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Stałe Przedstawicielstwo Republiki Czeskiej przy UE przesyła wyrazy szacunku pracownikom Sekretariatu 
Generalnemu Rady Unii Europejskiej i ma zaszczyt po raz kolejny podziękować im za stałą współpracę 
i wsparcie w różnych sprawach związanych z codziennym wykonywaniem zadań Stałego Przedstawiciel
stwa. Zważywszy na przyjazną i sprzyjającą współpracy atmosferę między Sekretariatem Generalnym Rady 
Unii Europejskiej a Stałym Przedstawicielstwem, Przedstawicielstwo, korzystając z tej okazji, pragnie zwrócić 
uwagę Sekretariatu na poniższą kwestię. 

Na podstawie art. 1 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 wymieniającego państwa trzecie, 
których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których 
obywatele są zwolnieni z tego wymogu, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 851/2005 z dnia 
2 czerwca 2005 r., Republika Czeska powiadamia, że Kanada jest państwem, które od dnia 14 lipca 2009 r. 
jednostronnie stosuje obowiązek wizowy wobec obywateli Republiki Czeskiej – posiadaczy czeskich pasz
portów – mimo że Republika Czeska jest członkiem UE od dnia 1 maja 2004 r. 

Ponieważ zasada wzajemności w odniesieniu do wiz uważana jest za bardzo delikatną kwestię 
na najwyższym szczeblu politycznym, Republika Czeska ma nadzieję, że zostaną podjęte stosowne kroki, 
aby zagwarantować stosowanie na zasadach wzajemności jednakowych procedur wobec wszystkich obywa
teli UE, z jednej strony, i obywateli Kanady, z drugiej stony, podczas przekraczania odnośnych granic. 

Korzystając z tej okazji, Stałe Przedstawicielstwo Republiki Czeskiej przy Unii Europejskiej pragnie 
ponownie złożyć Radzie Unii Europejskiej wyrazy najwyższego szacunku. 
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( 1 ) Notyfikacja jest publikowana zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. 
(Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1).


