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MÓDOSÍTÁSOK 001-002 
előterjesztette: Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Jelentés
Claude Moraes A8-0047/2019
A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes 
harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása az Egyesült Királyság Unióból 
való kilépése tekintetében

Rendeleti javaslat (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

_____________________________________________________________

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Egyesült Királyság kormánya 
kinyilvánította azon szándékát, hogy az 
Egyesült Királyságba üzleti vagy 
turisztikai célú rövid távú tartózkodás 
céljából történő beutazásra nem ír elő 
vízumot az EU-27 polgárai számára attól a 
naptól kezdve, amely naptól az uniós jog 
nem alkalmazandó többé az Egyesült 
Királyságra. Amennyiben az Egyesült 
Királyság a jövőben legalább egy tagállam 
állampolgáraival szemben 
vízumkötelezettséget vezet be, az 
[539/2001/EK rendelet26 1. cikkének (4) 
bekezdésében] előírt kölcsönösségi 
mechanizmust kell alkalmazni. Az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és a tagállamoknak 
haladéktalanul alkalmazniuk kell a 
mechanizmust.

(6) Az Egyesült Királyság kormánya 
kinyilvánította azon szándékát, hogy az 
Egyesült Királyságba üzleti vagy 
turisztikai célú rövid távú tartózkodás 
céljából történő beutazásra nem ír elő 
vízumot az EU-27 polgárai számára attól a 
naptól kezdve, amely naptól az uniós jog 
nem alkalmazandó többé az Egyesült 
Királyságra.
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_________________
26 Lásd a 23. lábjegyzetet.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Ez a határozat azon a várakozáson 
alapul, hogy az Egyesült Királyság a 
szoros kapcsolatok fenntartása érdekében 
teljes vízumviszonosságot biztosít majd 
valamennyi tagállam állampolgárai 
számára. Amennyiben az Egyesült 
Királyság a jövőben legalább egy tagállam 
állampolgáraival szemben 
vízumkötelezettséget vezet be, az 
[539/2001/EK rendelet 1. cikkének (4) 
bekezdésében] előírt kölcsönösségi 
mechanizmust1a kell alkalmazni. Az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és a tagállamoknak 
haladéktalanul alkalmazniuk kell a 
mechanizmust. A Bizottságnak 
folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a 
viszonosság elvének tiszteletben tartását, 
és azonnal tájékoztatnia kell az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot minden olyan 
fejleményről, amely veszélyeztetheti az 
említett elv tiszteletben tartását.
_________________
1a Lásd a 23. lábjegyzetet.


