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PAKEITIMAI 23-18

Pranešimo projektas (PE398.385v01-00)
Michael Cashman
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, nustatančio supaprastintą asmenų 
kontrolės prie išorės sienų režimą, grindžiamą vienašališku Bulgarijos, Čekijos, Kipro, 
Vengrijos, Latvijos, Maltos, Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Slovakijos tam tikrų 
dokumentų pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamoms nacionalinėms vizoms tranzito per jų 
teritoriją tikslu

Pasiūlymas dėl sprendimo (COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Michael Cashman

Pakeitimas 23
3 konstatuojamoji dalis

(3) Todėl Bulgarija ir Rumunija privalo 
išduoti nacionalines atvykimo ar tranzito per 
jų teritoriją vizas trečiųjų šalių piliečiams, 
turintiems vienodą vizą ar ilgalaikę vizą arba 
leidimą gyventi, išduotus visapusiškai 
Šengeno acquis įgyvendinančios valstybės
narės, arba panašų valstybių narių, kurios
dar iki galo neįgyvendino Šengeno acquis, 
išduotą dokumentą.

(3) Todėl Bulgarija ir Rumunija privalo 
išduoti nacionalines atvykimo ar tranzito per 
jų teritoriją vizas trečiųjų šalių piliečiams, 
turintiems vienodą vizą ar ilgalaikę vizą arba 
leidimą gyventi, išduotus visapusiškai 
Šengeno acquis įgyvendinančios valstybės 
narės, arba panašų valstybės narės, kuri dar 
iki galo neįgyvendino Šengeno acquis 
(Kipras), išduotą dokumentą.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas pranešimo projekto 2 pakeitimas. Ši procedūra taikoma tik Kiprui.

Pakeitimą pateikė Michael Cashman

Pakeitimas 24
4 straipsnio 1a dalis (nauja)

Kipras taip pat gali pripažinti, kad Priede 
nurodytos Bulgarijos ir Rumunijos išduotos 
nacionalinės trumpalaikės vizos, ilgalaikės 
vizos ir leidimai gyventi yra lygiaverčiai jo 
nacionalinei tranzito tikslu išduodamai 
vizai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas pranešimo projekto 17 pakeitimas. Įrašyta nuoroda į priedą.

Pakeitimą pateikė Michael Cashman

Pakeitimas 25
8 straipsnio 2 dalis

Jis taikomas iki tos dienos, kuri bus 
nustatyta Tarybos sprendimu, priimtu pagal 
2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalį.

Jis taikomas Bulgarijai, Kiprui ir 
Rumunijai iki tos dienos, kuri bus nustatyta 
atitinkamuose Tarybos sprendimuose,
priimtuose pagal 2003 m. Stojimo akto 3 
straipsnio 2 dalį ir 2005 m. Stojimo akto 4 
straipsnio 2 dalį, ir nuo kurios visos 
Šengeno acquis nuostatos, susijusios su 
bendrąja vizų politika ir trečiųjų šalių 
piliečių, teisėtai gyvenančių valstybių narių 
teritorijoje, judėjimu, bus taikomos toje 
valstybėje narėje.
Po atitinkamame Tarybos sprendime 
valstybei narei nustatytos dienos minėtoji 
valstybė narė pripažįsta nacionalines 
trumpalaikes vizas, išduotas ne vėliau kaip 
nurodyta data, jų galiojimo laikotarpiu iki 
paskutinės šeštojo mėnesio dienos nuo 
minėtos datos tranzito per valstybės narės 
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teritoriją tikslu, jei valstybė narė, 
laikydamasi 7 straipsnio, pranešė apie tai 
Komisijai. Minėtuoju laikotarpiu galioja 
šiame sprendime nurodytos sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Žr. pranešimo projekto 1 pakeitimo pagrindimą. Šiuo pakeitimu keičiamas pranešimo 
projekto 21 pakeitimas.
Pereinamasis laikotarpis buvo numatytas Tarybos sprendime dėl Šengeno teisyno nuostatų 
visapusiško taikymo, todėl jį reikėtų taikyti ir Bulgarijai, Kiprui bei Rumunijai prisijungiant 
prie Šengeno zonos. 

Pakeitimą pateikė Michael Cashman

Pakeitimas 26
Priedas

BULGARIJOS išduodamų dokumentų sąrašas, Vizos

1. Виза за летищен транзит (виза вид 
"А") – oro uosto tranzitinė viza („A“ tipas)
2. Визи за транзитно преминаване (виза 
вид "B") – tranzitinės vizos („B“ tipas)

1. Виза за транзитно преминаване (виза 
вид "B") – tranzitinė viza („B“ tipas)

– Еднократна транзитна виза –
vienkartinė tranzitinė viza
– Двукратна транзитна виза –
dvikartinė tranzitinė viza
– Многократна транзитна виза –
daugkartinė tranzitinė viza
3. Визи за краткосрочно пребиваване 
(виза вид "C") – trumpalaikės vizos („C“ 
tipas)

2. Виза за краткосрочно пребиваване 
(виза вид "C") – trumpalaikė viza („C“ 
tipas)

– Еднократна входна виза – vienkartinė 
trumpalaikė viza
– Многократна входна виза –
daugkartinė trumpalaikė viza
4. Виза за дългосрочно пребиваване (виза 
вид "D") – ilgalaikė viza („D“ tipas)

3. Виза за дългосрочно пребиваване (виза 
вид "D") – ilgalaikė viza („D“ tipas)

Or. en
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Pagrindimas

Bulgarijos delegacija Taryboje paprašė įrašyti šį pakeitimą, argumentuodama tuo, kad A tipo
viza į sąrašą įtraukta klaidingai, nes ji nesuteikia teisės atvykti į Bulgarijos teritoriją ir negali
būti naudojama tranzito tikslu.

Pakeitimą pateikė Michael Cashman

Pakeitimas 27
Priedas

BULGARIJOS išduodamų dokumentų sąrašas, Leidimai gyventi, 3 ir 4 punktai

3. Карта на бежанец – pabėgėliams 
išduodamas leidimas gyventi

3. Удостоверение за завръщане в 
Република България на чужденец –
leidimas, suteikiantis teisę trečiosios šalies
piliečiui sugrįžti į Bulgarijos Respubliką

4. Удостоверение за пътуване зад 
граница на чужденец с хуманитарен 
статут – leidimas gyventi, išduodamas
trečiosios šalies piliečiui, kuriam
Bulgarijos Respublika yra suteikusi
humanitarinės apsaugos statusą

Or. en

Pagrindimas

Bulgarijos delegacija Taryboje paprašė įtraukti šį pakeitimą, argumentuodama tuo, kad 3 ir 4 
punktai turėtų būti išbraukti, kadangi pagal Bendrijos teisės aktus (Reglamentas 1932/2006) 
šioms kategorijoms netaikomas vizos reikalavimas.

Pakeitimą pateikė Michael Cashman

Pakeitimas 28
Priedas

RUMUNIJOS išduodamų dokumentų sąrašas, Vizos

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B 
(tranzitinė viza, žymima simboliu B)

– viză de scurtă şedere, identificată prin 
simbolul C (trumpalaikė viza, žymima 
simboliu C)
– viză de lungă şedere, identificată prin unul 
dintre următoarele simboluri, în funcţie de 

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B 
(tranzitinė viza, žymima simboliu B)

– viză de scurtă şedere, identificată prin 
simbolul C (trumpalaikė viza, žymima 
simboliu C)
– viză de lungă şedere, identificată prin unul 
dintre următoarele simboluri, în funcţie de 
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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

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

(ilgalaikė viza, vienu iš toliau nurodytų 
simbolių žymima pagal tai, kokią veiklą vizą 
gaunantis užsienietis ketina vykdyti 
Rumunijoje:

i) ekonominė veikla, žymima simboliu D/AE
ii) profesinė veikla, žymima simboliu D/AP

iii) komercinė veikla, žymima simboliu 
D/AC

iv) darbas, žymima simboliu D/AM
v) studijos, žymima simboliu D/SD

vi) šeimos susijungimas, žymima simboliu 
D/VF

(ilgalaikė viza, vienu iš toliau nurodytų 
simbolių žymima pagal tai, kokią veiklą vizą 
gaunantis užsienietis ketina vykdyti 
Rumunijoje:

i) ekonominė veikla, žymima simboliu 
D/AE

ii) profesinė veikla, žymima simboliu D/AP
iii) komercinė veikla, žymima simboliu 
D/AC
iv) darbas, žymima simboliu D/AM

v) studijos, žymima simboliu D/SD
vi) šeimos susijungimas, žymima simboliu 
D/VF

vii) užsieniečių, susituokusių su Rumunijos 
piliečiais, atvykimas į Rumunijos teritoriją, 
žymima simboliu D/CR

vii) mokslinių tyrimų veikla, žymima 
simboliu D/CS

(viii) religinė arba humanitarinė veikla, 
žymima simboliu D/RU

(viii) religinė arba humanitarinė veikla, 
žymima simboliu D/RU
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(ix) diplomatinė viza ir tarnybinė viza, 
žymima simboliu DS

(ix) diplomatinė viza ir tarnybinė viza, 
žymima simboliu DS

(x) kiti tikslai, žymima simboliu D/AS) (x) kiti tikslai, žymima simboliu D/AS)

Or. en

Pagrindimas

Rumunijos delegacija Taryboje paprašė įtraukti šį pakeitimą atsižvelgiant į nacionalinių 
teisės aktų pakeitimą.
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