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7.12.2018 A8-0434/79 

Poprawka  79 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Martina 

Anderson, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Kodeks wizowy 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Unia powinna stosować swoją 

politykę wizową we współpracy 

z państwami trzecimi oraz w celu 

zapewnienia lepszej równowagi między 

obawami związanymi z migracją 

i bezpieczeństwem, względami 

ekonomicznymi a stosunkami 

zewnętrznymi w ujęciu ogólnym. 

(2) Unia powinna stosować swoją 

politykę wizową we współpracy 

z państwami trzecimi w celu zapewnienia 

właściwej równowagi między obawami 

związanymi z bezpieczeństwem, 

humanitarnymi względami ekonomicznymi 

a stosunkami zewnętrznymi w ujęciu 

ogólnym. Powinna w szczególności 

zapewnić przestrzeganie zobowiązań 

wynikających z prawa międzynarodowego, 

a zwłaszcza z europejskiej Konwencji o 

ochronie praw człowieka i podstawowych 

wolności, międzynarodowych paktów 

praw obywatelskich i politycznych oraz 

praw gospodarczych, społecznych i 

kulturalnych, Konwencji genewskiej z 

1951 r. dotyczącej statusu uchodźców, a 

także Protokołu nowojorskiego z 1967 r., 

Konwencji ONZ w sprawie zakazu 

stosowania tortur oraz innego okrutnego, 

nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania albo karania, Konwencji 

ONZ o prawach dziecka oraz Konwencji 

w sprawie likwidacji wszelkich form 

dyskryminacji kobiet. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/80 

Poprawka  80 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Martina 

Anderson, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Kodeks wizowy 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) W przypadku braku współpracy ze 

strony niektórych państw trzecich 

w zakresie readmisji zatrzymanych 

obywateli o nieuregulowanym statusie 

oraz braku skutecznej współpracy tych 

państw trzecich w ramach procesu 

powrotu, należy w sposób restrykcyjny 

i tymczasowy stosować niektóre przepisy 

rozporządzenia (WE) nr 810/2009 na 

podstawie przejrzystego mechanizmu 

opartego na obiektywnych kryteriach 

w celu zacieśnienia współpracy z danym 

państwem trzecim w zakresie readmisji 

migrantów o nieuregulowanym statusie. 

skreśla się 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/81 

Poprawka  81 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Kodeks wizowy 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 810/2009 

Artykuł 1 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a) w art. 1 skreśla się ustęp 3; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Skreśla się: Niniejsze rozporządzenie wymienia także państwa trzecie, których obywatele 

muszą posiadać wizę lotniskową w drodze wyjątku od zasady swobodnego tranzytu określonej 

w załączniku 9 do konwencji z Chicago o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, oraz 

określa tryb i warunki wydawania wiz uprawniających do tranzytu przez międzynarodową 

strefę tranzytową portów lotniczych państw członkowskich. 
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7.12.2018 A8-0434/82 

Poprawka  82 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Kodeks wizowy 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a a (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 810/2009 

Artykuł 2 – ustęp 3 – punkt 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) skreśla się pkt 5; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Skreśla się: „tranzytowa wiza lotniskowa” oznacza wizę uprawniającą do tranzytu przez 

międzynarodową strefę tranzytową jednego lub kilku portów lotniczych państw 

członkowskich; Poprawka horyzontalna, w razie przyjęcia skreślić wymóg dotyczący 

tranzytowej wizy lotniskowej. 
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7.12.2018 A8-0434/83 

Poprawka  83 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Kodeks wizowy 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 810/2009 

Artykuł 13 – ustęp 7 – litera a 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 9a) art. 13 ust. 7 lit. a) otrzymuje 

brzmienie: 

a) dzieci poniżej 12 roku życia; „a) małoletni poniżej 18. roku życia;” 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby podkreślić, że nie pobiera się danych biometrycznych małoletni poniżej 18. roku życia. 
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7.12.2018 A8-0434/84 

Poprawka  84 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Kodeks wizowy 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 810/2009 

Artykuł 14 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W ramach lokalnej współpracy 

schengeńskiej, o której mowa w art. 48, 

konsulaty państw członkowskich oceniają 

wdrażanie warunków określonych w ust. 1, 

aby uwzględnić warunki lokalne oraz 

ryzyko migracyjne i ryzyko związane 

z bezpieczeństwem.”; 

5. W ramach lokalnej współpracy 

schengeńskiej, o której mowa w art. 48, 

konsulaty państw członkowskich oceniają 

wdrażanie warunków określonych w ust. 1, 

aby uwzględnić warunki lokalne; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/85 

Poprawka  85 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Kodeks wizowy 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera f 

Rozporządzenie (WE) nr 810/2009 

Artykuł 16 – ustęp 8 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) dodaje się nowy ustęp w brzmieniu: skreśla się 

„8a. Komisja co dwa lata ocenia 

potrzebę przeglądu wysokości opłat 

wizowych określonych w art. 16 ust. 1, 2 

i 2a, uwzględniając obiektywne kryteria, 

takie jak ogólna stopa inflacji w całej UE 

publikowana przez Eurostat oraz średnia 

ważona wynagrodzeń urzędników służby 

cywilnej państw członkowskich i, 

w stosownych przypadkach, zmienia 

wysokość opłat wizowych w drodze aktów 

delegowanych.”; 

 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/86 

Poprawka  86 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Kodeks wizowy 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 

Rozporządzenie (WE) nr 810/2009 

Artykuł 25 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) dodaje się nowy artykuł 

w brzmieniu: 

skreśla się 

„Artykuł 25a   

Współpraca w zakresie readmisji  

1. Art. 14 ust. 6, art. 16 ust. 1 i art. 16 

ust. 5 lit. b), art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 2 

nie mają zastosowania do osób 

ubiegających się o wizę lub kategorii tych 

osób, które są obywatelami państwa 

trzeciego uznawanego za państwo, które 

nie współpracuje w wystarczającym 

stopniu z państwami członkowskimi 

w zakresie readmisji migrantów 

o nieuregulowanym statusie, na podstawie 

odpowiednich i obiektywnych danych, 

zgodnie z niniejszym artykułem. Niniejszy 

artykuł pozostaje bez uszczerbku dla 

uprawnień przyznanych Komisji na mocy 

art. 24 ust. 2d. 

 

2. Komisja dokonuje regularnej 

oceny współpracy państw trzecich 

w zakresie readmisji, uwzględniając 

w szczególności następujące wskaźniki: 

 

a) liczbę decyzji nakazujących powrót 

wydanych osobom z danego państwa 
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trzeciego nielegalnie przebywającym na 

terytorium państw członkowskich;  

b) liczbę faktycznych powrotów osób, 

którym wydano decyzje nakazujące 

powrót, jako odsetek liczby decyzji 

nakazujących powrót wydanych 

obywatelom danego państwa trzeciego, 

w tym w stosownych przypadkach na 

podstawie unijnych i dwustronnych umów 

o readmisji – liczby obywateli państwa 

trzeciego, którzy przejechali tranzytem 

przez terytorium danego państwa; 

 

c) liczbę wniosków o readmisję 

przyjętych przez państwo trzecie jako 

odsetek liczby takich wniosków złożonych 

w tym państwie. 

 

3. Państwo członkowskie może 

również powiadomić Komisję, jeżeli 

doświadczy poważnych i utrzymujących 

się problemów praktycznych w związku ze 

współpracą z państwem trzecim w zakresie 

readmisji migrantów o nieuregulowanym 

statusie na podstawie tych samych 

wskaźników, co wskaźniki wymienione 

w ust. 2. 

 

4. Komisja zbada każde zgłoszenie 

dokonane na mocy ust. 3 w terminie 

jednego miesiąca. 

 

5. Jeżeli na podstawie analizy, 

o której mowa w ust. 2 i 4, Komisja uzna, 

że dane państwo nie współpracuje 

w wystarczającym stopniu i w związku 

z tym konieczne jest podjęcie działań, 

może ona, uwzględniając także ogólne 

stosunki Unii z danym państwem trzecim, 

przyjąć akt wykonawczy, zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 52 ust. 2: 

 

a) czasowo zawieszający stosowanie 

art. 14 ust. 6, art. 16 ust. 5 lit. b), art. 23 

ust. 1 lub art. 24 ust. 2 albo niektórych 

bądź wszystkich tych przepisów wobec 

wszystkich obywateli danego państwa 

trzeciego lub niektórych kategorii tych 

obywateli, lub  
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b) wprowadzający opłatę wizową 

określoną w art. 16 ust. 2a, którą nakłada 

się na wszystkich obywateli danego 

państwa trzeciego lub niektóre kategorie 

tych obywateli.  

 

6. Na podstawie wskaźników 

wymienionych w ust. 2 Komisja stale 

ocenia, czy możliwe jest osiągnięcie 

znaczącej poprawy współpracy z danym 

państwem trzecim w zakresie readmisji 

migrantów o nieuregulowanym statusie, 

oraz uwzględniając również ogólne 

stosunki Unii z danym państwem trzecim, 

może podjąć decyzję o uchyleniu lub 

zmianie aktu wykonawczego, o którym 

mowa w ust. 5. 

 

7. Najpóźniej sześć miesięcy po 

wejściu w życie aktu wykonawczego, 

o którym mowa w ust. 5, Komisja 

przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie sprawozdanie z postępów we 

współpracy z państwem trzecim w zakresie 

readmisji.”;  

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem tej poprawki jest skreślenie całego art. 25 w postaci proponowanej przez Komisję. 
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7.12.2018 A8-0434/87 

Poprawka  87 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Kodeks wizowy 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 24 

Rozporządzenie (WE) nr 810/2009 

Artykuł 36 a – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Czas trwania programu zawęża się 

do czterech miesięcy w każdym roku 

kalendarzowym, a kategorie beneficjentów 

są jasno określone i wykluczają obywateli 

państw trzecich należących do kategorii 

osób, w przypadku których wymagane jest 

zasięganie opinii zgodnie z art. 22, oraz 

osób niemieszkających w państwie 

przylegającym do lądowego przejścia 

granicznego lub w państwie mającym 

bezpośrednie połączenie promowe 

z morskim przejściem granicznym. 

Programy te mają zastosowanie wyłącznie 

do obywateli państw trzecich, z którymi 

zawarto umowy o readmisji 

i w odniesieniu do których Komisja nie 

podjęła decyzji zgodnie z art. 25a ust. 5. 

2. Czas trwania programu zawęża się 

do czterech miesięcy w każdym roku 

kalendarzowym, a kategorie beneficjentów 

są jasno określone i wykluczają obywateli 

państw trzecich należących do kategorii 

osób, w przypadku których wymagane jest 

zasięganie opinii zgodnie z art. 22, oraz 

osób niemieszkających w państwie 

przylegającym do lądowego przejścia 

granicznego lub w państwie mającym 

bezpośrednie połączenie promowe 

z morskim przejściem granicznym.  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/88 

Poprawka  88 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Kodeks wizowy 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 810/2009 

Artykuł 39 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 26a) art. 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „Podczas pełnienia obowiązków 

służbowych pracownicy konsularni nie 

dyskryminują nikogo ze względu na 

narodowość, płeć, płeć kulturową, 

sytuację rodzinną, pochodzenie, 

domniemaną lub rzeczywistą religię, 

wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub 

orientację seksualną.”; 

Or. en 

 

 


