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Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený 
a doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa 
časti prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. 
Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom 
a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch
(KOM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2009)0049),

– so zreteľom na článok 62 ods. 2bi a článok 300 ods. 2 prvý pododsek, prvú vetu Zmluvy 
o ES,

– so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0016/2009),

– so zreteľom na článok 55 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A7-0015/2009),

1. schvaľuje uzavretie zmluvy;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov a Antiguy a Barbudy.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nariadením Rady (ES) č. 1932/2006 sa zmenilo a doplnilo nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 
uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní 
vonkajších hraníc Európskej únie (negatívny zoznam), a krajín, ktorých štátni príslušníci sú 
oslobodení od tejto povinnosti (pozitívny zoznam) – okrem iného – presunutím šiestich tretích 
krajín z negatívneho do pozitívneho zoznamu. Sú to tieto krajiny: Antigua a Barbuda, 
Bahamy, Barbados, Maurícius, Svätý Krištof a Nevis a Seychely. V nariadení sa tiež 
zdôrazňuje, že oslobodenie štátnych príslušníkov týchto krajín od vízovej povinnosti by 
nemalo nadobudnúť účinnosť pred uzatvorením a nadobudnutím platnosti bilaterálnej dohody 
o zrušení víz medzi Európskym spoločenstvom a príslušnými krajinami. Toto nariadenie bolo 
prijaté 21. decembra 2006 a nadobudlo účinnosť v januári 2007. 

Krajiny CARICOM-u medzitým od 15. januára 2007 zaviedli osobitný vízový režim pre 
štátnych príslušníkov niekoľkých členských štátov EÚ (s občanmi EÚ sa nezaobchádzalo 
rovnako, keďže občania ostatných členských štátov zostali oslobodení od vízovej povinnosti) 
v dôsledku Svetového pohára v krikete v roku 2007, ktorý sa konal v Karibskom 
spoločenstve. Zavedenie tejto vízovej povinnosti viedlo napriek priaznivým ustanoveniam 
v novom nariadení Spoločenstva k odloženiu prípravy návrhov mandátov na rokovania 
s týmito tretími krajinami o zrušení víz.

So zreteľom na skončenie režimu dočasných víz 15. mája 2007 Rada svojim rozhodnutím z 5. 
júna 2008 poverila Komisiu, aby rokovala o dohode medzi Európskym spoločenstvom 
a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch. Rokovania o dohode sa 
začali 4. júla 2008 a ukončili sa 16. októbra 2008. S prihliadnutím na to, že ju možno 
uzatvoriť prípadne aj neskôr, by sa dohoda parafovaná 19. novembra 2008 v Bruseli mala 
podpísať. 

Konečný obsah dohody možno zhrnúť takto:

Účel: Táto dohoda umožňuje občanom Európskej únie a občanom Antiguy a Barbudy 
cestovať na územie druhej zmluvnej strany bez víz na maximálne obdobie troch mesiacov 
počas obdobia šiestich mesiacov.

Občania niekoľkých členských štátov sú už Antiguou a Barbudou od vízovej povinnosti 
oslobodení. Do dohody bolo začlenené ustanovenie, v ktorom sa uvádza, že Antigua 
a Barbuda môže pozastaviť alebo vypovedať dohodu iba pokiaľ ide o všetky členské štáty 
Európskeho spoločenstva a Spoločenstvo môže recipročne tiež pozastaviť alebo vypovedať 
dohodu iba pokiaľ ide o všetky jeho členské štáty. Osobitné postavenie Spojeného kráľovstva 
a Írska je vyjadrené v preambule.

Rozsah: Zrušenie víz sa vzťahuje na všetky kategórie osôb (držitelia štandardných, 
diplomatických alebo služobných/úradných pasov) cestujúcich na akékoľvek účely, okrem 
účelu vykonávania platenej činnosti. V prípade kategórie osôb cestujúcich na účel 
vykonávania platenej činnosti môže každý členský štát, ako aj Antigua a Barbuda aj naďalej 
voľne zavádzať vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov druhej zmluvnej strany v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi. 
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Aby sa zabezpečilo zosúladené vykonávanie, k dohode je pripojené spoločné vyhlásenie 
týkajúce sa výkladu kategórie osôb cestujúcich na účel vykonávania platenej činnosti.

Dĺžka pobytu: V dohode sa zohľadňuje postavenie členských štátov, ktoré ešte v plnom 
rozsahu neuplatňujú schengenské acquis. Dovtedy, kým tieto štáty nie sú súčasťou 
schengenského priestoru bez vnútorných hraníc, zrušením víz sa štátnym príslušníkom 
Antiguy a Barbudy udeľuje právo zdržiavať sa tri mesiace na území každého z týchto 
členských štátov (Cyprus, Bulharsko, Rumunsko), nezávisle od lehoty vypočítanej pre celý 
schengenský priestor.

Územná pôsobnosť: V prípade Francúzska a Holandska by sa zrušením víz udelilo štátnym 
príslušníkom uvedených šiestich krajín právo zdržiavať sa iba na európskych územiach týchto 
členských štátov.
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