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Michael Cashman
Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een 
vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op 
de eenzijdige erkenning door Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Cyprus, Hongarije, 
Letland, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije van bepaalde documenten als 
gelijkwaardig met hun nationale visa, met het oog op doorreis over hun grondgebied

Voorstel voor een besluit (COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

Door de Commissie voorgestelde tekst Door het Parlement ingediende 
amendementen

Amendement ingediend door Michael Cashman

Amendement 23
Overweging 3

(3) Om die reden moeten Bulgarije en 
Roemenië voor toegang tot of doorreis op 
hun grondgebied nationale visa verlenen aan 
onderdanen van derde landen die in het bezit 
zijn van een uniform visum, een visum voor 
verblijf van langere duur of een verblijfstitel, 
verleend door een lidstaat die het 
Schengenacquis volledig toepast, of van een 
soortgelijk document afgegeven door een 
lidstaat die het Schengenacquis nog niet 
volledig toepast.

(3) Om die reden moeten Bulgarije en 
Roemenië voor toegang tot of doorreis op 
hun grondgebied nationale visa verlenen aan 
onderdanen van derde landen die in het bezit 
zijn van een uniform visum, een visum voor 
verblijf van langere duur of een verblijfstitel, 
verleend door een lidstaat die het 
Schengenacquis volledig toepast, of van een 
soortgelijk document afgegeven door de
lidstaat die het Schengenacquis nog niet 
volledig toepast (Cyprus).
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Or. en

Motivering

Dit amendement vervangt amendement 2 van het ontwerpverslag. Deze procedure is alleen 
van toepassing op Cyprus.

Amendement ingediend door Michael Cashman

Amendement 24
Artikel 4, alinea 1 bis (nieuw)

Voor doorreis kan Cyprus ook de door 
Bulgarije en Roemenië afgegeven en in de 
bijlage vermelde nationale visa voor kort 
verblijf, visa voor een verblijf van langere 
duur en verblijfstitels erkennen als 
gelijkwaardig met zijn eigen nationale visa.

Or. en

Motivering

Dit amendement vervangt amendement 17 van het ontwerpverslag; er is een verwijzing naar 
de bijlage toegevoegd.

Amendement ingediend door Michael Cashman

Amendement 25
Artikel 8, alinea 2

Zij is van toepassing tot de datum die bij het 
overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de 
Toetredingsakte van 2005 vastgestelde 
besluit van de Raad wordt bepaald.

Zij is van toepassing op Bulgarije, Cyprus 
en Roemenië tot de datum bepaald in de 
respectieve besluiten van de Raad, die zijn 
aangenomen overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
van de Toetredingsakte van 2003 en artikel 
4, lid 2, van de Toetredingsakte van 2005; 
vanaf deze datum moeten de lidstaten in 
kwestie alle bepalingen van het 
Schengenacquis naleven die betrekking 
hebben op het gemeenschappelijke 
visumbeleid en het verkeer van personen 
uit derde landen die wettelijk op het 
grondgebied van de lidstaten verblijven.
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Na de datum die in het relevante besluit 
van de Raad voor een lidstaat is vastgelegd, 
zal die lidstaat voor doorreis over zijn 
grondgebied nationale visa voor kort 
verblijf erkennen, gedurende hun 
geldigheidsduur, die vóór de in de eerste 
alinea vermelde datum zijn afgegeven, en 
dit tot de laatste dag van de zesde maand 
vanaf die datum, op voorwaarde dat die 
lidstaat de Commissie overeenkomstig 
artikel 7 in kennis heeft gesteld. Tijdens 
deze periode zijn de in het besluit 
vastgelegde bepalingen van toepassing.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement 1 van het ontwerpverslag. Dit amendement vervangt 
amendement 21 van het ontwerpverslag.
In het besluit van de Raad werd een overgangsperiode ingevoerd voor de volledige 
toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis en deze moet ook hier worden 
opgenomen met het oog op het moment dat Bulgarije, Cyprus of Roemenië deel van het 
Schengengebied zullen gaan uitmaken.

Amendement ingediend door Michael Cashman

Amendement 26
Bijlage

Lijst van door Bulgarije afgegeven documenten - Visa

1. Виза за летищен транзит (виза вид 
"А") - Transitvisum voor luchthavens (type 
„A”)
2. Визи за транзитно преминаване (виза 
вид "B") - Doorreisvisa (type „B”)

1. Виза за транзитно преминаване (виза 
вид "B") - Doorreisvisum (type „B”) 

– Еднократна транзитна виза -
Enkelvoudig doorreisvisum
– Двукратна транзитна виза -
Tweevoudig doorreisvisum
– Многократна транзитна виза -
Meervoudig doorreisvisum
3. Визи за краткосрочно пребиваване 2. Виза за краткосрочно пребиваване 
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(виза вид "C") - Visa voor kort verblijf 
(type „C”)

(виза вид "C") - Visum voor kort verblijf 
(type „C”) 

– Еднократна входна виза - Visum voor 
één binnenkomst
– Многократна входна виза - Meervoudig 
inreisvisum
4. Виза за дългосрочно пребиваване (виза 
вид "D") - Visum voor verblijf van langere 
duur (type „D”)

3. Виза за дългосрочно пребиваване (виза 
вид "D") - Visum voor verblijf van langere 
duur (type „D”)

Or. en

Motivering

De Bulgaarse vertegenwoordiging in de Raad heeft om deze wijziging verzocht omdat visa 
van het type A ten onrechte in de lijst waren opgenomen: deze visa geven namelijk geen 
toestemming voor het betreden van het Bulgaarse grondgebied en kunnen bijgevolg niet 
worden gebruikt voor doorreis.

Amendement ingediend door Michael Cashman

Amendement 27
Bijlage

Lijst van door Bulgarije afgegeven documenten - Verblijfstitels, punt 3 en 4

3. Карта на бежанец –
Verblijfsvergunning voor vluchtelingen

3. Удостоверение за завръщане в 
Република България на чужденец -
Laissez-passer voor de terugkeer van 
derdelander naar de Republiek Bulgarije

4. Удостоверение за пътуване зад 
граница на чужденец с хуманитарен 
статут - Verblijfsvergunning voor een 
derdelander aan wie de Republiek 
Bulgarije het humanitair 
beschermingsstatuut heeft verleend 

Or. en

Motivering

De Bulgaarse vertegenwoordiging in de Raad heeft om deze wijziging verzocht, zeggende dat 
punt 3 en punt 4 moesten worden verwijderd omdat de communautaire wetgeving 
(verordening 1932/2006) de daaronder vermelde personencategorieën vrijstelt van de 
verplichting over een visa te beschikken.
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Amendement ingediend door Michael Cashman

Amendement 28
Bijlage

Lijst van door Roemenië afgegeven documenten - Visa

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B 
(doorreisvisum, aangeduid met het symbool 
"B")

– viză de scurtă şedere, identificată prin 
simbolul C (visum voor kort verblijf, 
aangeduid met het symbool "C")
– 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 
(doorreisvisum, aangeduid met het symbool 
"B")

– viză de scurtă şedere, identificată prin 
simbolul C (visum voor kort verblijf, 
aangeduid met het symbool "C")
– 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

(visum voor verblijf van langere duur, 
aangeduid met een van de volgende 
symbolen, afhankelijk van de activiteit die 
de buitenlander aan wie het visum wordt 
uitgereikt, in Roemenië zal uitoefenen:

(visum voor verblijf van langere duur, 
aangeduid met een van de volgende 
symbolen, afhankelijk van de activiteit die 
de buitenlander aan wie het visum wordt 
uitgereikt, in Roemenië zal uitoefenen:
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(i) economische activiteiten, aangeduid met 
het symbool "D/AE"

(ii) beroepsgebonden activiteiten, aangeduid 
met het symbool "D/AP"

(iii) handelsactiviteiten, aangeduid met het 
symbool "D/AC"

(iv) betrekking, aangeduid met het symbool 
"D/AM"

(v) opleiding, aangeduid met het symbool 
"D/SD"

(vi) familiehereniging, aangeduid met het 
symbool "D/VF"

(i) economische activiteiten, aangeduid met 
het symbool "D/AE"

(ii) beroepsgebonden activiteiten, aangeduid 
met het symbool "D/AP"

(iii) handelsactiviteiten, aangeduid met het 
symbool "D/AC"

(iv) betrekking, aangeduid met het symbool 
"D/AM"

(v) opleiding, aangeduid met het symbool 
"D/SD"

(vi) familiehereniging, aangeduid met het 
symbool "D/VF"

(vii) binnenkomst op Roemeens 
grondgebied van met Roemeense burgers 
gehuwde buitenlanders, aangeduid met het
symbool "D/CR"

(vii) wetenschappelijke 
onderzoekswerkzaamheden, aangeduid met 
het symbool "D/CS"

(viii) religieuze of humanitaire activiteiten, 
aangeduid met het symbool "D/RU"

(viii) religieuze of humanitaire activiteiten, 
aangeduid met het symbool "D/RU"

(ix) diplomatiek visum en dienstvisum, 
aangeduid met het symbool "DS"

(ix) diplomatiek visum en dienstvisum, 
aangeduid met het symbool "DS"

(x) andere doeleinden, aangeduid met het 
symbool "D/AS")

(x) andere doeleinden, aangeduid met het 
symbool "D/AS")

Or. en

Motivering

De Roemeense vertegenwoordiging in de Raad heeft om deze wijziging verzocht wegens een 
verandering in de Roemeense nationale wetgeving.
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