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Návrh správy (PE398.385v01-00)
Michael Cashman
Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza zjednodušený režim 
kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že Bulharsko, Cyprus, Česká 
republika, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko na účely 
tranzitu cez ich územia jednostranne uznávajú niektoré doklady za rovnocenné s ich 
vnútroštátnymi vízami

Návrh rozhodnutia (KOM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Michael Cashman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Odôvodnenie 3

(3) Od Bulharska a Rumunska sa preto 
vyžaduje, aby vydávali vnútroštátne víza na 
vstup alebo tranzit cez ich územie štátnym 
príslušníkom tretích krajín, ktorí sú 
držiteľmi jednotného víza, dlhodobého víza 
alebo povolenia na pobyt vydaného 
členským štátom, ktorý v plnom rozsahu 
vykonáva schengenské acquis, alebo 
podobného dokladu vydaného členskými
štátmi, ktoré ešte v plnom rozsahu 
nevykonávajú schengenské acquis.

(3) Od Bulharska a Rumunska sa preto 
vyžaduje, aby vydávali vnútroštátne víza na 
vstup alebo tranzit cez ich územie štátnym 
príslušníkom tretích krajín, ktorí sú 
držiteľmi jednotného víza, dlhodobého víza 
alebo povolenia na pobyt vydaného 
členským štátom, ktorý v plnom rozsahu 
vykonáva schengenské acquis, alebo 
podobného dokladu vydaného členským
štátom, ktorý ešte v plnom rozsahu 
nevykonáva schengenské acquis (Cyprus).

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 návrhu 
správy. Tento postup sa bude uplatňovať iba pri Cypre.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Michael Cashman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 4 odsek 1a (nový)

Cyprus môže okrem toho uznávať za 
rovnocenné s vlastnými vnútroštátnymi 
vízami na účely tranzitu aj vnútroštátne 
krátkodobé víza, dlhodobé víza a povolenia 
na pobyt, ktoré vydalo Bulharsko 
a Rumunsko a ktorých zoznam sa uvádza 
v prílohe.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17 návrhu 
správy, pričom sa vložil odkaz na prílohu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Michael Cashman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 8 odsek 2

Uplatňuje sa do dátumu, ktorý stanoví
rozhodnutie Rady prijaté podľa článku 4 
ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005.

Uplatňuje sa pri Bulharsku, Cypre a 
Rumunsku do dátumu, ktorý stanovia
príslušné rozhodnutia Rady prijaté podľa 
článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 
2003 a podľa článku 4 ods. 2 Aktu 
o pristúpení z roku 2005, pričom sa od tohto 
dátumu budú v tomto členskom štáte 
uplatňovať všetky ustanovenia 
schengenského acquis v oblasti spoločnej 
vízovej politiky a pohybu štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí majú 
legálny pobyt na území členských štátov.
Po dátume, ktorý Rada stanoví príslušným 
rozhodnutím týkajúcim sa členského štátu, 
bude tento členský štát uznávať 
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vnútroštátne krátkodobé víza počas ich 
doby platnosti vydané pred týmto dátumom 
na účely tranzitu cez jeho územie, pričom 
ich bude uznávať do posledného dňa 
obdobia šiestich mesiacov, ktoré začne 
plynúť od tohto dátumu, za predpokladu, že 
tento členský štát informoval Komisiu 
v súlade s článkom 7. Počas tohto obdobia 
sa uplatňujú podmienky stanovené v tejto 
smernici.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 k návrhu správy. Tento pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21 návrhu správy.
V rozhodnutiu Rady o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis sa zaviedlo 
prechodné obdobie a malo by sa rovnako zaviesť v prípade vstupu Bulharska, Cypru a 
Rumunska do schengenského priestoru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Michael Cashman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Príloha

Zoznam dokladov vydávaných Bulharskom, Citácie

1. Виза за летищен транзит (виза вид 
"А") – Vízum na letecký tranzit (typ „A“)
2. Визи за транзитно преминаване (виза 
вид "B") – Tranzitné víza (typ „B“)

1. Виза за транзитно преминаване (виза 
вид "B") – Tranzitné vízum (typ „B“)

Еднократна транзитна виза –
Jednorazové tranzitné vízum
Двукратна транзитна виза –
Dvojnásobné tranzitné vízum
Многократна транзитна виза –
Viacnásobné tranzitné vízum
3. Визи за краткосрочно пребиваване 
(виза вид "C") – Krátkodobé víza (typ „C“)

2. Виза за краткосрочно пребиваване 
(виза вид "C") – Krátkodobé vízum (typ 
„C“)

Еднократна входна виза – Jednorazové 
vstupné vízum
Многократна входна виза – Viacnásobné 
vstupné vízum
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4. Виза за дългосрочно пребиваване (виза
вид "D") – Dlhodobé vízum (typ „D“)

3. Виза за дългосрочно пребиваване (виза 
вид "D") – Dlhodobé vízum (typ „D“)

Or. en

Odôvodnenie

Bulharská delegácia v Rade požiadala o túto zmenu, pričom argumentovala tým, že tento typ 
„A“ víz bol zaradený do zoznamu omylom, pretože neoprávňuje na vstup na územie 
Bulharska a nemôže sa použiť na účely tranzitu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Michael Cashman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Príloha

Zoznam dokladov vydávaných Bulharskom, Povolenia na pobyt body 3 a 4

3. Карта на бежанец – Povolenie na 
pobyt pre utečenca

3. Удостоверение за завръщане в 
Република България на чужденец –
Povolenie k návratu do Bulharskej 
republiky pre štátneho príslušníka tretej 
krajiny

4. Удостоверение за пътуване зад 
граница на чужденец с хуманитарен 
статут – Povolenie na pobyt pre štátneho 
príslušníka tretej krajiny, ktorému 
Bulharská republika udelila status 
humanitárnej ochrany.

Or. en

Odôvodnenie

Bulharská delegácia v Rade požiadala o túto zmenu, pričom argumentovala tým, že bod 3 a 4 
treba vymazať z toho dôvodu, že právne predpisy Spoločenstva (nariadenie 1932/2006) 
oslobodzujú tieto kategórie od vízovej povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Michael Cashman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Príloha

Zoznam dokladov vydávaných Rumunskom, Citácie

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B – viză de tranzit, identificată prin simbolul B 
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(tranzitné vízum označené symbolom B)
– viză de scurtă �edere, identificată prin 
simbolul C (krátkodobé vízum označené 
symbolom 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

(tranzitné vízum označené symbolom B)
– viză de scurtă �edere, identificată prin 
simbolul C (krátkodobé vízum označené 
symbolom 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

(dlhodobé vízum označené jedným z nižšie 
uvedených symbolov podľa činnosti, ktorú 
má v Rumunsku vykonávať cudzí štátny 
príslušník preberajúci vízum:

(i) hospodárske činnosti, označené 
symbolom D/AE

(ii) odborné činnosti, označené symbolom 
D/AP

(iii) obchodné činnosti, označené symbolom 
D/AC

(iv) zamestnanie, označené symbolom 
D/AM

(dlhodobé vízum označené jedným z nižšie 
uvedených symbolov podľa činnosti, ktorú 
má v Rumunsku vykonávať cudzí štátny 
príslušník preberajúci vízum:

(i) hospodárske činnosti, označené 
symbolom D/AE

(ii) odborné činnosti, označené symbolom 
D/AP

(iii) obchodné činnosti, označené symbolom 
D/AC

(iv) zamestnanie, označené symbolom 
D/AM
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(v) štúdium, označené symbolom D/SD
(vi) opätovné spojenie rodiny, označené 
symbolom D/VF

(v) štúdium, označené symbolom D/SD
(vi) opätovné spojenie rodiny, označené 
symbolom D/VF

(vii) vstup cudzích štátnych príslušníkov, 
ktorí uzavreli manželstvo s rumunskými 
občanmi, na územie Rumunska, označené 
symbolom D/CR

(vii) vedecko-výskumné činnosti, označené 
symbolom D/CS

(viii) náboženské alebo humanitárne 
činnosti, označené symbolom D/RU

(viii) náboženské alebo humanitárne 
činnosti, označené symbolom D/RU

(ix) diplomatické vízum a služobné vízum, 
označené symbolom DS

(ix) diplomatické vízum a služobné vízum, 
označené symbolom DS

(x) iné účely, označené symbolom D/AS) (x) iné účely, označené symbolom D/AS)

Or. en

Odôvodnenie

Rumunská delegácia v Rade požiadala o tieto zmeny z dôvodu zmeny vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch.
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