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Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 czerwca 2007 r. w
celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sys-
temu informacji wizowej (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na

temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS)

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierw-
szym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr …/2007.)

ZAŁĄCZNIK

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie art. 26 dotyczącego
zarządzania operacyjnego

Parlament Europejski i Rada zwracają się do Komisji o przedstawienie, po przeprowadzeniu oceny wpływu
obejmującej rzeczową analizę alternatywnych możliwości z punktu widzenia finansowego, operacyjnego i
organizacyjnego, niezbędnych wniosków legislacyjnych powierzających agencji długoterminowe zarządzanie
operacyjne systemem VIS. Ocena wpływu stanowi element oceny wpływu, którą Komisja podjęła się prze-
prowadzić w odniesieniu do SIS II.

Komisja zobowiązuje się do przedstawienia, w ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszego rozporządze-
nia, niezbędnych wniosków legislacyjnych w celu powierzenia agencji długoterminowego zarządzania ope-
racyjnego systemem VIS. Wnioski te obejmą zmiany konieczne w celu dostosowania rozporządzenia w
sprawie VIS oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych.

Parlament Europejski i Rada zobowiązują się do rozpatrzenia tych wniosków w możliwie najkrótszym czasie
oraz do zapewnienia ich przyjęcia w takim terminie, który umożliwi agencji rozpoczęcie działalności w
pełnym zakresie końcem pięcioletniego okresu następującego po wejściu w życie niniejszego rozporządze-
nia.

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niewłaściwego wykorzystywa-
nia wiz i zaproszeń

Parlament Europejski i Rada podkreślają konieczność potraktowania zjawiska niewłaściwego wykorzystywa-
nia wiz w sposób całościowy i jest zdania, że traktowanie przypadków niewłaściwego wykorzystywania,
pojawiających się lub ujawnianych po wygaśnięciu ważności wizy powinno być skrupulatnie rozważone w
kontekście proponowanego kodeksu wizowego. Zgodnie z porozumieniem osiągniętym w sprawie kodeksu
wizowego zachęcają Komisję do przedstawienia, jeżeli to konieczne, odpowiednich zmian do rozporządze-
nia VIS.

Ponadto Parlament Europejski i Rada zachęcają Komisję do przedstawienia sprawozdania, nie później niż
trzy lata po rozpoczęciu funkcjonowania systemu VIS, na temat sytuacji odnośnie do osób wystawiających
zaproszenia oraz do przedstawienia, jeżeli to konieczne, odpowiednich projektów zmian.

Oświadczenie Rady dotyczące wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie wspólnych norm i procedur dla państw członkowskich dotyczących powrotów nielegal-
nych imigrantów z państw trzecich

Rada uznaje znaczenie niezwłocznego przyjęcia dyrektywy w sprawie powrotów imigrantów, co przyczyni
się do ustanowienia skutecznej polityki deportacji i repatriacji opartej na wspólnych standardach dotyczą-
cych deportacji osób w humanitarny sposób, z pełnym poszanowaniem praw człowieka i godności ludzkiej,
zgodnie z wymogami programu haskiego. W celu wprowadzenia w życie niniejszego prawodawstwa euro-
pejskiego konieczne są odpowiednie środki. Rada zobowiązuje się w związku z tym do poczynienia postę-
pów nad pracami w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wspólnych norm i procedur dla państw członkowskich dotyczących powrotów nielegalnych imigrantów z
państw trzecich oraz do jak najszybszego rozpoczęcia rozmów międzyinstytucjonalnych z Parlamentem
Europejskim w celu osiągnięcia porozumienia w pierwszym czytaniu przed końcem 2007 r.
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