dosud nezrušila, a to i navzdory nátlaku, který v tomto ohledu vyvíjela Evropská komise. 

Skutečnost, že pro uvedený případ nelze nalézt přijatelné řešení, je pro společnou vízovou 
politiku Evropské unie velmi špatným příkladem a důkazem toho, že stávající mechanismus je 
nedostatečný. Je proto nezbytné stanovit mechanismus, který Evropské unii umožní reagovat 
– pokud ne automaticky, tak rychle –, v případech nedodržení zásady vzájemnosti. 

Stačilo by znovu zavést dočasnou vízovou povinnost na rozumnou a dostatečně dlouhou 
dobu, aby třetí země mohla přehodnotit své rozhodnutí a Evropská unie mohla nabídnout 
záruky týkající se neoprávněného přistěhovalectví. Po uplynutí této doby by Komise mohla 
navrhnout zařazení dotyčné země do přílohy I nařízení 539/2001. 

Situace poskytovatelů služeb z třetích zemí: použití odkazu na občany konkrétní země, jako 
je tomu v případě Turecka, je logické, vezmeme-li v potaz, že se v současnosti jedná o jediný 
případ. Bylo by ovšem nevhodné učinit rozhodnutí týkající se výlučně takovéto situace, 
zvláště když by jurisdikce Soudního dvora Evropské unie mohla vyžadovat nové změny 
nařízení, pokud by v budoucnu musely být podrobeny přezkoumání obdobné situace. Proto je 
namístě provést v návrhu změnu, která stanoví, že bude přihlíženo k jurisdikci Soudního 
dvora, a to bez uvedení jakéhokoli odkazu na státní příslušnost občanů třetích zemí. 

Další otázky: další otázky, jimiž se reforma zabývá, jsou především technické povahy 
a z tohoto pohledu tudíž nepředstavují problémy.

Nové definice: definice jsou aktualizovány v souladu s definicemi obsaženými 
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ve vízovém kodexu, přičemž v souvislosti s krátkodobým pobytem se přihlíží 
k interpretaci Evropského soudního dvora. 

Uprchlíci a osoby bez státní příslušnosti s pobytem ve Spojeném království nebo 
Irsku: jelikož ve vztahu k těmto členským státům neexistuje žádné vzájemné uznávání 
víz ani rovnocennost podobných nástrojů či povolení k pobytu, ponechává návrh 
členským státům naprostou volnost rozhodnout, zda tuto skupinu osob od vízové 
povinnosti osvobodí, nebo pro ni vízovou povinnost zachovají. 

Harmonizace týkající se určitých skupin státních příslušníků třetích zemí: nařízení 
stanoví, že členské státy mohou zrušit vízovou povinnost ve prospěch určitých skupin 
státních příslušníků třetích zemí, konkrétně členů civilních vzdušných a lodních 
posádek, držitelů diplomatických, zvláštních, služebních/úředních pasů či pasů 
vydaných mezivládními mezinárodními organizacemi nebo subjekty podléhajícími 
mezinárodnímu právu.


