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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Odbor za zunanje zadeve pozdravlja predlog Komisije o spremembi Uredbe ES 539/2001.  

 

Kakor je natančno razloženo v predlogu Komisije, je treba posodobiti mehanizem 

vzajemnosti, da bi v celoti ustrezal določbam Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

 

Odbor za zunanje zadeve soglaša, da je veljavni mehanizem vzajemnosti učinkovit in da ga ni 

treba spreminjati več, kot je nujno potrebno zaradi kodifikacije. Prav tako meni, da je treba o 

tem razpravljati v Svetu in Evropskem parlamentu, preden Komisija predstavi predlog 

začasne ponovne uvedbe vizumske obveznosti za državljane določene tretje države. 

 

Kar zadeva predlog uvedbe zaščitne klavzule, odbor priznava, da lahko obstoj take klavzule, 

ki nudi splošni okvir za prihodnost, pripomore k premostitvi zadržanosti nekaterih držav 

članic do nadaljnjih postopkov liberalizacije vizumskih režimov in poveča transparentnost 

politik ter mehanizmov odločanja EU v razmerju do njenih partnerjev.  

 

Razume potrebo po relativnih kazalnikih, predlaganih v novem članu 1a, vendar meni, da bi 

bilo za sprožitev zaščitne klavzule potrebno bistveno povečanje absolutnih številk. Pozdravlja 

zavezanost Komisije nesamodejnim postopkom ter oceni ustreznosti ponovne vzpostavitve 

vizumske obveznosti za tretjo državo ob upoštevanju števila držav članic, na katere bi to 

vplivalo, in splošnega vpliva izrednega stanja na stanje migracij v EU. 

 

Nadalje vztraja pri tem, da bi vsaka ocena izrednega stanja s strani Evropske komisije morala 

upoštevati širši kontekst zunanje politike EU in zlasti učinek prekinitve odprave vizumske 

obveznosti na politike EU in na njeno stališče v razmerju do tretje države in tamkajšnje regije. 

Vzpostavitev režima brez vizumske obveznosti je vedno dejavnik širših odnosov med EU in 

tretjo državo ali regijo. Zato ponovna uvedba vizumske obveznosti ne more biti ločena od 

širšega procesa, zlasti pa ne bi smela ogroziti doslednosti zunanje politike EU. 

 

Odbor zato predlaga, naj Komisija preuči obvestilo države članice tako, da bi poleg podatkov, 

ki jih predložijo države članice, in poročil, ki jih pripravi agencija FRONTEX in/ali Evropski 

urad za podporo azilu, upoštevala tudi ocene, ki bi jo pripravila Evropska služba za zunanje 

delovanje. Ustrezne službe Komisije, agencija Frontex in Evropski urad za podporo azilu bi 

zato morali čim prej v ta postopek vključiti Evropsko službo za zunanje delovanje. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb: 
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Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 2 

Uredba (ES) št. 539/2001  

Člen 1a – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija obvestilo prouči in pri tem 

upošteva število držav članic, na katere 

vplivajo katere koli od razmer, opisanih v 

odstavku 1, in splošni vpliv zaostritve 

stanja migracij v Uniji, kot je možno o tem 

sklepati iz podatkov, ki jih je predložila 

država članica, ter iz poročil agencije 

Frontex in Evropskega azilnega 

podpornega urada, in lahko v treh mesecih 

od prejema obvestila sprejme izvedbeni 

sklep o prekinitvi oprostitve vizumske 

obveznosti za državljane zadevne tretje 

države za šest mesecev. Izvedbeni sklep se 

sprejme v skladu s postopkom iz člena 

4a(2). V izvedbenem sklepu se določi 

datum, s katerim začne veljati prekinitev 

oprostitve vizumske obveznosti. 

3. Komisija obvestilo prouči in pri tem 

upošteva število držav članic, na katere 

vplivajo katere koli od razmer, opisanih v 

odstavku 1, in splošni vpliv zaostritve 

stanja migracij v Uniji, kot je možno o tem 

sklepati iz podatkov, ki jih je predložila 

država članica, ter iz poročil agencije 

Frontex in Evropskega azilnega 

podpornega urada. Komisija upošteva tudi 

učinek morebitne prekinitve odprave 

vizumske obveznosti na politike in stališča 

Unije do določene države in tamkajšnje 

regije, in sicer na podlagi poročila 

Evropske službe za zunanje delovanje. V 
treh mesecih od prejema obvestila lahko 

Komisija sprejme izvedbeni sklep o 

prekinitvi oprostitve vizumske obveznosti 

za državljane zadevne tretje države za šest 

mesecev. Izvedbeni sklep se sprejme v 

skladu s postopkom iz člena 4a(2). V 

izvedbenem sklepu se določi datum, s 

katerim začne veljati prekinitev oprostitve 

vizumske obveznosti. 

Or. en 

 

 

 

 


