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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego 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
(COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2011)0290),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 77 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–
0135/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 swojego Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A7–0000/2011),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji 
i parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niniejsze rozporządzenie ustanawia
wizową klauzulę ochronną, umożliwiającą 
szybkie tymczasowe zawieszenie ruchu 
bezwizowego z państwem trzecim 
znajdującym się w wykazie pozytywnym na 
wypadek sytuacji nadzwyczajnej, która 
wymagałaby natychmiastowego działania 
w celu zaradzenia trudnościom 

(1) Niniejsze rozporządzenie ustanawia
mechanizm szybkiego tymczasowego 
zawieszenia ruchu bezwizowego z 
państwem trzecim znajdującym się w
załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 
539/2001 na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej, która wymagałaby 
natychmiastowego działania w celu 
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napotykanym przez jedno lub więcej 
państw członkowskich, przy 
uwzględnieniu wpływu tej nadzwyczajnej 
sytuacji na całą Unię Europejską.

zaradzenia trudnościom napotykanym 
przez jedno lub więcej państw 
członkowskich, przy uwzględnieniu 
wpływu tej nadzwyczajnej sytuacji na całą 
Unię Europejską.

Or. es

Uzasadnienie

Nazwa, jaką nadano mechanizmowi, może wprowadzać w błąd i dlatego należy ją usunąć. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Nazwa, jaką nadano mechanizmowi, może wprowadzać w błąd i dlatego należy ją usunąć.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Parlament Europejski jako instytucja 
reprezentująca obywateli europejskich 
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powinien być zapraszany na posiedzenia 
komitetu rozpatrującego wniosek o 
zawieszenie ruchu bezwizowego.

Or. es

Uzasadnienie

Parlament Europejski jest jedyną instytucją wspólnotową wybieraną bezpośrednio przez 
obywateli europejskich i dlatego powinien uczestniczyć jako zaproszony gość w całej 
procedurze komitologii.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Jest to zwykła poprawka techniczna precyzująca, który trybunał jest właściwy do 
rozstrzygania wszelkich sporów w tej dziedzinie.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Należy przypomnieć treść 
oświadczenia Parlamentu Europejskiego z 
dnia 8 marca 2011 r. w sprawie 
przywrócenia zasady wzajemności w 
systemie wizowym, w którym wezwano 
Komisję Europejską, aby „wprowadziła 
nowy mechanizm gwarantujący pełną 
wzajemność wizową dla wszystkich państw 
członkowskich, a także natychmiastowe 
przywrócenie obowiązku wizowego przez 
wszystkie państwa członkowskie w 
stosunku do obywateli kraju spoza UE, 
który narusza zasadę wzajemności 
wizowej”;

Or. es

Uzasadnienie

Ze względu na spójność z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego z marca 2011 r. należy 
umieścić konkretne odniesienie do apelu zawartego w wymienionym oświadczeniu. 

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. es
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Uzasadnienie

Mechanizm wzajemności powinien obejmować wszystkie przypadki, w których mechanizm ten 
może nie być przestrzegany.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Jeśli chodzi o niektóre zobowiązania 
państw członkowskich wynikające z umów 
międzynarodowych zawartych przez 
Wspólnotę Europejską przed wejściem w 
życie rozporządzenia (WE) nr 539/2001, z 
których wypływa konieczność odstępstwa 
od wspólnych przepisów wizowych, bierze 
się pod uwagę orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  

Or. es

Uzasadnienie

Aby uniknąć przyszłych orzeczeń Trybunał Sprawiedliwości wymagających kolejnych zmian 
rozporządzenia, należy się zastosować z wyprzedzeniem do orzecznictwa Trybunału, czy to w 
konkretnym wymienionym przypadku kraju trzeciego, czy w jakimkolwiek innym podobnym 
przypadku, który mógłby zostać skierowany do Trybunału. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niniejsze rozporządzenie stanowi 
podstawę prawną dla obowiązku wizowego 
lub zwolnienia z obowiązku wizowego 
posiadaczy oraz paszportów 

(8) Niniejsze rozporządzenie stanowi 
podstawę prawną dla obowiązku wizowego 
lub zwolnienia z obowiązku wizowego 
posiadaczy dokumentów podróży
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dyplomatycznych lub służbowych
wydanych przez niektóre podmioty prawa 
międzynarodowego, które nie są 
międzynarodowymi organizacjami 
międzyrządowymi.

wydanych przez niektóre podmioty prawa 
międzynarodowego, które nie są 
międzynarodowymi organizacjami 
międzyrządowymi.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zachowanie spójności z zatwierdzonymi ostatnio instrumentami 
legislacyjnymi i uniknięcie ewentualnego wykluczenia innych dokumentów.

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- „członkowie cywilnych załóg samolotów, - „członkowie cywilnych załóg samolotów 
w trakcie wykonywania czynności 
służbowych;  

Or. es

Uzasadnienie

Uściślenie jest niezbędne, aby uniknąć ewentualnych nadużyć przepisów dotyczących 
zwolnienia z obowiązku wizowego.

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 4 lit. c) otrzymuje brzmienie: b) Ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

4. Wprowadzenie przez państwo trzecie, 
wymienione w wykazie w załączniku II, 
obowiązku wizowego wobec obywateli 
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państwa członkowskiego, stanowi 
podstawę do zastosowania 
następujących przepisów:
a) w terminie 90 dni od ogłoszenia lub 
wprowadzenia takiego obowiązku 
wizowego przez państwo trzecie, dane 
państwo członkowskie powiadamia o 
tym na piśmie Parlament Europejski,
Radę i Komisję; powiadomienie to jest 
publikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej seria C. W 
powiadomieniu podaje się datę 
wprowadzenia środka oraz rodzaj 
dokumentów podróży i wiz, których 
środek ten dotyczy.
Jeżeli dany kraj trzeci postanowi znieść 
obowiązek wizowy przed upływem wyżej 
wymienionego terminu, powiadomienie 
staje się zbyteczne;
b) niezwłocznie po opublikowaniu 
powiadomienia oraz w porozumieniu z 
danym państwem członkowskim 
Komisja podejmuje u władz kraju 
trzeciego kroki mające na celu ponowne 
zniesienie obowiązku wizowego oraz w 
jak najkrótszym terminie informuje 
Parlament i Radę o stanie negocjacji;

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

c) jeżeli w terminie 90 dni po 
opublikowaniu powiadomienia dane 
państwo trzecie nie zniesie obowiązku 
wizowego, Komisja, w porozumieniu z 
danym państwem członkowskim, 
proponuje przywrócenie obowiązku 
wizowego w stosunku do obywateli danego 
państwa trzeciego na okres 12 miesięcy. 
Okres ten zostaje przedłużony o kolejne 12 
miesięcy, jeżeli po upływie wstępnego 
terminu Komisja nie skorzysta z prawa do 
przedstawienia wniosku dotyczącego 
zmiany niniejszego rozporządzenia w celu 
przeniesienia danego państwa trzeciego 
do załącznika 1.  Parlament Europejski i 
Rada rozpatrują ten wniosek zgodnie ze 
zwykłą procedurą ustawodawczą;

d) jeżeli Komisja uzna to za konieczne, 
może, bez uprzedniego przedkładania 
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sprawozdania, przedstawić wniosek o 
tymczasowe przywrócenie obowiązku 
wizowego na okres 12 miesięcy w 
stosunku do obywateli kraju trzeciego, o 
którym mowa w lit. c). W odniesieniu do 
tego wniosku stosuje się procedurę 
przewidzianą w lit. c).  Dane państwo 
członkowskie może wskazać, czy życzy 
sobie, aby Komisja powstrzymała się od 
tymczasowego przywrócenia takiego 
obowiązku wizowego bez uprzedniego 
przedkładania sprawozdania;
e) procedura, o której mowa w lit. c) i d)
nie narusza prawa Komisji do 
przedłożenia wniosku w sprawie zmiany 
niniejszego rozporządzenia w celu 
przeniesienia danego kraju trzeciego do 
załącznika I. Jeżeli zostanie podjęty 
środek tymczasowy, o którym mowa w 
lit. c) i d), Komisja przedstawia wniosek 
w sprawie zmiany niniejszego 
rozporządzenia w terminie dziewięciu 
miesięcy od wejścia w życie środka 
tymczasowego. Wniosek taki zawiera 
również przepisy dotyczące zniesienia 
środków tymczasowych wprowadzonych 
zgodnie z procedurami, o których mowa 
w lit. c) i d).  W tym czasie Komisja 
nadal czyni starania mające na celu 
skłonienie władz danego kraju trzeciego 
do ponownego zniesienia obowiązku 
wizowego w stosunku do obywateli 
danego państwa członkowskiego;
f) jeżeli dany kraj trzeci zniesie 
obowiązek wizowy, państwo 
członkowskie niezwłocznie powiadamia 
o tym Radę i Komisję. Powiadomienie to 
jest publikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej seria C. 
Środek tymczasowy, o którym mowa w 
lit. d), przestaje obowiązywać po siedmiu 
dniach od publikacji w Dzienniku 
Urzędowym. Jeżeli dany kraj trzeci 
wprowadził obowiązek wizowy w 
stosunku do obywateli dwóch lub więcej 
państw członkowskich, środek 
tymczasowy przestaje obowiązywać 
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dopiero po ostatniej publikacji.

Or. es

Uzasadnienie

Potrzebny jest bardziej skuteczny mechanizm, który umożliwi Unii Europejskiej szybką, lecz 
nie automatyczną reakcję w przypadku nieprzestrzegania zasady wzajemności przez dany kraj 
trzeci.  

Termin na rozważenie swojej decyzji przez dany kraj trzeci będzie wynosił 90 dni od 
publikacji plus czas na rozpatrzenie zawieszenia ruchu bezwizowego (współdecyzja). 
Zawieszenie to będzie tymczasowe, lecz będzie można je przedłużyć, jeżeli dany kraj trzeci nie 
zniesie obowiązku wizowego lub jeżeli Komisja nie skorzysta z przysługującego jej prawa –
którego nie dotyczy niniejsza poprawka – inicjatywy zmiany załączników do rozporządzenia. 

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Artykuł 1a – Klauzula ochronna „Artykuł 1a
1. Ustępy 2-5 stosuje się w przypadku gdy 
jedno lub więcej państw członkowskich 
znajdzie się w sytuacji wykazującej jedną z 
następujących cech:

1. Ustępy 2-5 stosuje się w przypadku gdy 
jedno lub więcej państw członkowskich 
znajdzie się w sytuacji wykazującej jedną z 
następujących cech:

a) nagły, przynajmniej 50% wzrost w 
okresie sześciu miesięcy w porównaniu z 
poprzednim okresem sześciomiesięcznym, 
liczby obywateli państwa trzeciego 
wymienionego w załączniku II nielegalnie
przebywających na terenie państwa 
członkowskiego;

a) nagły i znaczny, przynajmniej 60%
wzrost w okresie sześciu miesięcy w 
porównaniu z poprzednim okresem 
jednego roku, liczby obywateli państwa 
trzeciego wymienionego w załączniku II, 
którzy przebywają na terenie państwa 
członkowskiego, a nie uregulowali 
swojego pobytu; 

b) nagły, przynajmniej 50% wzrost w 
okresie sześciu miesięcy w porównaniu z 
poprzednim okresem sześciomiesięcznym, 
liczby wniosków o udzielenie azylu 
składanych przez obywateli państwa 
trzeciego wymienionego w załączniku II, 
w przypadku którego odsetek uznanych 
wniosków azylowych był w tym 

b) nagły i znaczny, przynajmniej 60%
wzrost w okresie sześciu miesięcy w 
porównaniu z poprzednim okresem 
jednego roku, liczby wniosków o 
udzielenie azylu składanych przez 
obywateli państwa trzeciego 
wymienionego w załączniku II, w 
przypadku którego odsetek uznanych 
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poprzednim okresie sześciomiesięcznym 
niższy niż 3%; 

wniosków azylowych był w tym 
poprzednim okresie sześciomiesięcznym 
niższy niż 3%;

c) nagły, przynajmniej 50% wzrost w 
okresie sześciu miesięcy w porównaniu z 
poprzednim okresem sześciomiesięcznym, 
liczby odrzuconych wniosków o readmisję 
przełożonych przez to państwo 
członkowskie państwu trzeciemu 
wymienionemu w załączniku II i 
dotyczących jego własnych obywateli.

c) nagły i znaczny, przynajmniej 60%
wzrost w okresie sześciu miesięcy w 
porównaniu z poprzednim okresem 
jednego roku, liczby odrzuconych 
wniosków o readmisję przełożonych przez 
to państwo członkowskie państwu 
trzeciemu wymienionemu w załączniku II i 
dotyczących jego własnych obywateli;

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

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

3. Komisja analizuje powiadomienie, 
biorąc pod uwagę liczbę państw 
członkowskich, w których wystąpiła 
przynajmniej jedna z sytuacji wskazanych 
w ust. 1, oraz ogólny wpływ na sytuację 
migracyjną na terytorium Unii wynikającą 
z danych przekazywanych przez państwa 
członkowskie i sprawozdań 
przygotowanych przez FRONTEX lub 
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie 
Azylu i, w terminie trzech miesięcy od 
otrzymania powiadomienia, może przyjąć 
decyzję wykonawczą o zawieszeniu ruchu 
bezwizowego dla obywateli danego 
państwa trzeciego na okres sześciu 
miesięcy. Decyzja wykonawcza zostaje 
przyjęta zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 4a ust. 2. Decyzja 
wykonawcza określa termin, od którego 
zawieszenie ruchu bezwizowego staje się 
skuteczne .

3. Komisja analizuje powiadomienie,
biorąc pod uwagę:

– procentowy wzrost odpowiada cyfrom 
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ujętym w ust. 1 lit. a), b) i c);
– czy wzrost ten jest znaczny czy nie, 
biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, 
w jakich znajduje się państwo 
członkowskie składające powiadomienie;
– liczbę państw członkowskich, w których 
wystąpiła przynajmniej jedna z sytuacji 
wskazanych w ust. 1;

– ogólny wpływ na sytuację migracyjną na 
terytorium Unii wynikającą z danych 
przekazywanych przez państwa 
członkowskie;

– sprawozdania przygotowane przez 
FRONTEX, Europejski Urząd Wsparcia w 
dziedzinie Azylu i/lub Europol, jeżeli 
wymagają tego okoliczności w przypadku, 
którego dotyczy powiadomienie;
3a. Po ocenie wymienionych czynników 
Komisja może, w terminie trzech miesięcy 
od otrzymania powiadomienia, 
postanowić zawiesić na okres sześciu 
miesięcy ruch bezwizowy w stosunku do 
obywateli danego kraju trzeciego. Decyzja 
wykonawcza zostaje przyjęta zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 4a ust. 2. 
Decyzja wykonawcza określa termin, od 
którego zawieszenie ruchu bezwizowego 
staje się skuteczne.

4. Przed upływem okresu ważności decyzji 
wykonawczej przyjętej zgodnie z ust. 3
Komisja, w porozumieniu państwem 
członkowskim lub państwami 
członkowskimi, których ona dotyczy, 
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Sprawozdaniu 
temu może towarzyszyć wniosek 
zmieniający niniejsze rozporządzenie w 
celu przeniesienia danego państwa 
trzeciego do załącznika I.

Przed upływem okresu ważności decyzji 
wykonawczej przyjętej zgodnie z ust. 3a
Komisja, w porozumieniu państwem 
członkowskim lub państwami 
członkowskimi, których ona dotyczy, 
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Sprawozdaniu 
temu może towarzyszyć wniosek 
zmieniający niniejsze rozporządzenie w 
celu przeniesienia danego państwa 
trzeciego do załącznika I.

5. W przypadku, gdy Komisja zaproponuje 
zmiany do niniejszego rozporządzeniu w 
celu przeniesienia danego państwa 
trzeciego do załącznika I zgodnie z ust. 4, 
może ona przedłużyć ważność decyzji 
wykonawczej przyjętej zgodnie z ust. 3 na 

5. W przypadku, gdy Komisja zaproponuje 
zmiany do niniejszego rozporządzeniu w 
celu przeniesienia danego państwa 
trzeciego do załącznika I zgodnie z ust. 4, 
może ona przedłużyć ważność decyzji 
wykonawczej przyjętej zgodnie z ust. 3a



PE475.760v01-00 16/21 PR\881551PL.doc

PL

maksymalny okres 9 miesięcy. Decyzję o 
przedłużeniu ważności decyzji 
wykonawczej przyjmuje się zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 4a ust. 2.”;

na maksymalny okres 9 miesięcy. Decyzję 
o przedłużeniu ważności decyzji 
wykonawczej przyjmuje się zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 4a ust. 2.”;

Or. es

Uzasadnienie

Nazwa mechanizmu jest myląca i dlatego należałoby ją usunąć. Należy wyjaśnić, że 
osiągnięcie tych wielkości procentowych nie powoduje zawieszenia ruchu bezwizowego, lecz 
jedynie rozpoczęcie procesu oceny, w wyniku którego zdecyduje się, czy należy zawiesić ruch 
bezwizowy czy też nie. Cyfry należy porównywać w ciągu dłuższego okresu. Każde 
powiadomienie otrzymane od państwa członkowskiego należy przekazywać Parlamentowi. W 
procesie oceny należy między innymi uwzględnić sprawozdania Europolu, jeżeli urząd 
europejski uzna, że dana sytuacja może mieć wpływ na bezpieczeństwo danego państwa i/lub 
Unii. 

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. w art. 4 wprowadza się następujące 
zmiany:

4. w art. 4 wprowadza się następujące 
zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 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:

„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 i paszportów 
specjalnych;

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

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

b) członków cywilnych załóg statków b) członków cywilnych załóg statków 
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żeglujących po wodach 
międzynarodowych;

żeglujących po wodach 
międzynarodowych;

c) posiadaczy lub paszportów 
dyplomatycznych lub służbowych
wystawionych przez niektóre 
międzynarodowe organizacje 
międzyrządowe lub inne podmioty prawa 
międzynarodowego swym członkom.”;

c) posiadaczy dokumentów podróży 
wystawionych przez niektóre 
międzynarodowe organizacje 
międzyrządowe lub inne podmioty prawa 
międzynarodowego swym członkom.”;

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

„d) osoby posiadające status uchodźcy i 
bezpaństwowcy oraz inne osoby 
nieposiadające obywatelstwa żadnego 
państwa, które zamieszkują w 
Zjednoczonym Królestwie lub Irlandii i są 
posiadaczami dokumentu podróży 
wydanego przez te państwa 
członkowskie”;

c) dodaje się nowy ustęp 4:
„W zakresie narzuconym przez stosowanie 
art. 41 ust. 1 protokołu dodatkowego do 
układu o stowarzyszeniu Turcji z WE 
państwo członkowskie może zastosować 
odstępstwo od obowiązku wizowego 
przewidzianego w art. 1 ust. 1 w 
odniesieniu do obywateli Turcji, którzy w 
trakcie swojego pobytu zajmują się 
świadczeniem usług.”;

Or. es

Uzasadnienie

Usunięcie przepisów przewidzianych pierwotnie w rozporządzeniu (WE) nr 539/2001 nie ma 
sensu, ponieważ mogłoby przyczynić się do powstania absurdalnych sytuacji, w których 
wymagano by wiz od osób, które, ryzykując własnym życiem, niosą pomoc innemu państwu 
członkowskiemu w przypadku katastrofy.  W odniesieniu do przypadku Turcji i dokumentów 
podróży, odsyłamy do uzasadnień do popr. 7 i 8.
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UZASADNIENIE

Rozporządzenie (WE) nr 539/2001 zawiera wykaz krajów trzecich, których obywatele muszą 
posiadać wizy przy przekraczaniu zewnętrznych granic Unii oraz wykaz krajów, których 
obywatele są zwolnieni z takiego wymogu. Rozporządzenie to określa warunki, na jakich 
obywatele kraju trzeciego mogą zostać zwolnieni z obowiązku posiadania wizy na krótkie 
pobyty na terytorium Unii Europejskiej. 

Decyzję o zwolnieniu z obowiązku wizowego podejmuje się w wyniku procesu oceny danego 
kraju pod względem nieuregulowanej imigracji, porządku publicznego i bezpieczeństwa, 
zewnętrznych stosunków z Unią Europejską, spójności terytorialnej oraz zasady wzajemności. 

Przedmiotowy wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia 539/2001 ma na celu ustanowienie 
klauzuli ochronnej, która umożliwi szybkie i tymczasowe zawieszenie ruchu bezwizowego w 
nagłych przypadkach, zmianę mechanizmu wzajemności, określenie definicji zgodnych z 
wspólnotowym kodeksem wizowym, określenie warunków zwolnienia z obowiązku 
wizowego obywateli kraju trzeciego, uchodźców i bezpaństwowców, konkretne kategorie 
obywateli danego kraju nienależącego do Wspólnoty oraz posiadaczy przepustek i 
paszportów wystawionych przez podmioty prawa międzynarodowego, i na koniec obowiązki 
państw członkowskich wynikające z umów międzynarodowych. 

UWAGI SPRAWOZDAWCY
Niniejsze sprawozdanie, chociaż tylko tytułem oznajmienia, powinno oddać obiektywny 
obraz wszystkich omawianych w sprawozdaniu elementów, nie tylko z perspektywy 
wspólnotowej, lecz również z perspektywy państw nienależących do Unii Europejskiej. 

Jest jakaś sprzeczność w tym, że w Unii postrzega się wizy jako niezbędne narzędzie kontroli 
wzrostu nieuregulowanej imigracji, a jednocześnie dziwi w Unii fakt, że kraje nienależące do 
Wspólnoty mogą nakładać taki wymóg w tym samym celu.

Wspólna polityka wizowa jest podstawowym elementem polityki w dziedzinie imigracji, a 
wizy są w niej głównym narzędziem kontroli nieuregulowanej imigracji.

Wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia jest reakcją Komisji na przypadki niewłaściwego 
stosowania wspólnotowego systemu wizowego, jakie miały ostatnio miejsce. Stwierdzono, że 
znaczna liczba obywateli krajów trzecich, korzystając ze zwolnienia z obowiązku wizowego, 
przybyła na terytorium Unii, aby zwrócić się bez wystarczającego uzasadnienia o udzielenie 
międzynarodowej ochrony. 

Wniosek Komisji bynajmniej nie ogranicza się do ustanowienia czysto technicznych 
przepisów, lecz zawiera środki o charakterze politycznym. Wprowadzenie tzw. klauzuli 
ochronnej i mechanizmu wzajemności stanowi narzędzie, którego uruchomienie może mieć 
wpływ na stosunki międzynarodowe Unii Europejskiej. 

Jeżeli chodzi o terminologię, to Parlament Europejski wielokrotnie już stwierdził, że jeżeli 
pojęcie „imigracja” odnosi się do imigracji sprzecznej z przepisami zawartymi w porządku 
prawnym państw członkowskich, to nie powinno się jej określać przymiotnikiem 
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„nielegalna”, lecz jako „nieuregulowana” lub „pokątna”.

Klauzula ochronna: instrument ten należałoby nazwać trafniej, ponieważ jego celem jest 
„zawieszenie” ruchu bezwizowego w konkretnych okolicznościach, w związku z czym być 
może bardziej odpowiednie byłoby inne sformułowanie, takie jak „klauzula dotycząca 
zwieszenia ruchu bezwizowego” lub po prostu usunięcie obecnego sformułowania.  

Obecne sformułowanie klauzuli wywołuje wiele pytań. Po pierwsze należy wyjaśnić, czy 
uruchomienie takiej klauzuli powinno podlegać ścisłym kryteriom, jak proponuje Komisja, 
czy przeciwnie, powinno być bardziej elastyczne, jak proponują niektóre państwa 
członkowskie 

Wydaje się logiczne, aby mechanizm był uruchamiany jedynie w bardzo konkretnych 
wyjątkowych przypadkach oraz w przypadkach stwierdzenia „znacznego” i nagłego wzrostu 
nieuregulowanej imigracji lub też liczby nieuzasadnionych wniosków o przyznanie ochrony 
międzynarodowej. 

Decyzje co do tego, kiedy taki wzrost osiągnął wystarczający poziom i kiedy pojawiają się 
przesłanki do zawieszenia ruchu bezwizowego, należy podejmować nie tylko zostaną 
osiągnięte odsetki przewidziane we wniosku w sprawie zmiany rozporządzenia 539/2001, 
lecz jeżeli okaże się to wskazane w wyniku procedury oceny każdego przypadku.  W tym celu 
Komisja powinna rozpatrzeć powiadomienie złożone przez dane państwo członkowskie, 
przekazane dane i statystyki, sprawozdania agencji Frontex, Europejskiego Urzędu Wsparcia 
w dziedzinie Azylu lub Europolu, w zależności od okoliczności w danym przypadku oraz 
ogólnego wpływu, jaki może mieć na Unię wzrost migracji.

Tak więc kwestia stosowania odsetków jako obiektywnego elementu w trakcie procedury 
oceny nie jest bardzo złym rozwiązaniem. Odsetki powinny służyć do tego celu, czyli do 
wszczynania procedury oceny. Dopiero po przeprowadzeniu pełnej oceny każdego przypadku 
Komisja Europejska będzie mogła konkretnie stwierdzić, czy rozpatrzone okoliczności 
stanowią wystarczającą podstawę do zawieszenia ruchu bezwizowego. Okoliczności te 
powinny być związane ze „znacznym” wzrostem liczby imigrantów o nieuregulowanym 
pobycie lub liczby wniosków o przyznanie ochrony międzynarodowej w porównaniu do 
poprzedniego roku.

W odniesieniu do procedury komitologii, byłoby pożądane, aby Parlament Europejski mógł 
uczestniczyć w tej procedurze od samego początku, czyli od chwili, w której Komisja 
Europejska postanowi rozpatrzeć wniosek zgłoszony przez jakiekolwiek państwo 
członkowskie, przy czym wniosek ten powinien zostać przekazany Parlamentowi 
Europejskiemu. Oznacza to, że Parlament powinien być informowany o złożeniu przez 
państwo członkowskie wniosku o zawieszenie ruchu bezwizowego w tym samym czasie co 
Komisja, a nie dopiero, kiedy poinformuje się o rozpoczęciu procesu komitologii.

W odniesieniu do zasady wzajemności: jest to jedna z zasad inspirujących wspólną politykę 
wizową i oznacza, że kraj trzeci korzystający z ruchu bezwizowego powinien przyjąć ten sam 
środek w stosunku do obywateli Unii Europejskiej.

Chociaż zasada ta inspiruje naszą politykę w przedmiotowej dziedzinie, nie powinna ona 
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jednak służyć jako argument na kwestionowanie legalności obowiązku wizowego nałożonego 
przez kraj trzeci na obywateli państwa członkowskiego, jeżeli kraj ten uzna, że dane państwo
członkowskie stało się źródłem nieuregulowanej imigracji. 

Należałoby się tutaj zastanowić nad przyczynami, dla których obywatele Wspólnoty zwracają 
się o udzielnie ochrony międzynarodowej poza Unią Europejską. Niezależnie od tego, czy jest 
prawdą czy też nie, że takie wnioski mają podłoże czysto finansowe i są związane z 
oczekiwaniami, jaka stwarzają bardzo szczodre systemy azylowe, to nie powinno to stanowić 
przeszkody do uznania konieczności wzmocnienia europejskich systemów integracji 
mniejszości, co jest dziedziną kompetencji państw członkowskich, a być może powinno być 
formułowane i wspierane wspólnie na poziomie Unii. 

W odniesieniu do samej zasady wzajemności, jest oczywiste, że, wbrew temu, co oznajmiła 
Komisja, obecny system, zmieniony rozporządzeniem 851/2005, nie jest skuteczny. Chociaż 
nie ma konieczności ponownego wprowadzenia systemu automatycznej reakcji, 
przewidzianego w rozporządzeniu 539/2001, to należy dokonać głębokich zmian obecnego 
mechanizmu z myślą o zagwarantowaniu jednolitego działania i solidarności między 
państwami członkowskimi. Inne czynniki, takie jak stosunki handlowe Unii Europejskiej, nie 
powinny zagrażać podstawowym filarom, na jakich opiera się wspólna polityka wizowa.

W związku z tym należy zrealizować cele oświadczenia pisemnego 2011/2053, 
zatwierdzonego w marcu bieżącego roku, w którym Parlament Europejski wezwał Komisję i 
Radę do wywarcia większej presji politycznej na kraje trzecie, które nie przestrzegają zasady 
wzajemności, i podkreślił konieczność ponownego wprowadzenia obowiązku wizowego w 
przypadku braku pozytywnej reakcji danego kraju. W tym celu Parlament wezwał Komisję, 
aby „wprowadziła nowy mechanizm gwarantujący pełną wzajemność wizową dla wszystkich 
państw członkowskich, a także natychmiastowe przywrócenie obowiązku wizowego przez 
wszystkie państwa członkowskie w stosunku do obywateli kraju spoza UE, który narusza 
zasadę wzajemności wizowej;”.

W dniu 14 lipca 2009 r. Kanada ponownie wprowadziła obowiązek wizowy w stosunku do 
obywateli Czech. Stało się to dwa i pół roku temu, a do tej pory ten północnoamerykański 
kraj nie odwołał swojej decyzji, pomimo nacisków Komisji Europejskiej. 

Brak możliwości znalezienia korzystnego rozwiązania w wymienionym przypadku stanowi 
bardzo niekorzystny precedens dla wspólnej polityki wizowej Unii Europejskiej i uwidacznia 
słabe strony obecnego mechanizmu.  Dlatego też należy utworzyć mechanizm umożliwiający 
Unii Europejskiej szybką, lecz nie automatyczną reakcję w przypadkach nieprzestrzegania 
zasady wzajemności.

Wystarczyłoby ponownie wprowadzić tymczasowy obowiązek wizowy na rozsądny okres, 
lecz wystarczający długi, aby dany kraj trzeci mógł ponownie rozważyć swoją decyzję, a 
Unia Europejska mogła udzielić gwarancji co do nieuregulowanej imigracji. Po upływie tego 
czasu Komisja może zaproponować, aby wykluczyć dany kraj z załącznika I do 
rozporządzenia 539/2001.

W odniesieniu do sytuacji usługodawców z krajów trzecich: odniesienie do konkretnego 
kraju, jak w przypadku Turcji, wydaje się logiczne, jeżeli wziąć pod uwagę, że jest to obecnie 
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jedyny w swoim rodzaju przypadek.  Jednak umieszczenie przepisu odnoszącego się tylko do 
tej sytuacji byłoby niestosowne, zwłaszcza że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej może wymagać nowych zmian rozporządzenia, jeżeli w przyszłości Trybunał 
miałby orzekać w podobnych sprawach. Dlatego też należy zmienić wniosek odwołując się do 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i usunąć wszelkie odniesienie do obywateli 
konkretnego kraju nienależącego do Wspólnoty.

Pozostałe kwestie: pozostałe zawarte w reformie kwestie mają charakter techniczny i nie 
stwarzają problemów z tego punktu widzenia.

Nowe definicje: zostały zaktualizowane zgodnie z definicjami kodeksu wizowego, a co 
do krótkich pobytów uwzględniono wykładnię Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.

Uchodźcy i bezpaństwowcy mieszkający w Zjednoczonym Królestwie lub Irlandii: 
ponieważ wizy nie są wzajemnie uznawane i brak odpowiedników podobnych 
instrumentów lub zezwoleń na pobyt w wymienionych państwach członkowskich, 
rozporządzenie pozostawia państwom członkowskim pełną swobodę podejmowania 
decyzji co do utrzymania obowiązku wizowego w stosunku do tej kategorii osób lub 
zwolnienia ich z takiego obowiązku.

Ujednolicenie z pewnymi kategoriami obywateli krajów trzecich: rozporządzenie 
przewiduje możliwość zniesienia przez państwa członkowskie obowiązku wizowego w 
stosunku do niektórych kategorii obywateli państw nienależących do Wspólnoty, a 
konkretnie członków cywilnych załóg samolotów i statków wodnych, posiadaczy 
paszportów dyplomatycznych, specjalnych, urzędowych lub wystawionych przez 
międzyrządowe organizacje międzynarodowe lub podmioty prawa międzynarodowego.


