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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou 

unií a Vanuatskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty 

(12095/2015 – C8-0390/2015 – 2015/0201(NLE)) 

(Souhlas) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12095/2015), 

– s ohledem na návrh dohody mezi Evropskou unií a Kolumbijskou republikou o zrušení 

vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12094/2015), 

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 

2 písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o 

fungování Evropské unie (C8-0390/2015), 

– s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího 

řádu, 

– s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

(A8-0000/2016), 

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody; 

2. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám 

a parlamentům členských států a Kolumbijské republiky. 
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Všeobecná ustanovení dohody 

 

V rámci změny nařízení (ES) č. 539/2001 nařízením Evropského parlamentu a Rady 

č. 509/2014 byla Kolumbijská republika přeřazena do přílohy II, v níž je uveden výčet třetích 

zemí, na jejichž státní příslušníky se vztahuje výjimka z vízové povinnosti pro překračování 

vnějších hranic členských států. Nařízení (ES) č. 539/2001 v pozměněném znění se uplatňuje 

ve všech členských státech s výjimkou Irska a Spojeného království.  

V pátém bodě odůvodnění pozměňujícího nařízení (EU) č. 509/2014 se uvádí, že před 

zahájením jednání o bilaterálních dohodách o zrušení vízové povinnosti s Kolumbií bude 

nutné provést dodatečné posouzení situace v této zemi z hlediska kritérií stanovených 

v článku 1 uvedeného nařízení. V říjnu 2014 přijala Komise zprávu1, k níž je připojen 

pracovní dokument2, který podrobně posuzuje situaci v Kolumbii podle těchto kritérií a 

hodnotí rovněž rizika, která by mohla z uvolnění vízového režimu plynout.  

 

Po celkově pozitivním hodnocení Kolumbie přijala Rada dne 19. května 2015 rozhodnutí, 

kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání o uzavření dvoustranné dohody mezi 

Evropskou unií a Kolumbijskou republikou. Jednání proběhla dne 20. května 2015 a dohoda 

byla dne 9. června 2015 parafována hlavními vyjednavači. Dne 10. června 2015 pak proběhl 

u příležitosti konání summitu EU-CELAC slavnostní ceremoniál. Dohoda byla podepsána dne 

2. prosince 2015 v Bruselu. Od tohoto data je dohoda prováděna prozatímně, dokud Evropský 

parlament nevysloví svůj souhlas.  

 

Dohodou se zavádí režim bezvízového styku pro občany Evropské unie a občany Kolumbie, 

kteří mohou pobývat na území druhé smluvní strany po dobu nejvýše 90 dnů během 

jakéhokoli období 180 dnů. Zrušení vízové povinnosti se týká všech kategorií osob (držitelé 

cestovních, diplomatických, služebních/úředních a zvláštních pasů) cestujících za jakýmkoli 

účelem, s výjimkou osob cestujících za účelem vykonávání výdělečné činnosti.  

** 

Odůvodnění zpravodajky 

Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty je krokem k prohloubení vztahů 

mezi Evropskou unií a Kolumbií a rovněž prostředkem k posílení hospodářských a kulturních 

vztahů a prohloubení politického dialogu o řadě nejrůznějších otázek, včetně lidských práv a 

základních svobod. Přispěje rovněž ke zvýšení regionální koherence, neboť Kolumbie patří 

k menšině latinskoamerických zemí, jejichž občané stále potřebují k návštěvě Evropské unie 

vízum. Dohoda tak bude nezanedbatelným faktorem sbližování mezi obyvateli Kolumbie i 

členských států EU.  

Kolumbie je čtvrtým ekonomickým partnerem EU v regionu – objem obchodu dosahuje 

11,884 miliard EUR. EU je druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Kolumbie. 

Zahraniční obchod představuje přibližně 20 % HDP. Zrušením vízové povinnosti se 

                                                 
1 COM(2014) 665 ze dne 29.10.2011.  
2 SWD(2014) 329 final. 
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zjednoduší cestování pro podnikatele, posílí se ekonomické vztahy mezi podniky a usnadní se 

investice. Kolumbijská republika je jednou z nejdynamičtějších a nejotevřenějších ekonomik 

v regionu. Díky svým přírodním a zemědělským zdrojům a díky rozvoji v oblasti těžby ropy a 

plynu a dalších surovin, do níž proudí stále více investic, má solidní míru růstu (+20 % 

v letech 2009–2013 a +4 % v roce 2014). Dohoda tedy umožní posílit vztahy mezi těmito 

dvěma stranami a přinese další oživení obchodu. Pokud jde o cestovní ruch, v posledních 

letech se počet kolumbijských turistů směřujících do EU zvyšoval o 5 % ročně. Některé 

evropské podniky již investovaly značné prostředky do ubytovacích kapacit a do cestovního 

ruchu, zejména v regionech Santa Marta, Cartagena a San Andrés, a s uvolněním vízového 

režimu pravděpodobně přijde další zesílení cestovního ruchu mezi oběma stranami a zvýšení 

objemu investic v této oblasti.  

Pokud jde o politickou situaci a stav státních institucí, Kolumbijská republika je jednou 

z nejstarších formálních demokracií na kontinentu a její politický systém je poměrně stabilní. 

Politický dialog mezi Evropskou unií a Kolumbií se řídí Římskou deklarací z roku 1996 a 

protokolem podepsaným v roce 2009. Tento dialog nabyl oficiální podoby po uzavření 

Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Andským společenstvím. Protože 

v Kolumbii dlouhou dobu probíhal vnitřní konflikt s guerillami FARC, Evropská unie v rámci 

svého institucionálního dialogu o lidských právech od roku 20089 pozorně sledovala stav 

lidských práv v zemi. Zde bylo již dosaženo určitého pokroku, zejména byl v červnu 2011 

přijat zákon o obětech a o restituci půdy a od listopadu 2012 probíhají v Havaně mírové 

rozhovory mezi FARC a kolumbijskou vládou, které by měly brzy vést k uzavření definitivní 

mírové dohody. Dohoda o uvolnění vízového režimu umožní posílit spolupráci v oblasti 

lidských práv a pravidelně vést vyvážený a prohloubený politický dialog o konkrétních 

otázkách, jako je ukončení beztrestnosti, postavení obránců lidských práv a zajištění 

bezpečnosti žen a dětí v ozbrojených konfliktech, což jsou pro Evropskou unii otázky 

prvořadého významu.  

Pokud jde o mobilitu, údaje osobách, jimž byl odepřen vstup na území EU, a o zatčených a 

navrácených osobách vypovídají o tom, že v posledních letech představuje Kolumbie určitá 

rizika z hlediska nepovolené migrace. Přesto je třeba konstatovat, že situace se výrazně 

zlepšila. V roce 2014 obdržela většina žadatelů o schengenská víza pouze krátkodobá víza, 

přičemž 4,3 % žádostí o víza bylo v roce 2014 zamítnuto. Procento zamítnutých žádostí se 

v letech 2010 až 2014 snížilo na polovinu. V roce 2014 navíc obdrželo 69,3% žadatelů také 

víza pro více vstupů, zatímco v roce 2013 to bylo pouze 40,9 %. To svědčí o tom, že členské 

státy mají ke kolumbijským státním příslušníkům přicházejícím do EU již větší důvěru. Od 

roku 2010 se také výrazně zlepšila návratnost. Zpravodajka poukazuje na to, že je v rámci této 

dohody třeba prohloubit spolupráci v oblasti nezákonné migrace. 

Dohoda ostatně obsahuje společné prohlášení o spolupráci v oblasti nedovoleného 

přistěhovalectví, v němž EU a Kolumbie odkazují na své závazky týkající se zpětného 

přebírání nezákonných migrantů.  

Kolumbie se rovněž může stát klíčovým partnerem v oblasti bezpečnosti a boje proti 

organizovanému zločinu, zejména pokud jde o obchod s omamnými látkami, který by se mohl 

stát významnou oblasti vzájemné spolupráce. Důležitým milníkem v oblasti boje proti 

organizovanému zločinu se stal podpis dohody o strategické spolupráci s Evropským 

policejním úřadem (Europol), který svědčí o tom, že obě strany mají zájem na rozvoji 

vzájemné spolupráce v této oblasti. Tyto výzvy, které Evropská unie s Kolumbijskou 
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republikou sdílí, odůvodňují význam a potřebu posílení spolupráce v podobě dohody 

o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty.  

Provádění dohody a následné kroky 

Pokud jde o provádění dohody a následné kroky v návaznosti na ni, zpravodajka vybízí 

Evropskou komisi, aby sledovala možný vývoj v souvislosti s kritérii, která původně vedla 

k přeřazení z přílohy I do přílohy II nařízení č. 509/2014. Tato kritéria nezahrnují toliko 

nedovolenou migraci, veřejný pořádek a bezpečnost, ale rovněž i vnější vztahy Unie 

s dotčenými třetími zeměmi, včetně posouzení otázek dodržování lidských práv a základních 

svobod.  

Zpravodajka dále vybízí Evropskou komisi a orgány Kolumbie, aby dohlížely na úplnou 

reciprocitu zrušení vízové povinnosti, která musí umožnit rovné zacházení se všemi občany, 

zejména se všemi občany Unie.  

Zpravodajka upozorňuje na skutečnost, že ve smíšeném výboru, který je pověřen prováděním 

dohody (článek 6), zastupuje Evropskou unii pouze Evropská komise. Vzhledem k tomu, že 

Evropský parlament je orgánem přímo voleným evropskými občany a je obráncem 

demokracie, lidských práv a základních svobod Evropské unie, mohl by se zapojit do činnosti 

smíšeného výboru. Zpravodajka Evropského parlamentu opětovně vybízí Evropskou komisi, 

aby přehodnotila složení smíšených výborů pro provádění budoucích dohod. 

Zpravodajka rovněž vyslovuje znepokojení nad postupem, kdy dochází k podpisu dohod 

o zrušení vízové povinnosti a k jejich prozatímnímu provádění dříve, než je Evropský 

parlament schválí. Zpravodajka upozorňuje na to, že tento postup dále zužuje manévrovací 

prostor Evropského parlamentu, přičemž ještě znepokojivější je skutečnost, že Parlament není 

řádně a včas informován o pokroku dvoustranných jednání. 

** 

Zvláštní ustanovení 

V bodech odůvodnění uzavřené dohody je zohledněna zvláštní situace Spojeného království a 

Irska. Spojené království a Irsko se tudíž neúčastní této dohody a její ustanovení se na ně 

nevztahují. 

Ve společném prohlášení připojeném k dohodě se rovněž připomíná těsná součinnost Norska, 

Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska při provádění, uplatňování a rozvíjení schengenského 

acquis. V tomto prohlášení jsou vyzvány orgány těchto zemí, aby bezodkladně uzavřely 

s Kolumbijskou republikou dvoustranné dohody o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé 

pobyty za podobných podmínek, jaké stanoví tato dohoda. 

Dohoda obsahuje ustanovení o územní působnosti: pokud jde o Francii a Nizozemsko, 

vztahují se ustanovení dohody pouze na evropské území těchto členských států. 

** 

Zpravodajka doporučuje členům Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, 

aby tuto zprávu podpořili a aby Parlament vyslovil souhlas. 


