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A Cseh Köztársaság Európai Unió melletti Állandó Képviselete üdvözli az Európai Unió Tanácsának Főtit
kárságát, és ismételten elismerését fejezi ki az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának az Állandó Képviselet 
napi feladatainak ellátásával kapcsolatos különböző kérdésekben nyújtott folyamatos együttműködésért és 
támogatásért. Az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága és az Állandó Képviselet között kialakult barátságos 
munkalégkörre tekintettel ez utóbbi élni kíván a lehetőséggel, hogy az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának 
figyelmébe ajánlja a következő kérdést. 

A 2005. június 2-i 851/2005/EK tanácsi rendelettel módosított, a külső határok átlépésekor vízumkötele
zettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felso
rolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (4) bekezdése alapján a Cseh Köztársaság értesítést 
küld arról, hogy Kanada a cseh útlevéllel rendelkező cseh állampolgárokkal szemben 2009. július 14-től 
egyoldalú vízumkötelezettséget alkalmaz annak ellenére, hogy a Cseh Köztársaság 2004. május 1. óta az 
Európai Unió tagállama. 

Tekintve, hogy a vízumviszonosság még a legfelsőbb politikai szinten is rendkívül érzékeny kérdés, a Cseh 
Köztársaság hisz abban, hogy sor kerül azon intézkedések meghozatalára, amelyek egyfelől valamennyi 
uniós állampolgár, másfelől Kanada állampolgárai számára ugyanazon egyenlő és kölcsönös rendszert 
biztosítják egymás határainak átlépésekor. 

A Cseh Köztársaság Európai Unió melletti Állandó Képviselete ezúton megragadja az alkalmat, hogy ismé
telten kifejezze nagyrabecsülését az Európai Unió Tanácsának. 
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( 1 ) Ezen értesítés közzétételére a 2001. március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 81., 2001.3.21., 1. o.) 
1. cikkének (4) bekezdése alapján kerül sor.


