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Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic
vízum, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s
vystoupením Spojeného království z EU
Návrh nařízení (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

_____________________________________________________________
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Vláda Spojeného království vyjádřila
svůj záměr nevyžadovat od občanů zemí
EU-27 vízum při cestách do Spojeného
království v případě krátkodobých pobytů
za účelem podnikání nebo turistiky ode
dne, k němuž se právo Unie přestane
vztahovat na Spojené království. Pokud
Spojené království v budoucnu zavede
vízovou povinnost pro státní příslušníky
alespoň jednoho členského státu, měl by
být použit mechanismus vzájemnosti
stanovený v [čl. 1 odst. 4 nařízení (ES)
č. 539/2001]26. Evropský parlament, Rada,
Komise a členské státy by uvedený
mechanismus měli uplatnit neprodleně.

(6) Vláda Spojeného království vyjádřila
svůj záměr nevyžadovat od občanů zemí
EU-27 vízum při cestách do Spojeného
království v případě krátkodobých pobytů
za účelem podnikání nebo turistiky ode
dne, k němuž se právo Unie přestane
vztahovat na Spojené království.
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Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(7a) Toto rozhodnutí vychází
z očekávání, že Spojené království v zájmu
udržování úzkých vztahů zaručí úplnou
vízovou vzájemnost pro státní příslušníky
všech členských států. Pokud Spojené
království v budoucnu zavede vízovou
povinnost pro státní příslušníky alespoň
jednoho členského státu, měl by být použit
mechanismus vzájemnosti stanovený v [čl.
1 odst. 4 nařízení (ES) č. 539/2001]1a.
Evropský parlament, Rada, Komise a
členské státy by uvedený mechanismus
měli uplatnit neprodleně. Komise by měla
průběžně sledovat dodržování zásady
vzájemnosti a neprodleně informovat
Evropský parlament a Radu o veškerém
vývoji, který by mohl ohrozit dodržování
této zásady.
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