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PR_COD_1app

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(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0650),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 77 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0371/2012),

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

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A7–0000/2013),

1. zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.
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UZASADNIENIE

1. Uwagi wstępne 

W rozporządzeniu (WE) nr 539/20011 wymienia się państwa trzecie, których obywatele 
muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich (tak 
zwana lista negatywna, załącznik I), oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu 
(tak zwana lista pozytywna, załącznik II). 

Omawiany wniosek Komisji Europejskiej ma na celu uaktualnienie tego rozporządzenia. W 
związku z faktem, iż stopień spełnienia przez państwa trzecie kryteriów określonych w 
rozporządzeniu (WE) nr 539/2001 może z czasem ulegać zmianie, zarówno lista negatywna, 
jak i pozytywna powinny regularnie podlegać przeglądowi. 

Przedstawiając niniejszy wniosek, Komisja Europejska odpowiada na wyrażony w programie 
sztokholmskim apel Rady Europejskiej o regularne dokonywanie przeglądu tych dwóch list.
Od wejścia w życie Traktatu z Lizbony Parlament Europejski ma prawo współdecydowania w 
odniesieniu do całej wspólnej polityki wizowej zgodnie z art. 77 ust. 2 lit. a) TFUE. 

2. Ogólny kontekst wniosku 

W tym kontekście Komisja Europejska proponuje przede wszystkim zniesienie obowiązku 
wizowego dla obywateli następujących państw wyspiarskich Karaibów i Oceanii: Dominika, 
Grenada, Kiribati, Wyspy Marshalla, Mikronezja, Nauru, Palau, Saint Lucia, Saint Vincent i 
Grenadyny, Wyspy Salomona, Samoa, Timor Wschodni, Tonga, Trynidad i Tabago, Tuvalu i 
Vanuatu. 

Poza tym w celu zapewnienia w przyszłości pełnej wzajemności w zakresie krótkich pobytów 
trzymiesięcznych w okresie sześciomiesięcznym między tymi państwami a obywatelami 
wszystkich państw członkowskich, a także spójności ze zwolnieniami z obowiązku 
wizowego, zwolnienie z obowiązku wizowego dla obywateli tych państw nie powinno mieć 
zastosowania do momentu zawarcia i wejścia w życie umowy o ruchu bezwizowym między 
Unią Europejską a tymi państwami. 

Ponadto Komisja Europejska proponuje zniesienie obowiązku wizowego dla wszystkich 
obywateli brytyjskich, którzy do celów prawa Unii nie są się obywatelami Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

Komisja Europejska doszła do wniosku, że nakładanie obowiązku wizowego na obywateli 
wyżej wymienionych państw nie ma już uzasadnienia. 

Komisja Europejska proponuje również aktualizację listy negatywnej i wpisanie Sudanu 

                                               
1 Wersja skonsolidowana: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20110111:PL:PDF
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Południowego na listę państw trzecich, których obywatele podlegają obowiązkowi 
wizowemu. 

3. Uwagi sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej w sprawie 
zmiany rozporządzenia (WE) nr 539/2001 i popiera jej propozycję dotyczącą modyfikacji list.

Sprawozdawczyni jest zdania, że Komisja Europejska dokonała wyważonej oceny w 
odniesieniu do poszczególnych wspomnianych wyżej państw. Odpowiednio uwzględniła 
również kryteria, jakimi powinna się kierować, opracowując propozycje dotyczące list.
Kryteria te, wyliczone w motywie 5 rozporządzenia (WE) nr 539/2011, odnoszą się między 
innymi do nielegalnej imigracji, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz do stosunków 
Unii Europejskiej z państwami trzecimi, z uwzględnieniem również skutków spójności 
regionalnej i wzajemności.

Celem wniosku jest rozwijanie wspólnej polityki imigracyjnej, a zarazem przyczynianie się 
do zacieśniania stosunków między Unią Europejską a państwami wspomnianymi we wniosku 
Komisji Europejskiej.

W tym kontekście proces pogłębiania stosunków między Unią Europejską a odnośnymi 
państwami z pewnością pozytywnie wpłynie na działanie wymiaru sprawiedliwości i 
poszanowanie swobód.

**

Przede wszystkim jeśli chodzi o przeniesienie na listę pozytywną niektórych państw 
wyspiarskich Karaibów i Oceanii, obowiązek wizowy nie ma już uzasadnienia. Wspomniane 
państwa nie stanowią dla państw członkowskich Unii Europejskiej żadnego zagrożenia z 
punktu widzenia nielegalnej imigracji lub porządku publicznego i bezpieczeństwa.

Poza tym sprawozdawczyni popiera przeniesienie tych państw, ponieważ z powodu 
niewielkiej reprezentacji konsularnej państw członkowskich w tych państwach trzecich 
obywatele muszą starać się o wizy Schengen za granicą, co jest dość kosztowne i wiąże się 
czasem z obowiązkiem wizowym przy przekraczaniu granic zewnętrznych.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo dokumentów podróży wydanych przez odnośne państwa 
trzecie, nie istnieje żadne ryzyko. Choć wydawanie paszportów biometrycznych stało się 
warunkiem przeniesienia państw Bałkanów Zachodnich z listy negatywnej do listy 
pozytywnej, nie powinno ono stanowić warunku przeniesienia Dominiki, Grenady, Saint 
Lucii, Saint Vincent i Grenadynów oraz Trynidadu i Tobago. Te państwa trzecie wydają 
nadające się do odczytu maszynowego paszporty CARICOM o wysokim poziomie 
zabezpieczeń i zamierzają zastąpić je paszportami biometrycznymi w najbliższej przyszłości.

Paszporty wydawane przez państwa wyspiarskie Oceanii nadają się do odczytu maszynowego 
i zawierają wystarczającą liczbę zabezpieczeń.

Ponadto zmiana rozporządzenia pociąga za sobą wyjaśnienie sytuacji szczególnych kategorii 
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obywateli brytyjskich. Z danych statystycznych wynika, że grupy obywateli brytyjskich 
obecnie wymienione w pkt 3 załącznika I nie stwarzają ryzyka w zakresie nielegalnej 
imigracji do strefy Schengen oraz że większość z nich mieszka na wyspach w regionie 
Karaibów, które wykazują silne więzi i podobieństwa do państw sąsiadujących, nieobjętych 
obowiązkiem wizowym.

Poza tym bezpieczeństwo dokumentów podróży obywateli brytyjskich jest zapewnione, 
ponieważ dokumenty są wystawiane w Zjednoczonym Królestwie na podstawie ścisłych 
specyfikacji technicznych. Nadają się one do odczytu maszynowego i zawierają szereg 
zabezpieczeń.

Omawiany wniosek zakłada również aktualizację listy negatywnej przez włączenie do niej 
Sudanu Południowego. Dnia 9 lipca 2011 r. Sudan Południowy oficjalnie ogłosił swoją 
niezależność względem Sudanu, który figuruje na liście negatywnej. Dnia 14 lipca 2011 r. 
Sudan Południowy został członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Należy zatem 
wprowadzić zmiany do załącznika I, włączając wzmiankę o Sudanie Południowym.

4. Wnioski i zalecenia sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni opowiada się za wnioskiem Komisji Europejskiej.

Państwa wyspiarskie Karaibów, wspomniane państwa wyspiarskie Oceanii i szczególne 
kategorie obywateli brytyjskich nie stanowią żadnego zagrożenia dla Unii Europejskiej, ani 
pod względem nielegalnej imigracji, ani pod względem bezpieczeństwa publicznego.

Sprawozdawczyni spotkała się z przedstawicielami państw wyspiarskich Karaibów i Oceanii 
oraz szczególnych kategorii obywateli brytyjskich. Wszyscy wielokrotnie wyrazili wolę 
pogłębienia i poszerzenia stosunków z Unią Europejską.

Liberalizacja reżimu wizowego ma ogromne znaczenie dla obywateli. Skróci czas i obniży 
koszty związane z przygotowywaniem podróży do strefy Schengen. Ponadto zwolnienie z 
obowiązku wizowego ułatwi kontakty między obywatelami, będące ważnym warunkiem 
rozwoju stosunków gospodarczych, kulturalnych, naukowych i innych. System wizowy 
wzmacnia także więzi międzyludzkie i urzeczywistnia zasadę swobodnego przepływu, która 
stanowi jedno z praw podstawowych Unii Europejskiej.

Wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia (WE) nr 539/2001 jest uzasadniony koniecznością 
prowadzenia przez Unię Europejską proporcjonalnych działań w oparciu o kryteria 
wzajemności.

Choć sprawozdawczyni przychylnie odnosi się do wniosku Komisji Europejskiej, uważa za 
konieczne wydać kilka zaleceń. 

Sprawozdawczyni zwraca się do Komisji Europejskiej o dokonanie przeglądu obowiązku 
wizowego dla członków Zgromadzenia Parlamentarnego AKP/UE uczestniczących w 
posiedzeniach tego zgromadzenia w strefie Schengen. Obecnie często borykają się oni z 
problemami, którym należy zaradzić.
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Sprawozdawczyni życzyłaby sobie, aby Parlament Europejski był zaangażowany w 
przygotowywanie dwustronnych umów dotyczących zwolnienia z obowiązku wizowego 
między Unią Europejską a państwami trzecimi, w odniesieniu do których zaproponowano 
zniesienie obowiązku wizowego, oraz by otrzymywał informacje na temat stanu prac w tym 
zakresie. Dlatego też sprawozdawczyni zaleca, by Parlament Europejski czuwał nad 
wykonywaniem tych umów. Sprawozdawczyni zwraca się do Komisji Europejskiej o 
dopełnianie obowiązku obszernego informowania Parlamentu Europejskiego na wszystkich 
etapach procedury zawierania umów oraz przynajmniej raz na sześć miesięcy. Jeśli chodzi o 
obowiązujące umowy, sprawozdawczyni wzywa Komisję do natychmiastowego 
przekazywania Parlamentowi wszelkich informacji, jakie otrzymuje, a jakie mogłyby 
doprowadzić do zawieszenia umowy.

Jeśli chodzi o kryteria wymienione powyżej w motywie, sprawozdawczyni zwraca się do 
Komisji Europejskiej o rozważenie zmiany rozporządzenia, aby uwzględnić te kryteria w 
artykule i dokładniej je określić. Nie powinno to ograniczyć elastyczności, która jest 
oczywiście konieczna w polityce wizowej, natomiast zapewniłoby to większą przejrzystość.

I wreszcie, jako że omawiane rozporządzenie jest głównym elementem wspólnej polityki 
wizowej, proponuje się aktualizowanie załączników, tak by nadal były punktem odniesienia 
umożliwiającym stwierdzenie, kto potrzebuje wizy przy wjeździe do strefy Schengen. W tym 
celu należy wprowadzić akty delegowane umożliwiające aktualizowanie załączników.


