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_____________________________________________________________
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) De regering van het Verenigd
Koninkrijk heeft verklaard van plan te zijn
burgers van de EU-27 niet aan de
visumplicht te onderwerpen voor reizen
naar het Verenigd Koninkrijk voor kort
verblijf voor zakelijke of toeristische
doeleinden vanaf de datum waarop het
recht van de Unie niet langer van
toepassing is op het Verenigd Koninkrijk.
Als het Verenigd Koninkrijk in de
toekomst beslist om de visumplicht op te
leggen aan onderdanen van ten minste
één lidstaat, moet het
wederkerigheidsmechanisme van [artikel
1, lid 4, van
Verordening (EG) nr. 539/2001]26 worden
toegepast. Het Europees Parlement, de
Raad, de Commissie en de lidstaten
moeten in dat geval onverwijld handelen

(6) De regering van het Verenigd
Koninkrijk heeft verklaard van plan te zijn
burgers van de EU-27 niet aan de
visumplicht te onderwerpen voor reizen
naar het Verenigd Koninkrijk voor kort
verblijf voor zakelijke of toeristische
doeleinden vanaf de datum waarop het
recht van de Unie niet langer van
toepassing is op het Verenigd Koninkrijk.
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om het mechanisme in werking te doen
treden.
_________________
26

Zie voetnoot 23.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(7 bis)
Dit besluit is gebaseerd op de
verwachting dat het Verenigd Koninkrijk,
in het belang van de instandhouding van
nauwe betrekkingen, volledige
visumwederkerigheid zal verlenen aan de
onderdanen van alle lidstaten. Als het
Verenigd Koninkrijk in de toekomst
beslist om de visumplicht op te leggen aan
onderdanen van ten minste één lidstaat,
moet het wederkerigheidsmechanisme van
[artikel 1, lid 4, van
Verordening (EG) nr. 539/2001]1 bis
worden toegepast. Het Europees
Parlement, de Raad, de Commissie en de
lidstaten moeten in dat geval onverwijld
handelen om het mechanisme in werking
te doen treden. De Commissie dient
voortdurend toe te zien op de naleving van
het wederkerigheidsbeginsel en het
Europees Parlement en de Raad
onmiddellijk op de hoogte te stellen van
alle ontwikkelingen die de naleving van
dit beginsel in gevaar kunnen brengen.
_________________
1bis

Zie voetnoot 23.
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