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Oświadczenie pisemne w sprawie przywrócenia zasady wzajemności w 
systemie wizowym – solidarność z obywatelami Czech w związku z ich 
nierównym traktowaniem po jednostronnym wprowadzeniu wiz przez 
Kanadę
Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przywrócenia 
zasady wzajemności w systemie wizowym – solidarność z obywatelami Czech w związku z 
ich nierównym traktowaniem po jednostronnym wprowadzeniu wiz przez Kanadę

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w lipcu 2009 r. Kanada wprowadziła jednostronnie obowiązek wizowy 
dla obywateli Republiki Czeskiej, którzy zostali postawieni w nierównej sytuacji w 
porównaniu do pozostałych obywateli UE, a Kanada – mimo wielu apeli – nie podała 
terminu zniesienia tego obowiązku wizowego, 

B. mając na uwadze, że dalsze przedłużanie sytuacji nierównego traktowania obywateli Czech 
mogłoby zagrozić przyszłej ratyfikacji kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej 
między UE a Kanadą,

C. mając na uwadze, że Republika Czeska nie może samodzielnie wprowadzić obowiązku 
wizowego dla obywateli Kanady,

D. mając na uwadze, że ani Komisja, ani Rada nie działają w tej sprawie z odpowiednią 
stanowczością, 

1. wzywa Komisję i Radę do zwiększenia presji politycznej na Kanadę w celu ustalenia jak 
najwcześniej daty zniesienia wiz dla obywateli Czech, a także zaprzestania innych naruszeń 
zasady wzajemności wizowej w stosunku do obywateli Bułgarii i Rumunii;

2. podkreśla, że jeżeli kwestia naruszenia zasady wzajemności nie zostanie szybko 
rozwiązana, UE powinna wprowadzić adekwatne środki odwetowe;

3. wzywa Komisję, aby zamiast dwustronnych porozumień wprowadziła nowy mechanizm 
gwarantujący pełną wzajemność wizową dla wszystkich państw członkowskich, a także 
natychmiastowe przywrócenie obowiązku wizowego przez wszystkie państwa 
członkowskie w stosunku do obywateli kraju spoza UE, który narusza zasadę wzajemności 
wizowej;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z 



nazwiskami sygnatariuszy1 Komisji, Radzie i parlamentom państw członkowskich.

1 Lista sygnatariuszy została opublikowana w załączniku 2 do protokołu obrad z dnia 8 marca 2011 r. 
(P7_PV(2011)03-08(ANN2)).


