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Jelentéstervezet (PE398.385v01-00)
Michael Cashman
a személyek külső határokon történő, egyes dokumentumoknak Bulgária, a Cseh Köztársaság, 
Ciprus, Lettország, Magyarország, Málta, Lengyelország, Románia, Szlovénia és Szlovákia 
által a területükön történő átutazás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való 
egyoldalú elismerésén alapuló, ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

Határozatra irányuló javaslat (COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 23
(3) preambulumbekezdés

(3) Bulgária és Románia ezért kötelesek 
belépésre vagy területükön történő 
átutazásra jogosító nemzeti vízumokat 
kiadni a schengeni vívmányokat teljes 
körűen végrehajtó tagállam által kiadott 
egységes vízummal, hosszú távú 
tartózkodásra jogosító vízummal vagy 
tartózkodási engedéllyel, illetve a schengeni 
vívmányokat még nem teljes körűen 
végrehajtó tagállam által kiadott hasonló 
dokumentummal rendelkező harmadik 

(3) Bulgária és Románia ezért kötelesek 
belépésre vagy területükön történő 
átutazásra jogosító nemzeti vízumokat 
kiadni a schengeni vívmányokat teljes 
körűen végrehajtó tagállam által kiadott 
egységes vízummal, hosszú távú 
tartózkodásra jogosító vízummal vagy 
tartózkodási engedéllyel, illetve a schengeni 
vívmányokat még nem teljes körűen 
végrehajtó tagállam (Ciprus) által kiadott 
hasonló dokumentummal rendelkező 



PE398.473v01-00 2/6 AM\698033HU.doc

Külső fordítás

HU

országbeli állampolgárok számára. harmadik országbeli állampolgárok számára.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a jelentéstervezet 2. módosításának helyébe lép. Ez az eljárás csak Ciprusra 
vonatkozik.

 Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 24
4. cikk, (1a) bekezdés (új)

Ciprus átutazás céljából nemzeti vízumaival 
egyenértékűként ismerheti el a mellékletben 
felsorolt, Bulgária és Románia által 
kiadott, rövid távú és hosszú távú 
tartózkodásra jogosító nemzeti vízumokat, 
valamint tartózkodási engedélyeket.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a jelentéstervezet 17. módosításának helyébe lép; kiegészítették a mellékletre 
történő hivatkozással.

 Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 25
8. cikk, (2) bekezdés

Ezt a határozatot a 2005. évi csatlakozási 
okmány 4. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott tanácsi határozatban
megállapítandó időpontig kell alkalmazni.

Ezt a határozatot Bulgáriára, Ciprusra és 
Romániára a 2003. évi csatlakozási okmány 
3. cikke (2) bekezdésének illetve a 2005. évi 
csatlakozási okmány 4. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően elfogadott tanácsi 
határozatokban megállapított időpontig kell 
alkalmazni, amelyek alapján a schengeni 
vívmányoknak a közös vízumpolitikára és a
tagállamok területén jogszerűen tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgárok 
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mozgására irányuló valamennyi 
rendelkezése arra a tagállamra vonatkozik.
A vonatkozó tanácsi határozatban az adott 
tagállam tekintetében megállapított 
időpontot követően a tagállam –
érvényességi idejük alatt – a tagállam 
területén történő átutazás céljából elismeri 
a szóban forgó időpont előtt kiadott, rövid 
távú tartózkodásra jogosító nemzeti 
vízumokat, attól az időponttól számított hat 
hónap utolsó napjáig, amennyiben az a 
tagállam a 7. cikkel összhangban értesítette 
a Bizottságot. A szóban forgó időszakban az 
e határozatban megállapított feltételeket
kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Lásd a jelentéstervezet 1. módosításának indokolását. Ez a módosítás a jelentéstervezet 21. 
módosításának helyébe lép.
A tanácsi határozat átmeneti időszakot vezetett be a schengeni vívmányok teljes körű 
alkalmazására vonatkozóan, és azt ez esetben is be kell vezetni, amikor is Bulgária, Ciprus 
vagy Románia belép a schengeni térségbe.

 Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 26
Melléklet

A Bulgária által kiadott dokumentumok listája, Vízumok

1. Виза за летищен транзит (виза вид 
"А") – Repülőtéri átutazóvízum („A” típus)
2. Визи за транзитно преминаване (виза 
вид "B") – Átutazóvízumok („B” típus)

1. Виза за транзитно преминаване (виза 
вид "B") – Átutazóvízum („B” típus) 

– Еднократна транзитна виза –
Egyszeri belépésre jogosító vízum
– Двукратна транзитна виза – Kétszeri 
belépésre jogosító vízum
– Многократна транзитна виза –
Többszöri belépésre jogosító vízum
3. Визи за краткосрочно пребиваване 2. Виза за краткосрочно пребиваване 
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(виза вид "C") – Rövid távú tartózkodásra 
jogosító vízumok („C” típus)

(виза вид "C") – Rövid távú tartózkodásra 
jogosító vízum („C” típus)

– Еднократна входна виза – Egyszeri 
belépésre jogosító vízum
– Многократна входна виза – Többszöri 
belépésre jogosító vízum
4. Виза за дългосрочно пребиваване (виза 
вид "D") – Hosszú távú tartózkodásra 
jogosító vízumok („D” típus)

3. Виза за дългосрочно пребиваване (виза 
вид "D") – Hosszú távú tartózkodásra 
jogosító vízumok („D” típus)

Or. en

Indokolás

Ezt a változtatást a Tanácsban működő bolgár küldöttség kérte azzal érvelve, hogy az „A”
típusú vízumok tévesen kerültek a listára, mivel azok nem teszik lehetővé a Bulgária területére 
történő belépést és nem alkalmazhatók átutazás céljából.

 Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 27
Melléklet

A Bulgária által kiadott dokumentumok listája, Tartózkodási engedélyek, 3. és 4. pont

3. Карта на бежанец – Menekültek 
részére kiállított tartózkodási engedély

3. Удостоверение за завръщане в 
Република България на чужденец –
laissez-passer egy harmadik országbeli
állampolgárnak a Bolgár Köztársaságba 
történő visszatéréséhez

4. Удостоверение за пътуване зад 
граница на чужденец с хуманитарен 
статут – A Bolgár Köztársaság által 
humanitárius védelemben részesített 
harmadik országbeli állampolgár részére 
kiállított tartózkodási engedély

Or. en

Indokolás

Ezt a változtatást a Tanácsban működő bolgár küldöttség kérte azzal érvelve, hogy a 3. és 4. 
pontot törölni kell, mivel a közösségi jog (1932/2006/EK rendelet) mentesíti a szóban forgó 
kategóriákat a vízumkövetelmény alól.
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 Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 28
Melléklet

A Románia által kiadott dokumentumok listája, Vízumok 

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B 
(átutazóvízum, B jelölés)

– viză de scurtă şedere, identificată prin 
simbolul C (rövid távú tartózkodásra 
jogosító vízum, C jelölés)
– viză de lungă şedere, identificată prin unul 
dintre următoarele simboluri, în funcţie de 
activitatea pe care urmează să o desfăşoare 
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

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B 
(átutazóvízum, B jelölés)

– viză de scurtă şedere, identificată prin 
simbolul C (rövid távú tartózkodásra 
jogosító vízum, C jelölés)
– viză de lungă şedere, identificată prin unul 
dintre următoarele simboluri, în funcţie de 
activitatea pe care urmează să o desfăşoare 
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

(hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum, a 
vízumot kapó külföldi állampolgár által 
Romániában folytatandó tevékenység 
alapján az alábbi jelölések egyikével ellátva:
(i) gazdasági tevékenység, D/AE jelölés

(ii) szakmai tevékenység, D/AP jelölés

(hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum, a 
vízumot kapó külföldi állampolgár által 
Romániában folytatandó tevékenység 
alapján az alábbi jelölések egyikével ellátva:
(i) gazdasági tevékenység, D/AE jelölés

(ii) szakmai tevékenység, D/AP jelölés
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(iii) kereskedelmi tevékenység, D/AC jelölés
(iv) munkavállalás, D/AM jelölés

(v) tanulmányok, D/SD jelölés
(vi) családegyesítés, D/VF jelölés

(iii) kereskedelmi tevékenység, D/AC jelölés
(iv.) munkavállalás, D/AM jelölés

(v) tanulmányok, D/SD jelölés
(vi) családegyesítés, D/VF jelölés

(vii) román állampolgár külföldi 
állampolgár házastársának belépése 
romániai területre, D/CR jelölés

(vii) tudományos kutatási tevékenységek, 
D/CS jelölés

(viii) vallási vagy humanitárius tevékenység, 
D/RU jelölés

(viii) vallási vagy humanitárius tevékenység, 
D/RU jelölés

(ix) diplomatavízum és szolgálati vízum, DS 
jelölés

(ix) diplomatavízum és szolgálati vízum, DS 
jelölés

(x) egyéb célok, D/AS jelölés) (x) egyéb célok, D/AS jelölés)

Or. en

Indokolás

Ezt a változtatást a Tanácsban működő román küldöttség kérte egy, a nemzeti jogrendben 
történt változást követően.
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