
 

 

P7_TA(2014)0168 

Kontrola osób na granicach zewnętrznych ***I 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 

wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej 

uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym 

uznawaniu przez Chorwację i Cypr niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami 

krajowymi na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na tym 

terytorium nieprzekraczający 90 dni w dowolnym okresie 180 dni oraz uchylającej 

decyzję nr 895/2006/WE i decyzję nr 582/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

(COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD)) 

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2013)0441), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 77 ust. 2 lit. a) i b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–

0186/2013), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając zobowiązanie do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu przekazane przez 

przedstawiciela Rady pismem z dnia 5 lutego 2014 r. zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art.55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych (A7-0082/2014), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 

Komisji, a także parlamentom narodowym. 



 

 

P7_TC1-COD(2013)0210 

 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 lutego 

2014 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2014/UE 

wprowadzającej uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na 

jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię niektórych 

dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi na przejazd tranzytem przez ich 

terytorium lub planowany pobyt na tym terytorium nieprzekraczający 90 dni w każdym 

okresie 180-dniowym oraz uchylającej decyzje nr 895/2006/WE i nr 582/2008/WE 

  

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 

Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji nr 565/2014/UE.) 


