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ИЗМЕНЕНИЯ 001-002 
внесени от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Доклад
Клод Морайс A8-0047/2019
Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато 
преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са 
освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Предложение за регламент (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

_____________________________________________________________

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Правителството на Обединеното 
кралство обяви намерението си да не 
изисква виза от гражданите на ЕС-27 
при пътувания до Обединеното кралство 
за краткосрочни престои с цел туризъм 
или по работа от датата, на която 
правото на Съюза спре да се прилага 
спрямо Обединеното кралство. В случай 
че в бъдеще Обединеното кралство 
въведе изискване за притежаване на 
виза за гражданите на поне една 
държава членка, следва да бъде 
приложен механизмът за 
реципрочност, предвиден в [член 1, 
параграф 4 от Регламент (EО) № 
539/2001]26. Европейският парламент, 
Съветът, Комисията и държавите 
членки следва да предприемат 
незабавни действия за прилагането на 
този механизъм.

(6) Правителството на Обединеното 
кралство обяви намерението си да не 
изисква виза от гражданите на ЕС-27 
при пътувания до Обединеното кралство 
за краткосрочни престои с цел туризъм 
или по работа от датата, на която 
правото на Съюза спре да се прилага 
спрямо Обединеното кралство.
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_________________
26 Вж. бележка под линия 23.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Настоящото решение се 
основава на очакването, че в интерес 
на поддържането на близки 
отношения, Обединеното кралство 
ще предостави пълна визова 
реципрочност на гражданите на 
всички държави членки. В случай че в 
бъдеще Обединеното кралство въведе 
изискване за притежаване на виза за 
гражданите на поне една държава 
членка, следва да бъде приложен 
механизмът за реципрочност, 
предвиден в [член 1, параграф 4 от 
Регламент (EО) № 539/2001]1a. 
Европейският парламент, Съветът, 
Комисията и държавите членки 
следва да предприемат незабавни 
действия за прилагането на този 
механизъм. Комисията следва 
постоянно да наблюдава спазването 
на принципа на реципрочност и 
незабавно да информира Европейския 
парламент и Съвета за всяко 
развитие, което би могло да 
застраши спазването на този 
принцип.
_________________
1a вж бележка под линия 23.


