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d) wyznaczyć osobę kontaktową w ministerstwie zajmującym
się badaniami naukowymi, która byłaby odpowiedzialna za
przyjmowanie naukowców z państw trzecich;

d) wyznaczyć osobę kontaktową w ministerstwie zajmującym
się badaniami naukowymi i innowacjami, która byłaby
odpowiedzialna za przyjmowanie naukowców z państw
trzecich;

P6_TA(2005)0089

Naukowcy z krajów trzecich — jednolite wizy ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady mającego na celu ułatwienie wydawania przez Państwa Członkowskie jednolitych
wiz krótkoterminowych dla naukowców będących obywatelami państw trzecich przemieszczają-
cych się w celu prowadzenia badań naukowych w Unii Europejskiej (COM(2004)0178 — C6-0013/

2004 — 2004/0063(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2004)0178) (1),

— uwzględniając art. 251ust. 2 oraz art. 62 ust. 2 lit. b) pkt ii) Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt
został im przedstawiony przez Komisję (C6-0013/2004),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0054/2005),

1. zatwierdza poprawiony projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne jej opracowanie, jeśli ta uznałaby za stosowne zmianę tego projektu
w sposób istotny lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas niepublikowane w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2004)0063

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 kwietnia 2005 r.
w celu przyjęcia zalecenia 2005/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ułatwienia wyda-
wania przez Państwa Członkowskie jednolitych wiz krótkoterminowych dla naukowców z państw
trzecich podróżujących w ramach Wspólnoty Europejskiej w celu dokonywania badań naukowych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b) pkt
(ii),

uwzględniając wniosek Komisji,
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uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno — Społecznego (1),

działając zgodnie z procedurą przyjętą w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Mając na względzie konsolidowanie i restrukturyzację europejskiej polityki w dziedzinie badań, Komi-
sja w styczniu 2000 r. zdecydowała, że należy utworzyć europejski obszar badawczy, który ma być
głównym filarem przyszłego działania Wspólnoty w tym zakresie.

(2) Rada Europejska w Lizbonie zatwierdzając europejski obszar badawczy, wyznaczyła dla Wspólnoty cel,
którym jest zapewnienie, żeby stała się ona, do roku 2010, najbardziej konkurencyjną i dynamiczną,
opartą na wiedzy gospodarką na świecie.

(3) Globalizacja gospodarki wymaga większej mobilności naukowców, co zostało uwzględnione w szós-
tym programie ramowym Wspólnoty Europejskiej dotyczącym badań naukowych poprzez udostępnie-
nie jego programów naukowcom z państw trzecich.

(4) Liczbę naukowców, jakiej potrzebować będzie Wspólnota, aby osiągnąć ustanowiony przez Radę Euro-
pejską w Barcelonie cel zwiększenia wydatków na inwestycje w dziedzinie badań naukowych do 3%
PKB, ocenia się na 700 000. Cel ten musi zostać osiągnięty za pomocą szeregu powiązanych ze sobą
środków, takich jak sprawienie, aby kariery naukowe były bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi, pro-
mowanie uczestnictwa kobiet w badaniach naukowych, zwiększanie możliwości szkoleń i mobilności
w zakresie badań naukowych, poprawa perspektyw dotyczących kariery dla naukowców w ramach
Wspólnoty oraz otwieranie Wspólnoty dla obywateli państw trzecich, którzy mogliby mieć prawo
wjazdu i podróżowania w ramach wspólnego obszaru w celach badawczych.

(5) W celu zapewnienia konkurencyjności i atrakcyjności na poziomie międzynarodowym, Państwa
Członkowskie powinny podjąć niezbędne kroki w celu ułatwienia naukowcom wjazd na oraz poru-
szanie się w ramach Wspólnoty na krótkie okresy.

(6) W przypadku pobytów krótkoterminowych Państwa Członkowskie powinny zobowiązać się do uzna-
nia naukowców z państw trzecich, którzy podlegają obowiązkowi wizowemu na podstawie rozporzą-
dzenia (WE) nr 539/2001 (3) za osoby działające w dobrej wierze i rozszerzyć na nie korzyści, o
których mowa w dorobku wspólnotowym, do celów procedury wydawania wiz krótkoterminowych.

(7) Należy podjąć środki w celu zachęcenia do wymiany informacji i najlepszych praktyk w celu uspraw-
nienia procedur wydawania wiz krótkoterminowych dla naukowców.

(8) Niniejsze zalecenie szanuje prawa podstawowe i przestrzega zasad ustalonych, między innymi, w Kar-
cie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

(9) Zgodnie z art. 1 i 2 protokołu dotyczącego stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Euro-
pejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie weźmie udziału w przyjęciu
niniejszego zalecenia i w związku z tym zalecenie jej nie dotyczy. Jednak, ponieważ niniejsze zalecenie
opiera się na dorobku Schengen na mocy postanowień tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiają-
cego Wspólnotę Europejską, art. 5 protokołu ma zastosowanie.

(10) Niniejsze zalecenie opiera się na dorobku Schengen, w którym Zjednoczone Królestwo nie bierze
udziału, zgodnie z art. 4 i 5 protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej,
załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, co
powoduje, że Zjednoczone Królestwo nie weźmie udziału w przyjęciu niniejszego zalecenia, jak rów-
nież to, że zalecenie go nie dotyczy.

(1) Dz.U. C …, str. …
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 12 kwietnia 2005r.
(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą

posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz.U. L 81 z
21.3.2001, str. 1). Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 453/2003 (Dz.U. L 69 z 13.3.2003, str.
10).
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(11) Niniejsze zalecenie opiera się na dorobku Schengen, w którym Irlandia nie bierze udziału, zgodnie z
art. 4 i 5 protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączonego do Trak-
tatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, co powoduje, że Irlandia
nie weźmie udziału w przyjęciu niniejszego zalecenia jak również to, że zalecenie jej nie dotyczy.

(12) W odniesieniu do Republiki Islandii i Królestwa Norwegii niniejsze zalecenie jest dalszym rozwinię-
ciem postanowień dorobku Schengen, co jest objęte obszarem, o którym mowa w pkt B art. 1 decyzji
Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania układu
zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego
włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (1).

(13) Zalecenie stanowi akt opierający się na dorobku Schengen lub w inny sposób odnoszący się do niego,
w rozumieniu art. 3 ust. 2 Traktatu o przystąpieniu z 2003 roku.

(14) Niniejsze zalecenie ma również na celu stworzenie elastycznej formuły dla tych naukowców, którzy
chcą utrzymać powiązania zawodowe z organizacją w ich państwie pochodzenia (np. spędzając
okresy do trzech miesięcy w ciągu każdego semestru w europejskiej organizacji przyjmującej, mie-
szczącej się na wspólnym obszarze, a w pozostałym czasie kontynuować pracę w organizacji bada-
wczej w państwie pochodzenia),

NINIEJSZYM ZALECAJĄ PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM:

1. ułatwienie wydawania wiz poprzez zobowiązanie się do przyśpieszenia analizowania wniosków o wizy
pochodzących od naukowców z państw trzecich, którzy podlegają obowiązkowi wizowemu na podstawie
rozporządzenia (WE) nr 539/2001.

2. promowanie mobilności międzynarodowej naukowców z państw trzecich, którzy mają potrzebę odby-
wania częstych podróży w ramach Unii Europejskiej poprzez wydawanie im wiz wielokrotnego wjazdu.
Przy ustalaniu okresu ważności wiz Państwa Członkowskie wezmą pod uwagę czas trwania programów
badawczych, w których naukowcy biorą udział.

3. zobowiązanie się do ułatwienia przyjęcia zharmonizowanego podejścia do dowodów potwierdzają-
cych, które naukowcy mają dołączyć do swoich wniosków o wizę. W tej sprawie konsultują oni zatwier-
dzone organizacje badawcze.

4. zachęcanie do wydawania wiz bez opłat administracyjnych dla naukowców, zgodnie z zasadami usta-
lonymi w dorobku wspólnotowym.

5. uwzględnianie celu jakim jest ułatwianie wydawania wiz naukowcom z państw trzecich, którzy biorą
udział w lokalnej współpracy konsularnej w celu promowania wymiany najlepszych praktyk.

6. zobowiązanie się do przedstawienia Komisji, do… (2), informacji dotyczących najlepszych praktyk przy-
jętych w celu ułatwienia wydawania jednolitych wiz dla naukowców, aby umożliwić jej dokonanie oceny
poczynionych postępów. W razie przyjęcia dyrektywy …/…/WE dotyczącej specjalnej procedury przyjmo-
wania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych oraz w zależności od wyników
oceny, zbadana zostanie możliwość włączenia w przyszłości postanowień niniejszego zalecenia do odpo-
wiedniego, prawnie wiążącego instrumentu.

Sporządzono w …dnia…

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

(1) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.
(2) Rok po przyjęciu niniejszego zalecenia.
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