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respectivos vistos nacionais para efeitos de trânsito pelos seus territórios

Proposta de decisão (COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 23
Considerando 3

(3) A Bulgária e a Roménia são obrigadas, 
por conseguinte, a emitir vistos nacionais, 
para a entrada ou o trânsito nos seus 
territórios, para os nacionais de países 
terceiros que sejam titulares de um visto 
uniforme ou de um visto para estadas de 
longa duração ou de uma autorização de 
residência emitidos por um Estado-Membro 
que aplica a totalidade do acervo de 
Schengen, ou de um documento análogo 
emitido por Estados-Membros que ainda 
não aplicam a totalidade do acervo de 
Schengen.

(3) A Bulgária e a Roménia são obrigadas, 
por conseguinte, a emitir vistos nacionais, 
para a entrada ou o trânsito nos seus 
territórios, para os nacionais de países 
terceiros que sejam titulares de um visto 
uniforme ou de um visto para estadas de 
longa duração ou de uma autorização de 
residência emitidos por um Estado-Membro 
que aplica a totalidade do acervo de 
Schengen, ou de um documento análogo 
emitido pelo Estados-Membro que ainda 
não aplica a totalidade do acervo de 
Schengen (Chipre).
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Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 2 do projecto de relatório. Este procedimento 
apenas se aplicará a Chipre.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 24
Artigo 4, parágrafo 1-A (novo)

Chipre pode também reconhecer como 
equivalentes aos seus vistos nacionais para 
efeitos de trânsito os vistos nacionais de 
curta duração, os vistos para estadas de 
longa duração e as autorizações de 
residência emitidos pela Bulgária e pela 
Roménia cuja lista figura no Anexo.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 17 do projecto de relatório; foi aditada uma 
referência ao Anexo.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 25
Artigo 8, parágrafo 2

A presente decisão é aplicável até à data que 
for fixada na decisão do Conselho aprovada 
nos termos do n.° 2 do artigo 4.° do Acto de 
Adesão de 2005.

A presente decisão é aplicável à Bulgária, a 
Chipre e à Roménia até à data fixada nas 
decisões respectivas do Conselho aprovadas 
nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Acto de 
Adesão de 2003 e do n.° 2 do artigo 4.° do 
Acto de Adesão de 2005, data essa em que 
serão aplicáveis ao Estado-Membro em 
questão todas as disposições do acervo de 
Schengen em matéria de política comum de 
vistos e de circulação de nacionais de 
países terceiros que residam legalmente no 
território dos Estados-Membros.
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Após a data fixada na decisão do Conselho
respeitante a um Estado-Membro, o 
Estado-Membro em questão reconhece, 
durante o seu período de validade, os vistos 
nacionais para estadas de curta duração 
emitidos antes dessa data até ao último dia 
do sexto mês a contar dessa data, para 
efeitos de trânsito pelo seu território, na 
condição de que o Estado-Membro em 
questão tenha notificado do facto a
Comissão, em conformidade com o 
artigo 7.º. Durante esse período, são 
aplicáveis as condições estabelecidas na 
presente Decisão.

Or. en

Justificação

Vide justificação da alteração 1 do projecto de relatório. A presente alteração substitui a 
alteração 21 do projecto de relatório. A Decisão da Comissão relativa à plena entrada em 
vigor das disposições do acervo de Schengen introduziu um período transitório e conviria 
prever o mesmo para o momento em que a Bulgária, Chipre ou a Roménia entrarem para o 
espaço Schengen.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 26
Anexo

Lista de documentos emitidos pela BULGÁRIA, Vistos

1. Виза за летищен транзит (виза вид 
"А") - Visto de trânsito aeroportuário
(tipo „A”)
2. Визи за транзитно преминаване (виза 
вид "B") - Vistos de trânsito (tipo "B")

1. Виза за транзитно преминаване (виза 
вид "B") - Visto de trânsito (tipo "B")

– Еднократна транзитна виза - Visto de 
trânsito simples
– Двукратна транзитна виза - Visto de 
trânsito duplo
– Многократна транзитна виза - Visto 
de trânsito múltiplo
3. Визи за краткосрочно пребиваване 
(виза вид "C") - Vistos para estadas de curta 

2. Визи за краткосрочно пребиваване 
(виза вид "C") - Visto para estadas de curta 



PE398.473v01-00 4/6 AM\698033PT.doc

PT

duração (tipo "C") duração (tipo "C")
– Еднократна входна виза - Visto de 
entrada única
– Многократна входна виза - Visto de 
entradas múltiplas
4. Виза за дългосрочно пребиваване (виза 
вид "D") - Visto para estadas de longa 
duração (tipo "D")

3. Виза за дългосрочно пребиваване (виза 
вид "D") - Visto para estadas de longa 
duração (tipo "D")

Or. en

Justificação

A delegação búlgara no Conselho solicitou esta modificação, alegando que os vistos de tipo 
A tinham sido incluídos na lista por engano, dado não permitirem a entrada no território da
Bulgária e não poderem ser utilizados para efeitos de trânsito.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 27
Anexo

Lista de documentos emitidos pela BULGÁRIA, Autorizações de residência, nºs 3 e 4

3. Карта на бежанец – Autorização de 
residência para refugiados

3. Удостоверение за завръщане в 
Република България на чужденец -
Livre-trânsito para o regresso à República 
da Bulgária de um nacional de um país 
terceiro

4. Удостоверение за пътуване зад 
граница на чужденец с хуманитарен 
статут - Autorização de residência a um 
nacional de país terceiro ao qual a 
República da Bulgária concedeu o estatuto 
de protecção humanitária

Or. en

Justificação

A delegação búlgara no Conselho solicitou esta modificação, alegando que os números 3 e 4 
deviam ser suprimidos, uma vez que a legislação comunitária (Regulamento 1932/2006) 
isenta estas categorias da obrigação de visto.
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Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 28
Anexo

Lista de documentos emitidos pela ROMÉNIA, Vistos

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B 
(visto de trânsito, identificado pelo símbolo 
B)

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B 
(visto de trânsito, identificado pelo símbolo 
B)

– viză de scurtă şedere, identificată prin 
simbolul C (visto para estadas de curta 
duração, identificado pelo símbolo C)

– viză de scurtă şedere, identificată prin 
simbolul C (visto para estadas de curta 
duração, identificado pelo símbolo 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:

– 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

(i) desfăşurarea de activităţi economice, 
identificată prin simbolul D/AE

(ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, 
identificată prin simbolul D/AP

(ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, 
identificată prin simbolul D/AP

(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, 
identificată prin simbolul D/AC

(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, 
identificată prin simbolul D/AC

(iv) angajare în munca, identificată prin 
simbolul D/AM

(iv) angajare în munca, identificată prin 
simbolul D/AM

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

(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

(Visto para estadas de longa duração, 
identificado por um dos seguintes símbolos, 
consoante a actividade que o estrangeiro
titular do visto exercer na Roménia:

(Visto para estadas de longa duração, 
identificado por um dos seguintes símbolos, 
consoante a actividade que o estrangeiro 
titular do visto exercer na Roménia:

(i) actividades económicas, identificado pelo 
símbolo D/AE

(i) actividades económicas, identificado pelo 
símbolo D/AE

(ii) actividades profissionais, identificado 
pelo símbolo D/AP

(ii) actividades profissionais, identificado 
pelo símbolo D/AP

(iii) actividades comerciais, identificado (iii) actividades comerciais, identificado 
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pelo símbolo D/AC pelo símbolo D/AC
(iv) actividade assalariada, identificado pelo 
símbolo D/AM

(iv) actividade assalariada, identificado pelo 
símbolo D/AM

(v) estudos, identificado pelo símbolo D/SD (v) estudos, identificado pelo símbolo D/SD

(vi) reagrupamento familiar, identificado 
pelo símbolo D/VF

(vi) reagrupamento familiar, identificado 
pelo símbolo D/VF

(vii) entrada no território romeno de 
estrangeiros casados com cidadãos 
romenos, identificado pelo símbolo D/CR

(vii) actividades de investigação científica, 
identificadas pelo símbolo D/CS

(viii) actividades religiosas ou humanitárias, 
identificado pelo símbolo D/RU

(viii) actividades religiosas ou humanitárias, 
identificado pelo símbolo D/RU

(ix) visto diplomático e visto de serviço, 
identificados pelo símbolo DS

(ix) visto diplomático e visto de serviço, 
identificados pelo símbolo DS

(x) outros motivos, identificado pelo 
símbolo D/AS)

(x) outros motivos, identificado pelo 
símbolo D/AS)

Or. en

Justificação

A delegação romena no Conselho solicitou esta modificação na sequência de uma alteração 
introduzida na legislação nacional.
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