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Raporti projekt (PE398.385v01-00)
Michael Cashman
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse 
välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel Bulgaaria, Tšehhi, Küpros, 
Ungari, Läti, Malta, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia tunnustavad ühepoolselt 
teatavaid dokumente võrdväärsena oma riigi viisadega, mille nad on välja andnud oma 
territooriumist läbisõiduks

Ettepanek võtta vastu otsus (KOM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michael Cashman

Muudatusettepanek 23
Põhjendus 3

(3) Seetõttu nõutakse Bulgaarialt ja 
Rumeenialt riigi viisade väljaandmist oma 
territooriumile sisenemiseks ja sellest 
läbisõiduks kolmandate riikide kodanikele, 
kellel on Schengeni acquis’d täielikult 
rakendava liikmesriigi välja antud ühtne 
viisa, pikaajalist viisat või elamisluba või 
Schengeni acquis’d veel mitte täielikult 
rakendavate liikmesriikide välja antud 
samalaadne dokument.

(3) Seetõttu nõutakse Bulgaarialt ja 
Rumeenialt riigi viisade väljaandmist oma 
territooriumile sisenemiseks ja sellest 
läbisõiduks kolmandate riikide kodanikele, 
kellel on Schengeni acquis’d täielikult 
rakendava liikmesriigi välja antud ühtne 
viisa, pikaajaline viisa või elamisluba või 
Schengeni acquis’d veel mitte täielikult 
rakendava liikmesriigi (Küprose) välja 
antud samalaadne dokument.

Or. en
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Selgitus

See muudatusettepanek asendab raporti projekti muudatusettepanekut 2. Seda menetlust 
kohaldatakse ainult Küprose suhtes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michael Cashman

Muudatusettepanek 24
Artikli 4 esimene a lõik (uus)

Küpros võib tunnustada ka lisas loetletud 
Bulgaaria ja Rumeenia väljaantud riigi 
lühiajalisi viisasid, pikaajalisi viisasid ja 
elamislubasid võrdväärsena oma riigi 
transiitviisadega.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek asendab raporti projekti muudatusettepanekut 17. Lisatud on viide 
lisale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michael Cashman

Muudatusettepanek 25
Artikli 8 lõige 2

Seda kohaldatakse kuni 2005. aasta 
ühinemisakti artikli 4 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetava nõukogu otsusega määratava 
kuupäevani.

Seda kohaldatakse Bulgaaria, Küprose ja 
Rumeenia suhtes kuni 2003. aasta 
ühinemisakti artikli 3 lõike 2 ja 2005. aasta 
ühinemisakti artikli 4 lõike 2 kohaselt vastu 
võetavate vastavate nõukogu otsustega
määratava kuupäevani, mil kõnealuse 
liikmesriigi suhtes hakatakse kohaldama 
kõiki ühist viisapoliitikat ja liikmesriigi 
territooriumil seaduslikult elavate 
kolmanda riigi kodanike liikumist 
käsitlevaid Schengeni acquis' sätteid.

Pärast asjaomases nõukogu otsuses 
liikmesriigi suhtes määratud kuupäeva 
tunnustab kõnealune liikmesriik enne 
nimetatud kuupäeva välja antud 
siseriiklikke lühiajalisi viisasid liikmesriigi 
territooriumist läbisõiduks viisade 
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kehtivusaja jooksul alates antud 
kuupäevast kuni kuuenda kuu viimase 
päevani, kui kõnealune liikmesriik on 
teavitanud komisjoni vastavalt artiklile 7. 
Sellel ajavahemikul kohaldatakse 
käesolevas otsuses sätestatud tingimusi.

Or. en

Selgitus

Vt raporti projekti muudatusettepaneku 1 põhjendust. See muudatusettepanek asendab raporti 
projekti muudatusettepanekut 21. 
Schengeni acquis’ sätete täielikku kohaldamist käsitlevas nõukogu otsuses kehtestati 
üleminekuperiood ning see tuleks kehtestada ka siin ajaks, mil Bulgaaria, Küpros või 
Rumeenia ühinevad Schengeni piirkonnaga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michael Cashman

Muudatusettepanek 26
Lisa

Bulgaaria välja antavate dokumentide nimekiri, viisad

1. Виза за летищен транзит (виза вид 
"А") – Lennujaama transiitviisa (liik „A”)
2. Визи за транзитно преминаване (виза 
вид "B") – Transiitviisad (liik „B”)

1. Виза за транзитно преминаване (виза 
вид "B") – Transiitviisa (liik „B”)

– Еднократна транзитна виза -
Ühekordse sisenemisõigusega transiitviisa
– Двукратна транзитна виза -
Kahekordse sisenemisõigusega transiitviisa
– Многократна транзитна виза -
Mitmekordse sisenemisõigusega 
transiitviisa
3. Визи за краткосрочно пребиваване 
(виза вид "C") – Lühiajalised viisad (liik 
„C”)

2. Виза за краткосрочно пребиваване 
(виза вид "C") – Lühiajaline viisa (liik „C”)

– Еднократна входна виза - Ühekordse 
sisenemisõigusega viisa
– Многократна входна виза -
Mitmekordse sisenemisõigusega viisa
4. Виза за дългосрочно пребиваване (виза 
вид "D") - Pikaajaline viisa (liik „D”)

3. Виза за дългосрочно пребиваване (виза 
вид "D") – Pikaajaline viisa (liik „D”)

Or. en
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Selgitus

Bulgaaria delegatsioon nõukogus palus teha selle muudatuse põhjendusega, et liigi „A” 
viisad ei peaks nimekirjas olema, sest need võimalda siseneda Bulgaaria territooriumile ning
neid ei saa kasutada läbisõiduks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michael Cashman

Muudatusettepanek 27
Lisa

Bulgaaria välja antavate dokumentide nimekiri, elamisload, punktid 3 ja 4

3. Карта на бежанец – Pagulase 
elamisluba

3. Удостоверение за завръщане в 
Република България на чужденец -
Reisiluba kolmanda riigi kodaniku 
tagasipöördumiseks Bulgaaria Vabariiki 

4. Удостоверение за пътуване зад 
граница на чужденец с хуманитарен 
статут – Sellise kolmanda riigi kodaniku 
elamisluba, kellele Bulgaaria Vabariik on 
andnud humanitaarkaitse

Or. en

Selgitus

Bulgaaria delegatsioon nõukogus palus teha selle muudatuse põhjendusega, et punktid 3 ja 4 
tuleb välja jätta, kuna ühenduse õigusaktide (määruse nr 1932/2006) kohaselt on need 
kategooriad viisanõudest vabastatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michael Cashman

Muudatusettepanek 28
Lisa

Rumeenia välja antavate dokumentide nimekiri, viisad

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B 
(transiitviisa, märgendiga B)
– viză de scurtă şedere, identificată prin 
simbolul C (lühiajaline viisa, märgendiga C)
– viză de lungă şedere, identificată prin unul 
dintre următoarele simboluri, în funcţie de 
activitatea pe care urmează să o desfăşoare 

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B 
(transit visa, identified by B symbol)
– viză de scurtă şedere, identificată prin 
simbolul C (short-stay visa, identified by C 
symbol)

– viză de lungă şedere, identificată prin unul
dintre următoarele simboluri, în funcţie de 
activitatea pe care urmează să o desfăşoare 
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în România străinul căruia i-a fost acordată:
(i) desfăşurarea de activităţi economice, 
identificată prin simbolul D/AE
(ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, 
identificată prin simbolul D/AP
(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, 
identificată prin simbolul D/AC
(iv) angajare în munca, identificată prin 
simbolul D/AM
(v) studii, identificată prin simbolul D/SD

(vi) reîntregirea familiei, identificată prin 
simbolul D/VF

în România străinul căruia i-a fost acordată:
(i) desfăşurarea de activităţi economice, 
identificată prin simbolul D/AE
(ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, 
identificată prin simbolul D/AP
(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, 
identificată prin simbolul D/AC
(iv) angajare în munca, identificată prin 
simbolul D/AM
(v) studii, identificată prin simbolul D/SD

(vi) reîntregirea familiei, identificată prin 
simbolul D/VF

(vii) intrarea în România a străinilor 
căsătoriţi cu cetăţeni români, identificată 
prin simbolul D/CR

(vii) activităţi de cercetare ştiinţifică, 
identificată prin simbolul D/CS

(viii) activităţi religioase sau umanitare, 
identificată prin simbolul D/RU

(viii) activităţi religioase sau umanitare, 
identificată prin simbolul D/RU

(ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, 
identificată prin simbolul DS

(ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, 
identificată prin simbolul DS

(x) alte scopuri, identificată prin simbolul 
D/AS

(x) alte scopuri, identificată prin simbolul 
D/AS

(pikaajalised viisad järgmise märgistusega, 
vastavalt otstarbele, milleks muu riigi 
kodanik Rumeenia viisa saab:

i) majandustegevuseks, märgendiga D/AE
ii) erialategevuseks, märgendiga D/AP

iii) äritegevuseks, märgendiga D/AC
iv) töötamiseks, märgendiga D/AM

v) õpinguteks, märgendiga D/SD
vi) perekonna taasühinemiseks, märgendiga 
D/VF

(pikaajalised viisad järgmise märgistusega, 
vastavalt otstarbele, milleks muu riigi 
kodanik Rumeenia viisa saab:

i) majandustegevuseks, märgendiga D/AE
ii) erialategevuseks, märgendiga D/AP

iii) äritegevuseks, märgendiga D/AC
iv) töötamiseks, märgendiga D/AM

v) õpinguteks, märgendiga D/SD
vi) perekonna taasühinemiseks, märgendiga 
D/VF

vii) Rumeenia kodanikuga abiellunu 
sisenemiseks Rumeeniasse, märgendiga 
D/CR

vii) teadusuuringuteks, märgendiga D/CS

viii) usualaseks või humanitaartegevuseks, 
märgendiga D/RU

viii) usualaseks või humanitaartegevuseks, 
märgendiga D/RU

ix) diplomaadi- või teenistusviisa, 
märgendiga DS

ix) diplomaadi- või teenistusviisa, 
märgendiga DS

x) muuks otstarbeks, märgendiga D/AS) x) muuks otstarbeks, märgendiga D/AS)
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Or. en

Selgitus

Rumeenia delegatsioon nõukogus palus teha selle muudatuse seoses muudatusega 
siseriiklikus õigusaktis.
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