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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) 
št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih 
meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve
(KOM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2011)0290),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 77(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0135/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve ter mnenja Odbora za zunanje zadeve (A7-0000/2011),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(1) Ta uredba vzpostavlja mehanizem za 
hitro in začasno prekinitev odprave 
vizumske obveznosti za tretjo državo iz 
priloge II Uredbe (ES) št. 539/2011 v 
primeru izrednih razmer, ko je potreben 
hiter odziv za rešitev težav, s katerimi se 
sooči ena ali več držav članic, in pri čemer 
se upošteva celoten vpliv izrednih razmer 
na Evropsko unijo kot celoto.
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Or. es

Obrazložitev

Poimenovanje mehanizma lahko povzroči zmedo, zato ga ne bi smeli uporabljati.  

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Obrazložitev

Poimenovanje mehanizma lahko povzroči zmedo, zato ga ne bi smeli uporabljati.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Evropski parlament bi moral biti kot 
institucija, ki zastopa evropske državljane, 
povabljen na srečanja odbora, 
odgovornega za preučevanje prošenj za 
začasno prekinitev.

Or. es
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Obrazložitev

Evropskemu parlamentu bi bilo treba kot edini instituciji Unije, ki jo neposredno izvolijo 
evropski državljani, omogočiti udeležbo v celotnem postopku komitologije.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Obrazložitev

Gre za povsem tehnični popravek, da se jasno opredeli, katero sodišče je pristojno, in tako 
prepreči morebitne nesporazume.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Treba je opomniti na vsebino izjave 
Evropskega parlamenta z dne 
8. marca 2011 o obnovitvi vizumske 
vzajemnosti , v kateri je Komisijo pozval, 
naj „vzpostavi nov mehanizem, ki bo 
zagotavljal popolno vizumsko vzajemnost 
za vse države članice in po katerem bi vse 
države članice takoj ponovno uvedle 
vizumske zahteve za državljane države, ki 
ni članica EU in bi kršila vizumsko 
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vzajemnost“.

Or. es

Obrazložitev

Da se zagotovi skladnost z izjavo Evropskega parlamenta iz marca 2011, se je treba 
neposredno sklicevati na to izjavo.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. es

Obrazložitev

Mehanizem vzajemnosti mora zajemati vse možne primere, v katerih morda ne bo spoštovan.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(7) Glede na določene obveznosti držav 
članic na podlagi mednarodnih 
sporazumov, ki jih je Evropska skupnost
sklenila, preden je začela veljati Uredba 
(ES) št. 539/2001, in zaradi katerih so 
potrebna odstopanja od skupne vizumske 
ureditve, bo upoštevana sodna praksa 
sodišča Evropske unije.
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kolikor je potrebno, da se spoštujejo te 
obveznosti.

Or. es

Obrazložitev

Da bi se izognili nadaljnjemu spreminjanju te uredbe zaradi prihodnjih sodb Sodišča 
Evropske unije, je treba upoštevati sodno prakso tega sodišča, naj gre za omenjene zahteve za 
tretje države ali za katerikoli drug podoben primer, ki bi ga utegnilo obravnavati.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ta uredba zagotavlja pravno podlago za 
vizumsko obveznost ali njeno oprostitev 
imetnikom prepustnic, diplomatskih ali 
službenih potnih listov, ki jih izdajo 
določeni subjekti, za katere velja 
mednarodno pravo, ki niso mednarodne 
medvladne organizacije.

(8) Ta uredba zagotavlja pravno podlago za 
vizumsko obveznost ali njeno oprostitev 
imetnikom potnih listin, ki jih izdajo 
določeni subjekti, za katere velja 
mednarodno pravo, ki niso mednarodne 
medvladne organizacije.

Or. es

Obrazložitev

Za uskladitev z zakonodajnimi instrumenti, sprejetimi nedavno, in za preprečitev morebitne 
izključitve drugih dokumentov.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 – točka b – podtočka ii – alinea 1
Uredba (ES) št. 539/2001
Člen 1 – odstavek 2 – druga alinea

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– „člani civilnega letalskega osebja, – „člani civilnega letalskega osebja, kadar 
opravljajo svoje naloge; 

Or. es



PE475.760v01-00 10/20 PR\881551SL.doc

SL

Obrazložitev

Pojasnilo je nujno, da se prepreči zlorabe oprostitve vizumske obveznosti.

Predlog spremembe 10

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

b) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

4. Uvedba vizumske obveznosti za 
državljane države članice s strani tretje 
države, navedene na seznamu Priloge II, 
privede do uporabe naslednjih določb:
a) v 90 dneh po uvedbi ali napovedi 
takšnega ukrepa, zadevna država 
članica o tem pisno obvesti Evropski 
parlament, Svet in Komisijo. To obvestilo 
je objavljeno v Uradnem listu Evropske 
unije, serija C. V obvestilu mora biti 
naveden datum izvajanja ukrepa in 
vrsta zadevnih potnih dokumentov in 
vizumov.
Če se tretja država odloči odpraviti 
vizumsko obveznost pred potekom 
omenjenega roka, se obvestilo šteje za 
brezpredmetno;
b) Komisija takoj po objavi obvestila in 
ob posvetovanju z zadevno državo 
članico ukrepa pri organih tretje države 
z namenom ponovne vzpostavitve 
potovanja brez vizumov ter Evropski 
parlament in Svet čim prej obvesti o 
stanju pogajanj; 

c) v 90 dneh po objavi obvestila Komisija 
ob posvetovanju z zadevno državo članico 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Poročilu je lahko priložen tudi predlog
začasne ponovne uvedbe vizumske 
obveznosti za državljane zadevne tretje 

c) če v 90 dneh po objavi obvestila tretja 
država ne odpravi vizumske obveznosti, 
Komisija ob posvetovanju z zadevno 
državo članico predlaga ponovno uvedbo
vizumske obveznosti za obdobje 
12 mesecev za državljane zadevne tretje 
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države. Komisija lahko ta predlog 
predstavi tudi po razpravah Evropskega 
parlamenta in Sveta o njenem poročilu. 
Evropski parlament in Svet o takem 
predlogu odločita po rednem 
zakonodajnem postopku.“;

države. To obdobje se podaljša za 
nadaljnjih 12 mesecev, če Komisija po 
poteku prvotnega obdobja ne uveljavi 
pravice do predstavitve predloga za 
spremembo te uredbe z namenom 
vključitve zadevne tretje države v 
prilogo 1. Evropski parlament in Svet o 
takem predlogu odločita po rednem 
zakonodajnem postopku;

d) če meni, da je to potrebno, lahko 
Komisija predstavi poročilo o ponovni 
uvedbi vizumske obveznosti za obdobje 
12 mesecev za državljane tretje države iz 
točke c) brez predhodnega poročila. Za 
ta predlog se uporabi postopek, 
predviden v točki c). Zadevna država 
članica lahko navede, ali želi, da se 
Komisija vzdrži začasne ponovne 
uvedbe vizumske obveznosti brez 
predhodnega poročila;
e) postopek iz pododstavkov (c) in (d) ne 
vpliva na pravico Komisije, da predstavi 
predlog spremembe te uredbe z 
namenom premestitve zadevne tretje 
države v Prilogo I. V primeru, ko je bila 
sprejeta odločitev o začasnem ukrepu iz 
pododstavkov (c) in (d), Komisija 
predloži predlog spremembe te uredbe 
najkasneje devet mesecev po začetku 
veljavnosti začasnega ukrepa. Takšen 
predlog vsebuje tudi določbe o odpravi 
začasnih ukrepov, ki so bili lahko 
uvedeni v skladu s postopki iz 
pododstavkov (c) in (d). Medtem si 
Komisija še nadalje prizadeva, da bi 
prepričala organe zadevne tretje države, 
naj ponovno uvedejo potovanje brez 
vizumske obveznosti za državljane 
zadevne države članice;
f) če zadevna tretja država odpravi 
vizumsko obveznost, država članica o 
tem takoj obvesti Svet in Komisijo. To 
obvestilo se objavi v seriji C Uradnega 
lista Evropske unije.  Kakršen koli 
začasni ukrep, sprejet na podlagi 
pododstavka (d), preneha veljati sedem 
dni po objavi v Uradnem listu. V 
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primeru, da je zadevna tretja država 
uvedla vizumsko obveznost za 
državljane dveh ali več držav članic, bo 
začasni ukrep prenehal veljati šele po 
zadnji objavi.

Or. es

Obrazložitev

Potreben je učinkovitejši mehanizem, ki bo Evropski uniji omogočil hitro, če že ne samodejno 
ukrepanje v primerih, ko tretja država ne spoštuje načela vzajemnosti. 

Rok, do katerega mora tretja država pretehtati svojo odločitev, naj bi bil 90 dni od objave 
plus obdobje, potrebno za začasno prekinitev (soodločanje). Začasno prekinitev je mogoče 
podaljšati, če tretja država ne odpravi vizumske obveznosti ali če Komisija ne uveljavi 
pravice do pobude za spremembo prilog te uredbe, pravice, na katero ta predlog spremembe 
ne vpliva.

Predlog spremembe 11

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Člen 1a – Zaščitna klavzula „Člen 1a

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

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

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

a) če se v šestih mesecih nenadno in 
občutno, vsaj za 60 % v primerjavi s 
stanjem v prejšnjem letu, poveča število 
državljanov tretje države s seznama v 
Prilogi II, za katere se ugotovi, da brez 
dovoljenja prebivajo na ozemlju države 
članice; 

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

b) če se v šestih mesecih nenadno in 
občutno, vsaj za 60 % v primerjavi s 
stanjem v prejšnjem letu, poveča število 
prošenj za azil državljanov tretjih držav s 
seznama v Prilogi II, za katere je bila 
stopnja ugodno rešenih prošenj za azil v 
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mesecih nižja od 3 %; teh prejšnjih šestih mesecih nižja od 3 %;
c) če se v šestih mesecih nenadno vsaj za 
50 % v primerjavi s stanjem v prejšnjih 
šestih mesecih poveča število zavrnjenih 
prošenj za ponovni sprejem, ki jih država 
članica predloži tretji državi s seznama v 
Prilogi II, za njene državljane.

c) če se v šestih mesecih nenadno in 
občutno, vsaj za 60 % v primerjavi s 
stanjem v prejšnjem letu, poveča število 
zavrnjenih prošenj za ponovni sprejem, ki 
jih država članica predloži tretji državi s 
seznama v Prilogi II, za njene državljane.

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

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

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

3. Komisija obvestilo prouči in pri tem 
upošteva:

– ali odstotek povečanja ustreza odstotku 
v točkah a, b in c odstavka 1°;
– ali so pri tem povečanju upoštevani 
odločilni dejavniki, ki vplivajo na 
specifične okoliščine v državi članici, ki je 
poslala obvestilo;
– število držav članic, na katere vplivajo 
katere koli od razmer, opisanih v 
odstavku 1;
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– splošni vpliv zaostritve stanja migracij v 
Uniji, kot je možno o tem sklepati iz 
podatkov, ki jih je predložila država 
članica;
– poročila agencije Frontex in/ali
Evropskega azilnega podpornega urada 
in/ali Europola, če to zahtevajo okoliščine 
konkretnega primera, o katerem je bilo 
posredovano obvestilo.

3a. Po oceni omenjenih dejavnikov lahko 
Komisija v treh mesecih od prejema 
obvestila sprejme izvedbeni sklep o 
začasni prekinitvi oprostitve vizumske 
obveznosti za državljane zadevne tretje 
države za šest mesecev. Izvedbeni sklep se 
sprejme v skladu s postopkom iz člena 
4a(2). V izvedbenem sklepu se določi 
datum, s katerim začne veljati začasna 
prekinitev oprostitve vizumske obveznosti.

4. Pred koncem veljavnosti izvedbenega 
sklepa, ki je bil sprejet v skladu z 
odstavkom 3, Komisija v sodelovanju z 
zadevno državo članico Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo. 
Poročilu je lahko priložen predlog o 
spremembi te uredbe, da se zadevna tretja 
država prestavi v Prilogo I.

Pred koncem veljavnosti izvedbenega 
sklepa, ki je bil sprejet v skladu z 
odstavkom 3a, Komisija v sodelovanju z 
zadevno državo članico Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo. 
Poročilu je lahko priložen predlog o 
spremembi te uredbe, da se zadevna tretja 
država prestavi v Prilogo I.

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

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

Or. es

Obrazložitev

Ime mehanizma je zavajajoče, zato bi ga bilo treba izbrisati. Jasno mora biti, da deleži sami 
po sebi ne zadostujejo za začasno prekinitev, ampak samo sprožijo postopek ocenjevanja, v 
katerem je odločeno, ali bo oprostitev vizumske obveznosti začasno prekinjena. Številčni 
podatki morajo biti primerljivi v daljšem časovnem obdobju. Vsa obvestila držav članic je 
treba posredovati Evropskemu parlamentu. V postopku ocenjevanja se med drugim 
upoštevajo poročila Europola, če evropska agencija oceni, da bi utegnila biti varnost zadevne 
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države članice in/ali Unije ogrožena.

Predlog spremembe 12

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. člen 4 se spremeni: 4. člen 4 se spremeni:
a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim: a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

«1. Država članica lahko predvidi izjeme, 
za katere ne velja vizumska obveznost, kot 
je določena s členom 1(1), ali izjeme, za 
katere ne velja oprostitev te obveznosti, kot 
je določeno s členom 1(2), za naslednje 
skupine oseb:

„1. Država članica lahko predvidi izjeme, 
za katere ne velja vizumska obveznost, kot 
je določena s členom 1(1), ali izjeme, za 
katere ne velja oprostitev te obveznosti, kot 
je določeno s členom 1(2), za naslednje 
skupine oseb:

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

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

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

b) civilno osebje ladij, ki plujejo v 
mednarodnih vodah;

b) civilno osebje ladij, ki plujejo v 
mednarodnih vodah;

c) imetnike prepustnic, diplomatskih ali 
službenih potnih listov, ki jih svojim 
uradnikom izdajo določene medvladne 
mednarodne organizacije ali subjekti, za 
katere velja mednarodno pravo.“;

c) imetnike potnih listin, ki jih svojim 
uradnikom izdajo določene medvladne 
mednarodne organizacije ali subjekti, za 
katere velja mednarodno pravo.“

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

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

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

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

c) doda se nov odstavek 4:
„Država članica lahko za turške 
državljane, ki med svojim bivanjem 
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opravljajo storitve, predvidi izjeme glede 
vizumske obveznosti iz člena 1(1), kolikor 
jo k temu obvezuje izvajanje člena 41(1) 
Dodatnega protokola k Pridružitvenemu 
sporazumu med Turčijo in ES.“;

Or. es

Obrazložitev

Brisanje določbe iz Uredbe (ES) št.°539/2001 ni smiselna, ker bi lahko privedla do absurdnih 
situacij, da bi zahtevali vizume od oseb, ki so pripravljene pomagati drugim državam 
članicam v primeru katastrofe, čeprav pri tem tvegajo lastna življenja. Kar zadeva primer 
Turčije in potnih listin, glejte obrazložitev v predlogih sprememb 7 in 8.
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OBRAZLOŽITEV

Uredba (ES) št. 539/2001 vsebuje seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu 
zunanjih meja Unije imeti vizum, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Uredba 
določa pogoje, pod katerimi so lahko državljani tretjih držav oproščeni vizumske zahteve za 
kratkotrajno bivanje na ozemlju Evropske unije. 

Odločitev o oprostitvi vizumske obveznosti je sprejeta po oceni zadevne države, kar zadeva 
nezakonito priseljevanje, javni red in varnost, zunanje odnose Evropske unije, ozemeljsko 
celovitost in načelo vzajemnosti. 

Namen predloga spremembe uredbe št. 539/2001 je uvesti zaščitno klavzulo, ki bo omogočila 
hitro začasno prekinitev oprostitve vizumske obveznosti v nujnih primerih, spremembo 
mehanizma vzajemnosti; uvedbo opredelitve v skladu z zakonikom Skupnosti o vizumih, 
opredelitev pogojev za oprostitev vizumske obveznosti za državljane tretjih držav, begunce in 
osebe brez državljanstva, določene kategorije državljanov držav, ki niso članice EU, ter 
imetnike prepustnic in potnih listov, ki so jih izdali subjekti, za katere se uporablja 
mednarodno pravo, in obveznosti držav članic, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov. 

PRIPOMBE POROČEVALCA
To poročilo, četudi je omejeno na pregled stanja, mora objektivno obravnavati vse elemente, 
ki jih preučuje, in sicer tako z vidika Evropske unije kot z vidika držav, ki niso njene članice. 

Protislovno bi bilo, če bi vizume razumeli kot orodje za obvladovanje nezakonitega 
priseljevanja v Unijo, hkrati pa bi bili presenečeni, če bi tretje države z istim namenom uvedle 
enake zahteve. 

Skupna vizumska politika je temeljni element na področju priseljevanja, v katerem imajo 
vizumi osrednjo vlogo kot orodje za nadzor nezakonitega priseljevanja. 

Predlagane spremembe uredbe so odgovor Komisije na nedavne zlorabe vizumskega sistema. 
Izkazalo se je, da je precejšnje število državljanov tretjih držav oprostitev vizumske 
obveznosti izkoristilo za to, da so potovali na ozemlje Evropske unije in nato na neutemeljen 
način zahtevali mednarodno zaščito.   

Predlog Komisije se ne omejuje samo na tehnične določbe, temveč vsebuje tudi ukrepe s 
političnimi posledicami. Z uvedbo zaščitne klavzule in mehanizma vzajemnosti bodo na voljo 
instrumenti, katerih uporaba bi lahko vplivala na mednarodne odnose Evropske unije.

Kar zadeva terminologijo, je Evropski parlament že večkrat opozoril, da naj se priseljenci, 
kadar ne spoštujejo zakonodaje v državah članicah, opisujejo z izrazoma „brez dovoljenja“ ali 
„tajni“, ne z izrazom „nezakoniti“. 

Zaščitna klavzula: za ta instrument bi se moral uporabljati bolj točen izraz, saj je njegov 
namen začasno prekiniti oprostitev vizumske obveznosti v določenih okoliščinah. Bolje bi 
bilo uporabiti drugačno formulacijo, na primer „klavzula ali mehanizem za začasno 
prekinitev“, oziroma izraz preprosto izbrisati. 
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Formulacija klavzule tudi poraja določena vprašanja. Najprej bi bilo treba opredeliti, ali 
morajo biti za uporabo klavzule izpolnjeni točno določeni pogoji, kot je predlagala Komisija, 
ali pa bi jo bilo mogoče sprožiti na bolj prilagodljiv način, kot predlagajo nekatere države 
članice. 

Zdi se razumljivo, da naj bi se mehanizem uporabljal samo v konkretnih in nujnih primerih, 
ko se občutno in nenadno poveča število priseljencev brez dovoljenja ali neutemeljenih 
prošenj za mednarodno zaščito. 

Odločitev o tem, da je povečanje dovolj veliko in da je mogoče začasno prekiniti oprostitev 
vizumske obveznosti, ne bo sprejeta samo zato, ker je bil dosežen odstotek, ki ga predvideva 
predlog spremembe uredbe št. 539/2001, temveč ker je takšna prekinitev priporočena na 
osnovi ocene posameznega primera. V ta namen naj bi Komisija preučila obvestilo zadevne 
države članice, posredovane informacije in statistične podatke, poročila Frontexa, Evropskega 
azilnega podpornega urada ali Europola, kot zahtevajo okoliščine v konkretnem primeru, in 
vpliv, ki naj bi ga povečano priseljevanje imelo za celotno Unijo. 

Glede na to uporaba odstotkov kot objektivnega elementa za sprožitev postopka ocenjevanja
ni povsem neprimerna. Ti odstotki bi morali služiti izključno v ta namen, torej za sprožitev
postopka ocenjevanja. Komisija bi lahko šele po temeljiti oceni posameznega primera 
odločila, ali okoliščine, ki jih je preučila, upravičujejo začasno prekinitev oprostitve vizumske 
obveznosti. Pri teh okoliščinah gre za občutno povečanje števila priseljencev brez dovoljenja 
ali števila prošenj za mednarodno zaščito v primerjavi z enakim obdobjem v preteklem letu. 

Kar zadeva postopke komitologije, je zaželeno, da bi lahko Evropski parlament sodeloval v 
njem že od začetka, ko Komisija odloči, da bo preučila zahtevo države članice, ki bi jo seveda 
morala posredovati tudi Parlamentu. Parlament bi moral biti torej obveščen sočasno kot 
Komisija, kadar država članica vloži zahtevo za začasno prekinitev oprostitve vizumske 
obveznosti, ne šele takrat, ko je napovedan postopek komitologije. 

Načelo vzajemnosti: to je eno od temeljnih načel skupne vizumske politike, tj. da mora 
država, ki je oproščena vizumske obveznosti, sprejeti enakovreden ukrep za državljane 
Evropske unije. 

Čeprav je to načelo temeljni kamen politike na tem področju, ne sme služiti kot argument za 
pomisleke o pravičnosti vizumske obveznosti, ki bi jo tretja država uvedla za državljane 
katere od držav članic, če oceni, da je ta država članica postala vir nezakonitega priseljevanja. 

V tej točki bi bilo treba razmisliti o razlogih, zakaj državljani Evropske unije prosijo za 
mednarodno zaščito v tujini. Naj drži ali ne drži, da večino takšnih prošenj vodijo predvsem 
ekonomski razlogi in pričakovanja, ki jih zbudijo prosilcem zelo naklonjena pravila za azil, je 
treba vseeno priznati, da bi kazalo okrepiti evropske sisteme za integracijo manjšin, kar sicer 
sodi v pristojnost držav članic, vendar bi moralo morda biti predmet skupnih ukrepov in 
pristopa Evropske unije.  

Kar zadeva vzajemnost samo po sebi, je očitno, da trenutni sistem, spremenjen z uredbo 
št. 851/2005, ni učinkovit, četudi Komisija trdi nasprotno. Čeprav morda ni treba znova uvesti 
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samodejnega mehanizma, ki ga je prvotno predvidela uredba št. 539/2001, pa je treba opraviti 
temeljito revizijo obstoječega mehanizma, da se zagotovi enotno ukrepanje in solidarnost med 
državami članicami. Drugi vidiki, na primer trgovinski odnosi z Evropsko unijo, pa temeljnih 
kamnov skupne vizumske politike ne bi smeli ogroziti. 

V zvezi s tem je treba uresničiti cilje iz pisne izjave št. 2011/2053, sprejete marca letos, v 
kateri je Evropski parlament Komisijo in Svet pozval, naj pritisneta na tretje države, ki ne 
spoštujejo načela vzajemnosti, in poudaril, da je treba znova uvesti vizumsko obveznost v 
primerih, ko se zadevna država ne odzove pozitivno. V ta namen je Parlament Komisijo 
pozval, „naj namesto dvostranskih sporazumov vzpostavi nov mehanizem, ki bo zagotavljal 
popolno vizumsko vzajemnost za vse države članice in po katerem bi vse države članice takoj 
ponovno uvedle vizumske zahteve za državljane države, ki ni članica EU in bi kršila vizumsko 
vzajemnost“.

Kanada je 14. julija 2009 znova uvedla vizumsko obveznost za češke državljane. Od tega sta 
pretekli že dve leti in pol, vendar ta severnoameriška država kljub pritiskom Komisije še ni 
preklicala te odločitve. 

Dejstvo, da v tem primeru ni bilo mogoče najti ugodne rešitve, je zelo neugoden precedens za 
skupno vizumsko politiko Evropske unije in dokaz pomanjkljivosti obstoječega mehanizma. 
Zato je potreben učinkovitejši mehanizem, ki bo Evropski uniji omogočil hitro, če že ne 
samodejno ukrepanje v primerih, ko tretja država ne spoštuje načela vzajemnosti. 

Zadostovalo bi že, če bi znova začasno uvedli vizumsko obveznost za razumno obdobje, ki bo 
dovolj dolgo, da bo lahko tretja država razmislila o svoji odločitvi, Evropska unija pa 
ponudila zagotovila glede nezakonitega priseljevanja. Po preteku tega obdobja bi lahko 
Komisija predlagala vključitev zadevne države v prilogo I uredbe št. 539/2001.   

Položaj izvajalcev storitev iz tretjih držav: sklic na državljane konkretne države, na primer 
Turčije, je smiseln, če upoštevamo, da je to za zdaj edini primer. Kljub temu ne bi bilo 
smiselno sprejeti odločitve samo o tem primeru, še posebej ker utegnejo biti zaradi sodne 
prakse Sodišča Evropske unije potrebne nove spremembe uredbe, če bodo v prihodnje 
obravnavani podobni primeri. Zato bi bilo treba v predlog vključiti izjavo, da bo upoštevana 
sodna praksa Sodišča Evropske unije, brez omemb državljanov posameznih tretjih držav. 

Preostala vprašanja: preostale zadeve, ki jih zajema revizija, so bolj tehnične narave in ne 
povzročajo težav s tega vidika. 

Nove opredelitve: opredelitve pojmov so posodobljene v skladu z vizumskim 
zakonikom, pri čemer je upoštevana razlaga Sodišča Evropske unije v zvezi s 
kratkoročnim bivanjem. 

Begunci in osebe brez državljanstva, ki prebivajo v Združenem kraljestvu ali na 
Irskem: ker v teh dveh državah članicah ne obstajata vzajemno priznavanje vizumov in 
enakovrednost podobnih instrumentov oziroma dovoljenj za prebivanje, predlog 
državam članicam v celoti prepušča odločitev o oprostitvi oziroma ohranitvi vizumske 
obveznosti za te kategorije oseb. 
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Uskladitev z določenimi kategorijami državljanov tretjih držav: uredba predvideva 
možnost, da države članice odpravijo vizumsko obveznost za določene kategorije 
državljanov tretjih držav, konkretno letalske in ladijske posadke ter imetnike 
diplomatskih, službenih/uradnih ali posebnih potnih listov oziroma potnih listov, ki jih 
izdajo medvladne mednarodne organizacije ali subjekti, za katere velja mednarodno 
pravo.


