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Projekt sprawozdania (PE398.385v01-00)
Michael Cashman
Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej uproszczony 
system kontroli osób na granicach zewnętrznych, oparty na jednostronnym uznawaniu przez 
Bułgarię, Cypr, Łotwę, Maltę, Polskę, Republikę Czeską, Rumunię, Słowację, Słowenię i 
Węgry niektórych dokumentów za równorzędne z wizami krajowymi dla celów przejazdu 
tranzytem przez terytoria tych krajów

Wniosek dotyczący decyzji (COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Michael Cashman

Poprawka 23
Punkt 3 preambuły

(3) W związku z tym Bułgaria i Rumunia są 
zobowiązane do wydawania wiz krajowych 
na wjazd lub przejazd tranzytem przez ich 
terytoria obywatelom państw trzecich 
posiadającym wizę jednolitą, wizę 
długoterminową lub zezwolenie na pobyt 
wydane przez państwo członkowskie w 
pełni wprowadzające w życie dorobek 
Schengen lub podobny dokument wydany 
przez państwa członkowskie jeszcze nie w 
pełni wprowadzające w życie dorobek 
Schengen.

(3) W związku z tym Bułgaria i Rumunia są 
zobowiązane do wydawania wiz krajowych 
na wjazd lub przejazd tranzytem przez ich 
terytoria obywatelom państw trzecich 
posiadającym wizę jednolitą, wizę 
długoterminową lub zezwolenie na pobyt 
wydane przez państwo członkowskie w 
pełni wprowadzające w życie dorobek 
Schengen lub podobny dokument wydany 
przez państwo członkowskie jeszcze nie w 
pełni wprowadzające w życie dorobek 
Schengen (Cypr).
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę nr 2 do projektu sprawozdania. Powyższa procedura 
ma zastosowanie jedynie do Cypru.

Poprawkę złożył Michael Cashman

Poprawka 24
Artykuł 4 ustęp 1 a (nowy)

Cypr może ponadto uznawać wydawane 
przez Bułgarię i Rumunię krajowe wizy 
krótkoterminowe, wizy długoterminowe 
oraz zezwolenia na pobyt wymienione w 
załączniku za równorzędne ze swoimi 
wizami krajowymi dla celów przejazdu 
tranzytem.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę nr 17 do projektu sprawozdania; dodano odniesienie 
do załącznika.

Poprawkę złożył Michael Cashman

Poprawka 25
Artykuł 8 ustęp 2

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 
określonego przez Radę w decyzji przyjętej
na mocy art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 
2005 r.

Niniejszą decyzję stosuje się do Bułgarii, 
Cypru i Rumunii do dnia określonego przez 
Radę w odnośnych decyzjach przyjętych na 
mocy art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 
2003 r. oraz art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia 
z 2005 r., zgodnie z którymi wszystkie 
przepisy dorobku Schengen w zakresie 
wspólnej polityki wizowej i przemieszczania 
się obywateli państw trzecich 
zamieszkujących legalnie na terytorium 
państw członkowskich będą miały 
zastosowanie do tego państwa 
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członkowskiego.
Od dnia określonego we właściwej decyzji 
Rady odnoszącej się do danego państwa 
członkowskiego do ostatniego dnia okresu 
sześciomiesięcznego liczonego od wyżej 
określonego dnia państwo to uznaje 
krajowe wizy krótkoterminowe, w okresie 
ich ważności, wydane do celów przejazdu 
tranzytem przez jego terytorium przed tym 
dniem, pod warunkiem że dane państwo 
członkowskie powiadomiło Komisję zgodnie 
z art. 7. W okresie tym zastosowanie mają 
warunki określone w niniejszej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawki nr 1 do projektu sprawozdania. Niniejsza poprawka zastępuje 
poprawkę nr 21 do projektu sprawozdania.
W decyzji Rady w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen wprowadzono 
okres przejściowy i podobny okres należy również wprowadzić, gdy Bułgaria, Cypr i Rumunia 
będą przystępować do obszaru Schengen.

Poprawkę złożył Michael Cashman

Poprawka 26
Załącznik

Wykaz dokumentów wydawanych przez Bułgarię, Wizy

1. Виза за летищен транзит (виза вид 
"А") – wiza lotniskowa (typ „A”)
2. Визи за транзитно преминаване (виза 
вид "B") – wizy tranzytowe (typ „B”)

1. Виза за транзитно преминаване (виза 
вид "B") – wiza tranzytowa (typ „B”)

– Еднократна транзитна виза – wiza 
tranzytowa uprawniająca do jednokrotnego 
tranzytu
– Двукратна транзитна виза – wiza 
tranzytowa uprawniająca do dwukrotnego 
tranzytu
– Многократна транзитна виза – wiza 
tranzytowa uprawniająca do wielokrotnego 
tranzytu
3. Визи за краткосрочно пребиваване 
(виза вид "C") – wizy na pobyt 
krótkoterminowy (typ „C”)

2. Виза за краткосрочно пребиваване 
(виза вид "C") – wiza na pobyt 
krótkoterminowy (typ „C”)
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– Еднократна входна виза – wiza 
uprawniająca do jednokrotnego wjazdu
– Многократна входна виза – wiza 
uprawniająca do wielokrotnego wjazdu
4. Виза за дългосрочно пребиваване (виза 
вид "D") – wizy na pobyt długoterminowy 
(type „D”)

3. Виза за дългосрочно пребиваване (виза 
вид "D") – wiza na pobyt długoterminowy 
(type „D”)

Or. en

Uzasadnienie

Delegacja bułgarska w Radzie zwróciła się o wprowadzenie powyższej zmiany, argumentując 
że wizy typu A zostały niesłusznie dołączone do wykazu, ponieważ nie uprawniają one do 
wjazdu na terytorium Bułgarii i nie mogą być używane do celów tranzytu.

Poprawkę złożył Michael Cashman

Poprawka 27
Załącznik

Wykaz dokumentów wydawanych przez Bułgarię, Zezwolenia na pobyt punkty 3 i 4

3. Карта на бежанец – zezwolenie na 
pobyt dla uchodźcy

3. Удостоверение за завръщане в 
Република България на чужденец -
zezwolenie na powrót obywatela państwa 
trzeciego do Republiki Bułgarii

4. Удостоверение за пътуване зад 
граница на чужденец с хуманитарен 
статут – zezwolenie na pobyt wydane 
przez Republikę Bułgarii dla obywatela 
państwa trzeciego ze względu na ochronę 
humanitarną

Or. en

Uzasadnienie

Delegacja bułgarska w Radzie zwróciła się o wprowadzenie powyższej zmiany, argumentując 
że punkty 3 i 4 należy skreślić, ponieważ prawo wspólnotowe (rozporządzenie 1932/2006) 
wyklucza takie kategorie z obowiązku wizowego.

Poprawkę złożył Michael Cashman

Amendment 28
Załącznik

Wykaz dokumentów wydawanych przez Rumunię, Wizy
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– viză de tranzit, identificată prin simbolul B 
(wiza tranzytowa, oznaczona symbolem B)

– viză de scurtă �edere, identificată prin 
simbolul C (wiza krótkoterminowa, 
oznaczona symbolem C)
– viză de lungă �edere, identificată prin 
unul dintre următoarele simboluri, în 
func�ie de activitatea pe care urmează să o 
desfă�oare 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 
(wiza tranzytowa, oznaczona symbolem B)

– viză de scurtă �edere, identificată prin 
simbolul C (wiza krótkoterminowa, 
oznaczona symbolem C)
– viză de lungă �edere, identificată prin 
unul dintre următoarele simboluri, în 
func�ie de activitatea pe care urmează să o 
desfă�oare 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

(wiza na pobyt długoterminowy, oznaczona 
jednym z następujących symboli, w 
zależności od działalności, jaką 
cudzoziemiec otrzymujący wizę ma 
prowadzić w Rumunii:
(i) działalność gospodarcza, wiza oznaczona 
symbolem D/AE
(ii) działalność zawodowa, wiza oznaczona 
symbolem D/AP
(iii) działalność handlowa, wiza oznaczona 
symbolem D/AC

(wiza na pobyt długoterminowy, oznaczona 
jednym z następujących symboli, w 
zależności od działalności, jaką 
cudzoziemiec otrzymujący wizę ma 
prowadzić w Rumunii:
(i) działalność gospodarcza, wiza oznaczona 
symbolem D/AE
(ii) działalność zawodowa, wiza oznaczona 
symbolem D/AP
(iii) działalność handlowa, wiza oznaczona 
symbolem D/AC



PE 398.473v01-00 6/6 AM\698033PL.doc

PL

(iv) zatrudnienie, wiza oznaczona symbolem 
D/AM

(v) studia, wiza oznaczona symbolem D/SD
(vi) łączenie rodzin, wiza oznaczona 
symbolem D/VF

(iv) zatrudnienie, wiza oznaczona symbolem 
D/AM

(v) studia, wiza oznaczona symbolem D/SD
(vi) łączenie rodzin, wiza oznaczona 
symbolem D/VF

(vii) wjazd na terytorium Rumunii 
cudzoziemców pozostających w związkach 
małżeńskich z obywatelami Rumunii, wiza 
oznaczona symbolem D/CR

(vii) działalność naukowo-badawcza, wiza 
oznaczona symbolem D/CS

(viii) działalność religijna lub humanitarna, 
wiza oznaczona symbolem D/RU

(viii) działalność religijna lub humanitarna, 
wiza oznaczona symbolem D/RU

(ix) wiza dyplomatyczna oraz wiza 
służbowa, oznaczona symbolem DS

(ix) wiza dyplomatyczna oraz wiza 
służbowa, oznaczona symbolem DS

(x) inne cele, wiza oznaczona symbolem
D/AS)

(x) inne cele, wiza oznaczona symbolem 
D/AS)

Or. en

Uzasadnienie

Delegacja Rumunii w Radzie zwróciła się o dokonanie powyższej zmiany w związku ze zmianą 
prawa krajowego.
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