
 

 

P7_TA(2014)0169 

Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších 

hranic vízum, jakož i třetí země, jejichž státní příslušníci jsou od této 

povinnosti osvobozeni ***I 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. února 2014 o návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se 

stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších 

hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti 

osvobozeni (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD)) 

 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2012)0650), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, 

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0371/2012), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 5. února 2014 zavázal schválit postoj 

Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-

0373/2013), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. schvaluje prohlášení Parlamentu, Rady a Komise uvedené v příloze k tomuto usnesení; 

3. bere na vědomí prohlášení Komise uvedené v příloze k tomuto usnesení; 

4. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 

i vnitrostátním parlamentům. 



 

 

P7_TC1-COD(2012)0309 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. února 2014 k přijetí 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se mění nařízení Rady 

(ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít 

při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní 

příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni 

 

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 

odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 509/2014.) 



 

 

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ 

Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o dalším hodnocení Kolumbie a Peru 

Evropský parlament a Rada uznávají, že je nutné další hodnocení plnění příslušných kritérií ze 

strany Kolumbie a Peru před tím, než Komise předloží Radě doporučení týkající se rozhodnutí 

povolit zahájení jednání o dohodách o bezvízovém styku s těmito zeměmi.  

Komise se zavazuje tato hodnocení bez prodlení provést a předat je Evropskému parlamentu 

a Radě co nejdříve po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Evropský parlament a Rada berou tento závazek Komise na vědomí.“ 

Prohlášení Komise o informování Evropského parlamentu 

Komise vítá, že Evropský parlament a Rady přijaly její návrh na změnu nařízení (ES) 

č. 539/2001, jehož cílem je aktualizace příloh obsahujících seznamy třetích zemí, jejichž státní 

příslušníci podléhají vízové povinnosti nebo jsou od této povinnosti osvobozeni. 

V souladu s rámcovou dohodou ze dne 20. října 2010 o vztazích mezi Evropským parlamentem 

a Evropskou komisí, a zejména bodem 23 této dohody, Komise opakuje svůj závazek 

pravidelně informovat Evropský parlament o průběhu jednání o dohodách o bezvízovém styku 

vyplývajících z převedení určitých zemí do přílohy II nařízení (ES) č. 539/2001. Komise bude 

nejméně dvakrát ročně předkládat aktualizace příslušným orgánům v Evropském parlamentu.“ 

 


