
Powiadomienie Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemności wizowej (1)

(2005/C 251/14)

Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 851/2005 z 2 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 539/2001, pragnę poinformować, że na dzień 24 czerwca 2005 r., obywatele Republiki
Federalnej Niemiec podlegają obowiązkowi wizowemu przy wjeździe do następujących państw wymienio-
nych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 539/2001:

— Australia;

— Brunei (przy pobycie trwającym dłużej niż 30 dni);

— Wenezuela (przy wjeździe drogą lądową lub morską).

List o tej samej treści otrzymuje wiceprzewodniczący Komisji, Franco Frattini.

(1) Niniejsze powiadomienie jest publikowane zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 851/2005 z dnia 2 czerwca
2005 r. (Dz.U. L 141 z 4.6.2005, str. 3) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r.
(Dz.U. L 81 z 21.3.2001, str. 1).

Powiadomienie Republiki Czeskiej w sprawie wzajemności wizowej (1)

(2005/C 251/15)

Stałe Przedstawicielstwo Republiki Czeskiej przy UE przesyła wyrazy szacunku Radzie Unii Europejskiej i
po raz kolejny ma zaszczyt wyrazić podziękowania Radzie Unii Europejskiej za jej stałą współpracę i
wsparcie w różnych sprawach związanych z codziennym wykonywaniem zadań Stałego Przedstawiciel-
stwa. Zważywszy na przyjazną i sprzyjającą współpracy atmosferę między Radą Unii Europejskiej a Stałym
Przedstawicielstwem, Przedstawicielstwo, korzystając z tej okazji, pragnie zwrócić uwagę Rady Unii Euro-
pejskiej na następującą kwestię:

Republika Czeska formalnie powiadamia o państwach, które pomimo tego, iż Republika Czeska jest
Państwem Członkowskim UE od dnia 1 maja 2004 r., nadal jednostronnie stosują obowiązek wizowy
wobec obywateli czeskich.

Za pomocą niniejszej noty, w oparciu o art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 851/2005 z 2 czerwca 2005
r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele
muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni
z tego wymogu, Republika Czeska powiadamia, że Związek Australijski jest państwem jednostronnie
stosującym obowiązek wizowy wobec obywateli czeskich.

Ponieważ zasada wzajemności wizowej uważana jest za bardzo delikatną kwestię na szczeblu politycznym,
Republika Czeska wierzy, że zostaną podjęte stosowne kroki, aby zagwarantować stosowanie na zasadach
wzajemności jednakowych procedur wobec wszystkich obywateli UE z jednej strony i obywateli Związku
Australijskiego z drugiej podczas przekraczania odnośnych granic.
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